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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron 

Nye tjekpunkter i forhold til forrige release af GeoEnviron: 

o Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 12.6.1 

GeoEnviron version 12.7.0 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.7.0 

Generelle tjekpunkter, der også fandtes til forrige release af GeoEnviron: 

 GeoEnviron brugerprogram anvender Microsoft .NET Framework version 4 - 

minimum version 4.7.2 

Hvis der er problemer med afvikling af GeoEnviron, kan det tjekkes, at disse 

programmer er whitelisted i anti-virus (for alle kunder):  

o %programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\GEWebViewer.exe 

o %programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\CefSharp.BrowserSubprocess.exe 

Følgende proces skal whitelistes i anti-virus for hosting kunder (Turbo): 

o %allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\19-3-1392-3__en-

us__Default__AnyCpu__0\xvm.exe 

Hvis der er problemer med at åbne GeoEnviron KORT eller Beskedcenter (via knap i 

venstre-panelet), skal det tjekkes: 

o At applikation må tilgå https://map.geokon.dk (port 443) 

o At applikation må tilgå https://besked.geoenviron.dk (port 443) 

Hvis der er problemer med at få vist GeoEnviron KORT (vinduet vises men uden 

indhold) eller Beskedcenter, skal der tjekkes at: 

 Klient PC har installeret Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.7.2 

Integrationer 

 Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.7.2 

Nye versioner af integrationer: 

• BBRGD service 2.0.13408.1789 – kræver DB version 12.6.0 

• BOM (Byg og Miljø) service 3.8.13408.1789 – kræver DB version 12.6.1 

• Core (CVR) service 1.6.13242.1772 – kræver DB version 12.6.0 

• Digital Post service 4.4.13408.1789 – kræver DB version 12.6.0 
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• ESDH (SBSIP) service 1.9.13408.1789 – kræver DB version 12.6.0 

• Jupiter service 3.2.13408.1789 – kræver DB version 12.7.0 

Web-løsninger 

Nye versioner af Web-løsninger: 

• Vandmængder og pejlinger 3.0.6 – kræver minimum DB version 12.3.0 

API-er 

Nye versioner af API-er: 

• GIS API 4.0.0 – kræver DB version 12.7.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Standardfunktionalitet 

Tilsyn 

Opret aftale i Outlook 

Man kan se hele datoen, når der oprettes en aftale i Outlook fra GeoEnviron. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

BBRGD-servicen ignorerer en tom streng som kode fra BBR-registeret 

Integration – ESDH 

Integration – Acadre / eDoc / SBSYS 

Journalisering af sag i ESDH 

Vinduet til registrering af ESDH-oplysninger åbnes automatisk, så man ikke behøver 

at trykke på KL-knappen, når man gemmer, hvis sagen mangler ESDH-oplysninger, 

Integration – F2 

Send ikke-overførte sager og akter til F2 

GeoEnviron kalenderen er udvidet med en ny fane "Ikke overført til F2", der viser:  

• Sager med oplysninger, der ikke er overført til F2 

• Akter der er markeret til overførsel, men ikke er overført til F2 

Marker en eller flere sager og tryk på "Send til F2"-knappen for at overføre sagerne 

og alle akter, som er markeret med "Gem i ESDH", og tilhørende dokumenter til F2. 

Fejlliste F2 

GeoEnviron kalenderen har fået endnu en ny fane "Fejlliste F2", der lister sager, 

som er fejlet ved forsøg på overførsel til F2.  

Den fulde fejlbesked vises som tooltip (mouseover) på denne. 

Tryk på "Send til F2"-knappen for en sag for at gensende den. 

Valideringsfejl meddeles direkte til brugeren og vil derfor ikke optræde på fejllisten. 

Integration – SBSYS/SBSIP 

Sagsparter 

Der er rettet i den metode, der fra GeoEnviron opdaterer en sag i SBSYS. 

Kontakter i sagen knyttes ikke som sagsparter til SBSYS-sagen, hvis der i ESDH-

opsætning for modulet er angivet, at sagsparter ikke skal tilknyttes sagen i SBSYS. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Biaktivitet kan bruges som TAP-grundlag 

Biaktivitet kan bruges i stedet for hovedaktiviteten i:  

• miljørisikoscoren 

• listerne i tilsynsarbejdsplanlægningen (TAP) 

• tilsyn dashboardet 

• rapporten tilsynindberetning 

Brugeren angiver om en virksomheds bi-aktivtet og tilhørende kategori (fx 1b) skal 

anvendes som grundlag for lokaliteten i forbindelse med udrulning af tilsynsplanen i 

stedet for hovedaktivitetens kategori (fx 2). 

 

På landbrug/virksomheds-fanen et blåt udråbstegn med dette tooltip (mouseover): 

Bi-aktivitet er valgt som grundlag i tilsynsarbejdsplanlægningen for denne lokalitet. 

 

Miljørisikoscoren opdateres automatisk med de samme værdier, nu blot henført til 

bi-aktivitetens kategori. 

Oplysninger om både hovedaktivitet og bi-aktivitet overføres til DMA. 

I toppen af rapporten tilsynsindberetning er der indført en ny filtreringsmulighed: 

Historik og evt. biaktivitet styrende hvis valgt på lokaliteten.  

[Ja] betyder, at historik for aktiviteten medregnes og hvis en lokalitets biaktivitet 

bruges som TAP-grundlag, vil den afgøre indplaceringen i DMA-gruppe. 

Historik på lokalitetens styrende aktivitet 

Det logges automatisk, når en lokalitet skifter fra en styrende aktivitet til en anden. 

Den styrende aktivitet er som standard hovedaktiviteten, men kan sættes til 

biaktiviteten. Loggen kan åbnes med højrekliksmenuens ’Historik på styrende 

aktivitet’ på fanen Virksomhed/Landbrug og redigeres, hvis en sagsbehandler 

utilsigtet er kommet til at skifte hovedaktiviteten. Feltet 'Til dato' angiver datoen 

frem til den angivende aktivitet var styrende. 
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I bunden af loggen ses aktiviteten, der aktuelt er styrende for lokaliteten. 

En logning kan manuelt indsættes og udfyldes af sagsbehandleren. 

En logning kan slettes, så eventuelle fejlændringer ikke logges/slår igennem. 

Hvis man fravælger ’Historik og evt. biaktivitet styrende hvis valgt på lokalieten’, 

før data hentres, slår logningen ikke igennem i rapporten tilsynsindberetning. 

Logningen slår ikke igennem i rapporten tilsynsindberetning, hvis man fravælger 

’Historik og evt. biaktivitet styrende hvis valgt på lokaliteten’, før data hentes. 

Word brevskabelon bogmærke 

Miljørisikovurdering 

Bogmærke navn Beskrivelse 

risiko_bemrk Bemærkning til miljørisikovurdering 

 

Bogmærket indsættes i en brevmaskeskabelon og anvendes fra dokumentfanen. 
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Opret sag med tilhørende dokument/fil som DMA-afgørelse 

Når du krydser af i 'DMA-afgørelse' på dokumentfanen, bliver du spurgt ved valg af 

pdf-dokument, om dokumentet også ønskes indsat under 'Filer' på DMA-afgørelser. 

 

Ved klik på ja skifter fokus til fanen 'DMA Afgørelser' med oplysninger præudfyldt. 

Samme dokument er også oprettet på underfanen 'Filer'. Du må selv trykke på 

Publicér-knappen, da der måske skal vedhæftes flere filer til samme afgørelse. 

Følgende data indsættes automatisk: 

• Titel på afgørelse = sagsnavn 

• Dato for afgørelse = godkendelsesdato på sag 

• Afgørelsestype mappet til sagstype 

• Afgørelsesstatus mappet til sagsstatus 

• Gældende afgørelse på 'DMA-afgørelser' = gældende afgørelse på dokument 

• Filtype mappet til afgørelsestype 

Det forudsættes, at DMA-koder er mappet til GE-koder i stamdata til Sag/journal: 

• Afgørelsestype mappes til filtype i stamdata fanen 'Filtyper - DMA' 

• Afgørelsestype mappes til sagstype i stamdata fanen 'Mapninger DMA' 

• Afgørelsesstatus mappes til sagsstatus i stamdata fanen 'Mapninger DMA' 

Der findes nu to oversigter over gældende afgørelser, som kan være ude af sync 

med hinanden, når man anvender både sagsfanen og DMA-afgørelsesfanen. 

Brugere som anvender sagsfanen kan skjule fanen 'oversigt' under DMA -

afgørelser, da den ikke giver ekstra værdi (og måske endda kan forvirre). 

Mere om Usynliggørelse af faneblade 

Klik på grøn DMA-status knap på fanen 'DMA-afgørelser' for at finde en overført 

afgørelse frem på DMA i din standard-webbrowser. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004085989
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Favoritsiden 

Seneste viste sager 

De seneste 10 besøgte sager, og ikke de seneste 5 rettede sager, fremgår af listen, 

når man har stået på en sag i mindst 5 sekunder og er skiftet væk fra sagen. 

Seneste sager listes med både journalnr, sagsnavn og adresse, så du nemmere kan 

navigere tilbage til en sag, hvis listen indeholder flere sager med samme navn. 

CVR Indlæsning 

Indlæsning af CVR-oplysninger 

Der tages højde for, at virksomheder kan være uden hovedbranche i CVR-registret. 

Ajourføring af CVR-oplysninger via fagmodul 

Farvemarkering ud for et CVR-integreret felt af, om fagmodulets data stemmer 

overens med data i CVR, virker uden skelnen mellem store og små bogstaver. 

Rapporter 

Rapporten tilsynsindberetning 

Ændringer af optællinger i rapporten Tilsyn og Sager -> Tilsynsindberetning. 

Fanen Tilsynsindsats: 

• Basis og prioriterede tilsyn medtager ikke administrative tilsyn 

• Der vises en opsummering under de enkelte kolonner 

• De sidste 8 kolonner opgør antallet af tilsyn (ikke antal besøgte lokaliteter) 

• Under hver kolonne optælles tilsyn på lokaliteter uden DMA-gruppe, f.eks. 

tilsyn med boligejendomme og andre ikke-virksomhedsrelaterede lokaliteter 

Fanen Reaktioner: 

• Under hver kolonne optælles håndhævelser på lokaliteter uden DMA-gruppe 

Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug 

Bogmærker til miljørisikovurdering bemærkning 

Der er indført et bogmærke under emnet Basisoplysninger, så bemærkning til 

seneste miljørisikovurdering kan flettes med ud i tilsynsrapporten. 

En superbruger skal gøre følgende for at kunne benytte bogmærket: 

1. Aktivere det nye felt i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn -> Tilsynsrapport 

2. Kopiere bogmærkets navn: ind_env_assesment_comments 

3. Indsætte bogmærket i Word-skabelon til tilsynsrapport 
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Modulet Virksomhed 

Kviksøg på adresser i GeoEnviron 

I kviksøg er også indført adressesøgning med visning af tilgængelige adresser i GE. 

Mere om Smart adressesøgning 

Vælg type og dato for seneste tillæg til miljøgodkendelse 

 

Man kan vælge type og dato for seneste tillæg til miljøgodkendelse på fanen 

virksomhed under virksomhedsoplysninger, når  

1. tillægget er oprettet som en sag med en godkendelsesdato på sagsfanen 

2. sagstypen har en type af godkendelse/tilladelse i stamdata 

3. sagstypen hører til modulet virksomhed eller fælles i stamdata 

4. typen af godkendelse/tilladelse hører til modulet virksomhed eller fælles 

Modul for sagstyper og godkendelse/tilladelse angives i stamdata for sag og journal. 

Tilsynsrapport og integration – F2 

Validering af titel på akt ved oprettelse af ny tilsynsrapport 

Man kan ikke oprette en tilsynsrapport uden at have skrevet noget i titel på akt. 

Spildevand og GeoEnviron GIS API 

Stedfæstelse af prøvesteder 

Prøvesteder ses under Spildevand|Prøvetagningssteder 

Sagsbehandler kan stedfæste prøvesteder via GIS. 

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur. 

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: IndustrySamplingPlaces 

Modulet Landbrug 

GeoEnviron GIS API 

Stedfæstelse af registrerede produktionsarealer 

Prod.areal – registreret ses under Landbrugsteknik|Produktion|Produktionsarealer. 

Ved tryk på nålen kan sagsbehandler stedfæste reg. produktionsarealer via GIS. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360016927539
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360020361160
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Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur. 

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: AgrStableRegistered 

Modulet Vandindvinding 

Favoritsiden 

Seneste viste sager 

De seneste 10 besøgte sager, og ikke de seneste 5 rettede sager, fremgår af listen, 

når man har stået på en sag i mindst 5 sekunder og er skiftet væk fra sagen. 

Seneste sager listes med både journalnr, sagsnavn og adresse, så du nemmere kan 

navigere tilbage til en sag, hvis listen indeholder flere sager med samme navn. 

Godkend Vandprøver 

Alle prøver med overskridelse af grænseværdien markeres med rødt kryds 

Der tages højde for, om der er foranstillede nuller i koden for stof eller parameter. 

Jupiter oversigt 

Godkendelse af anlægs vandindberetninger 

Når man skal massegodkende i "Manglede indberetning til Jupiter" af typen "Anlæg 

- Vandmængder", så skal man ikke trykke tab efter at have sat et acceptkriterie. 

Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Søg boring i Jupiter 

Forbedringer til funktionen ”Søg boring i Jupiter”:  

• Søg i egen kommune 

• 'Shift og pil'-udpegning og sortering på kolonne 

• Feltet adresse/borested er tilføjet som kolonne 

• Automatisk åbning af ”ny” boring i Boringsmodulet 

• Søgemetode af boring er tilpasset Jupiters 

Sætter man kryds ved ”søg for hele kommunen”, vises kommunenr i søgevinduet - 

det kan ændres, hvis man ønsker at søge boringer udenfor egen kommune:  

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360020403179
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Der er mulighed for at fortryde, da det kan tage lidt tid at hente alle boringer frem. 

Når man har fremsøgt boringer, kan man markere en boring, holde SHIFT-tasten 

nede og med pil ned-tasten eller pil op-tasten markere de næste boringer i listen. 

Feltet adresse/borested er tilføjet som kolonne i listen med fremsøgte boringer. 

Med en ny knap kan man overføre og åbne boringer, man lige har hentet i Jupiter, 

hvis man for eksempel skal koble boringsindtag til anlæg. 

Ved fremsøgning af boringer kan man taste 0 eller mellemrum i boringsnr/DGU-nr. 

Ved søgning i Jupiter angives et DGU-nr ofte med et ekstra 0 eller mellemrum foran 

de fire sidste cifre i forhold til boringsnr i GE. Når en boring sættes ind i GE fjernes 

det første mellemrum medmindre boringsnr har 5 tal. Det betyder at boringsnr i GE 

og DGU-nr i Jupiter for det meste vil være forskellige. 
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Hent tilkoblinger og pejlinger fra Jupiter 

Det er atter muligt at hente tilkoblinger mellem boringsindtag og anlæg fra Jupiter. 

Ved import/synkronisering af en boring, opretter/opdaterer servicen boringens 

tilkoblinger og pejlinger. Pejlinger, der kun findes i GeoEnviron, vil fortsat blive vist. 

Tilkobling af boringsindtag til anlæg 

Man kan ikke skifte anlæg på en tilkobling efter den er indberettet til Jupiter. 

Nye anlægstilkoblinger og gamle boringstilladelser 

Hvis man ændrer en borings-anlægstilkobling, kan man ikke rette boringstilladelser, 

der er oprettet under den tidligere anlægstilkobling. Jupiter kontrollerer 

tilknytningen til anlægget for tilladelsen. Dette giver udfordringer, når der sker 

handel med arealer. 

På tilladelsen kan man nu se, hvilken lokalitet tilladelsen vedrører - da tilknytningen 

i hoveddatavinduet kan ændres med tiden, så det ikke længere er klart for 

brugeren hvilken lokalitet, selve tilladelsen knytter sig til. På eksisterende 

boringstilladelser stemples lokalitets-id efter koblingen på fanen tilkoblinger, hvis 

kobling kan identificeres, ellers anvendes lokalitet angivet i hoveddata som kilde. 

Fremadrettet stemples lokalitets-id ud fra tilknyttet lokalitet i hoveddata. 

Lok-id/navn på tilladelsen kan ændres af en bruger med superbrugerrettighed 

(sys_mgr). 

Jupiter oversigt 

Godkendelse af markvandsindberetninger 

Når man skal massegodkende i "Manglede indberetning til Jupiter" af typen "Boring 

- Vandmængder", så skal man ikke trykke tab efter at have sat et acceptkriterie. 

Med et tryk på kolonneoverskriften kan rækkerne sorteres på de sidste 4 kolonner. 

Modulet Byggesag 

Opret ejendomme via ejendomsnummer, adresse eller matrikelnummer 

Når der oprettes nye ejendomme gennem nye udstykninger, kan man søge efter de 

nye ejendomme og oprette dem i modulet Byggesag på forskellige måder: 

• søg hele ejendomsdatabasen igennem for ikke-oprettede lokaliteter 

• eller brug et kriterie til at begrænse søgningen ved oprettelse af lokaliteter 

Hvis man søger hele ejendomsdatabasen igennem, kan det tage flere minutter. 

Bruger man et kriterie, går det væsentlig hurtigere. 
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Fremgangsmåden er:  

1. Hvis modulet er i søgetilstand, så klik på Afbryd-knappen 

2. Klik et vilkårligt sted i hoveddatavinduet og på Indsæt-knappen 

• Klik på feltnavnet Ejendomsnr 

• eller angiv ejendommens adresse (eller starten af) i adressefeltet 

• eller klik på feltnavnet Ejerlav/matrikel 

3. Indtast et søgekriterie – valgfrit: 

• Matrikelnummer (uden bogstav) 

• eller ejerlavskode 

• eller vejnavn (start af) 

• eller ejendomsnummer 

4. Tryk på søg-knappen  

5. Brug filtreringsbokse over kolonner til at begrænse resultatsættet - valgfrit 

6. Sæt flueben i feltet Opret ved en eller flere ejendomme, der skal oprettes 

7. Tryk på opret-knappen 

8. Er ejendommen allerede oprettet med andre kriterier, får man dette af vide 

9. Tryk på "luk og hent" knappen 

10. Efter oprettelsen vil ejendommen(e) blive hentet i modulet 

Mulighed for at ændre dokumenttype 

Typen kan ændres, hvis dokumentet ikke er sendt til ESDH, BOM eller Digital post. 
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Journalnr kan tastes ind på en byggesag igen 

Der er mulighed for at indtaste journalnummer, hvis opsætning er sat til det.  

Automatisk tildeling af journalnummer skal være slået fra (metode 1 og 2), og 

tildeling af journalnummer via kodeliste skal ligeledes være slået fra. 

Tjek af om krydsreference-kombination er aktiv ved oprettelse af sager 

Favoritsiden 

Seneste viste sager 

De seneste 10 besøgte sager, og ikke de seneste 5 rettede sager, fremgår af listen, 

når man har stået på en sag i mindst 5 sekunder og er skiftet væk fra sagen. 

Seneste sager listes med både journalnr, sagsnavn og adresse, så du nemmere kan 

navigere tilbage til en sag, hvis listen indeholder flere sager med samme navn. 

Integration – Byg og Miljø 

Genlæs BOM-dokumenter 

Hvis download af fil fra BOM resulterer i en tom fil (0 KB), så kan man genlæse 

BOM-dokumenter ved at trykke på -knappen: 

• i forkontoret – genlæs alle dokumenter i indsendelsen 

• i dokumentoversigten – genlæs et fejlet BOM-dokument 

 

Store filer overføres i mindre bidder fra BOM til GeoEnviron 

Integration – Digital Post 

Hurtig besked til modtager 

Der er genindført en Svar DPost-knap, hvor man kan svare ansøger direkte, når en 

ansøgning er kommet ind via Digital Post. 

Liste over modtagere dannes altid når der er flere modtagere 
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Modulet Industri 

Vilkårsoversigten viser som standard kun vilkår der ikke er afsluttet 

Klik på Vis alle-knappen for at se alle vilkår inklusive vilkår med status afsluttet. 

 

Kopier vilkår fra andre godkendelser fra samme virksomhed 

Vilkår findes under Administration - Virksomhed – Godkendelser – Vilkår. 

Det er muligt at kopiere et eller flere vilkår fra en godkendelse til en anden, men 

kun fra samme virksomhed. Man kan ikke kopiere til samme godkendelse. 

 

Hav markørfokus på den godkendelse, hvor vilkår ønskes kopieret til. Tryk på -

knappen og vælg et eller flere vilkår, der skal kopieres til godkendelsen. Husk at 

gemme ændringerne. 
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Analyseoversigten viser om grænseværdi er overskredet 

 

En alarm indikator (kolonne I) viser, om grænseværdien for et stof er overskredet. 

Der bruges samme farvekoder på fanen som i prøve/analyse-modulet. 

Parameterenheder findes under stamdata - prøve/analyse. Her er der mulighed for 

at angive parameterdata i tilknytning til hver prøvetype.  

Og når der er angivet alarmniveau, grænseværdi og acceptniveau for en prøvetypes 

parametre på stamdata fanen Parameterenheder, så vil mængder på fanen 

Analyseoversigt vises med en farve. Farven afhænger af mængden samt værdierne 

angivet for grænseværdi, alarm- og acceptniveau. 

Lysegrøn betyder, at mængden er under acceptniveauet.  

Mørkegrøn viser, at mængden er under grænseværdien. 

Rød indikerer, at mængden er over grænseværdien.  

Sort betyder, at mængden overstiger alarmniveauet. 

Over de fleste kolonner er der indsat en tom tekstboks. Disse er filtreringsbokse, 

der kan filtrere indholdet i de underliggende kolonner. Teksten i boksen behøver 

ikke være starten på ordet. Alle bogstaver i alle positioner af ordet er søgbare. 

Det er muligt at filtrere i flere bokse ad gangen. F.eks. hvis man ønsker en bestemt 

parameter, men kun for en bestemt prøvetype eller lignende. 

Der kan også filtreres på, om grænseværdien for et stof er overskredet eller ej. 

Indlæsning af jordprøver/analyser 

Når man skal indlæse en prøve, har man i indlæsningsvinduet (forkontoret) denne 

mulighed: 

• Læs Standatfil (Jord) 
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Hvis en prøve/analyse ved indlæsning ikke lægger/hægter sig på den korrekte 

lokalitet, vil den i stedet ende på lokaliteten "Default lokalitet til vildfarne prøver". 

Rapporter 

Der er følgende ændringer til Årsrapport2: 

• Oprettelse af nye rapporter og grafer er mere låst for at undgå fejl 

• Opsætningsvinduer er ikke pop op, men indlejret i programmet 

• Data kan vises i tabelform i rapport 

• Eksport til Word sætter margener i rapport 

• Eksport til Word indsætter forside med titel, år, udskriftsdato og tid i rapport 

• Opret eller rediger rapport template i 'Årsrapport2 skabelon' 

• Indlæs data om vandmængder og affaldsmængder i 'Årsrapport2 speciel' 

GeoEnviron GIS API 

Stedfæstelse af industri prøvesteder 

Industri prøvesteder ses under Miljødata|Prøvesteder og Spildevand|Prøvesteder. 

Sagsbehandler kan stedfæste industri prøvesteder via GIS. 

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur. 

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: IndustrySamplingPlaces 

Stedfæstelse af nedgravede rør 

Nedgravede rør ses under Miljødata|Oplag mv.|Nedgravede rør. 

Sagsbehandler kan stedfæste industri nedgravede rør som linjer via GIS. 

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur. 

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: CsrPipes 

Modulet Kemikalieinspektion 

Sager kan afsluttes selv om rolle ikke er udfyldt 

Rapporter 

Sager 

Der medtages oplysninger om lovgrundlag pr. produkt(type) på produkttypefanen. 

Der er tilføjet en knap til at gå til sagen som i de øvrige rapporter. 

Lovgrundlag 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360020361160
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360020362520
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Der medtages oplysninger om lovgrundlag pr. produkt(type) på produkttypefanen. 

Når lovgrundlag af samme type og med samme udfald er registreret på både 

lovgrundlagsfanen og under produktfanen, så vises kombinationen kun én gang.  

Fx kan en sag have 5 lovgrundlag med udfald totalt registreret, men fordi en række 

under produkttypefanen er identisk med rækken under lovgrundslagsfanen, vises 

kun 4 rækker i rapporten 'lovgrundlag'. Det giver mening, idet rapportens formål er 

at tælle sager med en udvalgt type lovgrundlag/udfald.  

I modsætning hertil viser rapporten 'sager' alle 5 rækker. 

EU biocid afrapportering - emneord kan kun vælges i liste 

Modulet Deponi 

Man kan først indtaste geometri når data er gemt på deponi-fanen 

Absolut måleusikkerhed på analysen medtages i standat-indlæsning 

Absolut måleusikkerhed på analysen (i fx mg/l) bliver også indlæst i GeoEnviron, 

når man indlæser en prøve via standat-fil. 

GeoEnviron GIS API 

Stedfæstelse af deponier, deponeringsenheder og deponi prøvesteder 

Sagsbehandler kan stedfæste nedenstående objekter via GIS: 

• Deponier 

• Deponeringsenheder 

• Deponi prøvesteder 

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur. 

Entiteter i GeoEnviron GIS API:  

• Landfills 

• LandfillUnits 

• LandfillSamplingPlaces 

Modulet Tidsregistrering 

Dags dato er fremhævet med fed skrift på ugeseddel 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360012629279
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360012629579
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360012629639
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Vandmængder og pejlinger 

Version 3.0.6 af webløsningen indeholder denne ændring: 

Import af pejlinger via Excel-fil knappen vises når NemLogin er valgt som 

login metode 

Version 3.0.5 med disse ændringer blev frigivet til hosting kunder 29-01-2021. 

Målemetode og omregningsfaktor præudfyldes med forrige års værdier 

Der startes på målerstand, hvis der på forrige års indberetning er angivet en værdi 

for omregningsfaktor. 

Log ind med NemLog-in og brug privat NemID kort tilknyttet virksomhed 


