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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 12.7.4 

GeoEnviron version 12.8.0 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.8.0 

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 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: 

• BoM service 3.9.13844.1828 – kræver DB version 12.6.1 

• Digital Post service 4.5.13844.1828 – kræver DB version 12.8.0 

• DMA service 2.3.13844.1828 – kræver DB version 12.8.0 

• ESDH service 2.0.13844.1828 – kræver DB version 12.8.0 

API-er 

Nye versioner af API-er: 

• GIS API 4.1.0 – kræver DB version 12.8.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Standardfunktionalitet 

Login 

STS adgangsstyring i kommuner kan logge ind 

Støttesystemet Adgangsstyring gør det muligt at bruge jeres Windows login til at 

logge på en hosted GeoEnviro.  

I kan slå STS logon fra i Avanceret menu > Filer. 

Opfølgninger og håndhævelser 

Håndhævelse - efterkommet dato 

Det kan angives, hvornår håndhævelsen er givet, og hvornår den er efterkommet. 

Hvornår håndhævelsen er givet, angives i feltet 'Håndh.dato', der før blot hed Dato. 

Dato for, hvornår håndhævelsen er efterkommet, kan angives i feltet 'Efterk.dato'. 

Feltet er ikke påkrævet og overføres ikke til DMA. Efterkommet dato medtages i 

rapporten håndhævelsesoversigt og kan også komme med i tilsynsrapporter for 

virksomhed og landbrug. 

Opfølgning i forbindelse med håndhævelse 

Du får en påmindelse om at ajourføre en håndhævelse, når en opfølgning er udført, 

hvis opfølgningen er oprettet på baggrund af håndhævelsen. 

Når en opfølgning oprettes på baggrund af en håndhævelse, sammenkædes 

håndhævelsen til den pågældende nyoprettede opfølgning.  

Klik på -knappen og 'opret opfølgning' på fanen Håndhævelse, så der indsættes 

en ny tom række til opfølgningen, hvor du udfylder de krævede felter og gemmer. 

Nu kan du gå fra opfølgning til håndhævelse og omvendt - klik på ikonet . 

Når en opfølgning, der er kædet til en håndhævelse, registreres med udført dato, vil 

du blive spurgt: "Skal håndhævelsen, der er tilknyttet opfølgningen, ajourføres med 

ny status?". Hvis ja, åbnes håndhævelsesfanen med fokus på håndhævelsen. 

En opfølgning, der forsøges slettet, men er kædet til en håndhævelse, vil give en 

advarsel: "Opfølgningen er refereret til en håndhævelse. Både opfølgningen og 

referencen slettes. Husk efterfølgende at gemme". OK medfører, at håndhævelsen 

også opdateres, så referencen slettes. 

Rapporter 

Håndhævelsesoversigt 

Efterkommet dato for håndhævelse medtages i rapporten håndhævelsesoversigt. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Byg og Miljø 

Gensend BOM-sag 

Hvis en bruger overførte sagen til Byg og Miljø igen med knappen "Gensend BOM", 

låste brugeren den tabel, der indeholder sager - og andre brugere måtte vente, hvis 

de brugte byggesag to do-listen, GeoEnviron kalenderen, rapporter eller selv var i 

gang med at oprette sager fra BOM. Nu bliver tabellen frigivet med det samme. 

Skift status for miljøsag 

Når man skriver koden i stedet for at vælge på listen, så skifter initiativpligt. 

ESDH online 

ESDH online er en integration til et ESDH-system, der benytter en ESDH-service til 

overførsel af sager, akter og dokumenter mellem GeoEnviron og ESDH-systemet. 

Integration - Acadre 

ESDH online med ny integration til Acadre er indført i byggesags- og miljømoduler 

som en tilkøbsmulighed. 

Læs mere om den nye ESDH online integration til Acadre her. 

Integration – F2 

F2-lister i kalenderen viser ikke "gamle" Captia-sager 

I seneste version af GeoEnviron blev der indført to nye faner i kalenderen - "Ikke 

overført til F2" og "Fejlliste F2". Disse F2-lister medtager ikke sager, der er i Captia. 

Integration - SBSYS/SBSIP 

Opret dokumenter 

Registreringsdatoen (ikke overførselsdatoen) for dokument sendes af ESDH service. 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/sections/360005693360
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Postnr indsættes sammen med resten af adressen når man vælger vejkode 

Postnummer bliver sat ind for virksomhed og landbrug, når man indsætter vejkode, 

udfylder husnr, evt. husbogstav og klikker på TAB-tasten. Så vil adresse kopieres 

automatisk ned i adressefeltet og postnummer ind i postnr-feltet, hvis det er tomt. 

Kviksøg af adresser med ' er muligt 

Integration – DMA 

Håndhævelse vedrørende MCP-anlæg 

"MCP-anlæg til DMA" er en tilkøbsmulighed til GE Virksomhed og Landbrug.  

Man kan angive, at en håndhævelse vedrører et mellemstort fyringsanlæg (MCP). 

Når et fyringsanlæg er tilknyttet lokaliteten på fanen MCP-anlæg, kan man krydse 

af i feltet 'MCP' på håndhævelsesfanen og vælge anlæg, type og krav.  

Oplysningerne om, at en håndhævelse vedrører et MCP-anlæg, overføres til DMA. 

Autovalidering af informationer om håndhævelser til DMA 

Advarselsteksten er ændret til: "Håndhævelsen overføres til DMA uden oplysning 

om miljøforhold. For at miljøforholdet også kan overføres skal forholdet være 

mappet til en kode, som overføres til DMA". 

Autovalidering af informationer om tilsyn til DMA 

Ved registrering af tilsyn adviseres, hvis lokaliteten er overført til DMA, men nu har 

status forskellig fra 1, 2 eller 4, og tilsynet er af en type, der overføres til DMA.  

Før blev der kun adviseret ved basis og prioriteret tilsyn. 

Inaktivering af Send til DMA-knappen 

Send til DMA-knappen er inaktiveret, når  

1. tilsynsrapporten er sendt til DMA 

2. tilsynet, rapporten er tilknyttet, er af en type, der ikke overføres til DMA 

3. lokalitetens status er forskellig fra 1, 2 eller 4 

Når brugeren har anvendt Send til DMA-knappen, og sat en publiceringsdato frem i 

tiden, så ændres teksten på knappen til: Annuller publiceringen den dd-mm-åååå af 

tilsynsrapport på DMA. 

Opret sag med tilhørende dokument/fil som DMA-afgørelse 

Arbejdsgangen er, at når en dokumentpost med tilhørende pdf-dokument er gemt, 

og man derefter krydser af i 'DMA-afgørelse' på dokumentfanen, bliver man spurgt, 



NYHEDER I GEOENVIRON 12.8.0 Ændringer i moduler 

 

- 8 - 

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

Før måtte man krydse af i 'DMA-afgørelse' og vælge fil, for at blive spurgt om dette. 

Er dokumentet overført til ESDH, må det oprettes manuelt i fanen DMA-afgørelser. 

Status for basistilstandsrapport ifm. DMA-afgørelse 

Status for evt. basistilstandsrapport kan angives på afgørelser og overføres til DMA.  

Der er følgende valgmuligheder i feltet Basistilstandsrapport: 

• Rapport eksisterer 

• Rapport ikke krævet 

• Rapportkrav ikke afklaret eller rapport ikke udarbejdet 

Fravigelse af BAT-konklusioner i DMA-afgørelser 

 

Tre felter er taget ud af brug på DMA i forbindelse med justeringer i DMA-snitfladen 

vedrørende afgørelser på grund af nye indberetningskrav fra EU. 

I stedet er indført nye underfaner, der integrerer med seneste ændringer på DMA.  

Det er følgende datofelter, der ikke længere overføres til DMA:  

• Emissionsgrænseværdier lempeligere end BAT 

• Dispensation for emissionsgrænseværdi 

• Dato for basistilstandsrapport 

Til alle tre felter, der udfases, vil der blive udarbejdet et script, der føjer data til 

bemærkningsfeltet på samme fane. Eventuel tekst i bemærkningsfeltet bevares. 

De sløjfede felter vil ikke længere være synlige i næste version af GeoEnviron.  

Bemærkninger eller indvendinger til ovenstående bedes I sende til info@geokon.dk 

inden d. 31. maj 2021. 

mailto:info@geokon.dk
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Tre nye underfaner til afgørelse, der overføres til DMA:  

• Fravigelser ifm. lempeligere krav end BAT (§27) 

• Fravigelser ifm. strengere krav end BAT (§28) 

• Midlertidig fravigelse (§29) 

Hjælp til overførsel af afgørelse og tilhørende dokument/fil 

Filen blev ikke overført til DMA, når den var åben i et andet program. 

Nu får man fejlbeskeden: Filen er åben i et andet program, luk filen og prøv igen 

Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug 

Nyt bogmærke til håndhævelser – efterkommet dato 

Der er indført et bogmærke under emnet Basisoplysninger, så efterkommet dato til 

håndhævelser kan flettes med ud i tilsynsrapporten. 

En superbruger skal gøre følgende for at kunne benytte bogmærket: 

1. Tilføje ny kolonne i tabel til håndhævelser i Word-skabelon til tilsynsrapport 

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

Gem tilsynsrapport som dokument - performanceoptimering 

Tilsynsrapporten bliver automatisk gemt som dokument på en sag, som tilsynet er 

knyttet til, når der er valgt opsætningen Gem tilsynsrapport på dokumentfanen. 

Før blev der oprettet en række i dokumenttabellen og gemt, og så blev dokumentet 

flyttet til en anden mappe, og til sidst blev den nye sti lagt ind i dokumentrækken. 

Hvis forbindelsen var langsom, kunne flytning af dokumentet tage lidt tid og låse 

dokumenttabellen imens. Hvis flytningen fejlede, blev tabellen heller ikke frigivet.   

Nu er der lagt en commit/rollback ind efter, at en dokumentrække bliver oprettet, 

så tabellen ikke er låst, mens dokumentet bliver flyttet fra en mappe til en anden. 

Modulet Landbrug 

Vis eller skjul uaktuelle (historiske) bygninger 

Bygninger kan registreres som uaktuelle ved at indsætte en ophørsdato på fanen:   

Landbrugsteknik > Produktion > Produktionsareal > Bygningsoversigt > Bygninger 

Dato for registrering af bygninger kan også noteres her. 

Når en bygning er uaktuel, oplyses om at bygningen er anvendt i registreringer 

under 'produktionsareal – registreret/tilladt', der eventuelt også skal afsluttes. 

Uaktuelle bygninger kan ikke vælges på fanerne 'prod.areal – registreret/tilladt'. 

Kun aktuelle bygninger er synlige på fanen Bygninger. Vis også historiske bygninger 

ved at klikke på -knappen. Vis kun aktuelle bygninger ved klik på -knappen. 
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Der kan nu indtastes bygningsnumre bestående af op til 20 tegn (bogstaver og tal). 

Miljøteknologier og flexgrupper til landbrugsproduktion 

Ønsker I indlæsning af miljøteknologier, skal I køre et script i GeoEnviron, klik her. 

Ønsker I indlæsning af flexgruppen 'Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse', 

skal I køre et andet script i GeoEnviron, klik her. 

Hele teksten for dyretype/staldsystem (flexgruppe) vises i listebokse på fanerne: 

• Landbrug – Landbrugsteknik – Produktionsareal – Prod. areal registreret 

• Landbrug – Landbrugsteknik – Produktionsareal – Prod. areal tilladt 

Nye rækker på fanen 'prod. areal –tilladt' sættes automatisk til 'i brug' 

Kopiering af tilladt produktionsareal over i registreret produktionsareal 

Der er mulighed for at kopiere det tilladte produktionsareal over i det registrerede, 

og dermed slippe for at indskrive alle staldafsnit m.m. 

Der findes en kopieringsknap  til højre for hver række på fanen 'Prod. areal - 

tilladt'. Den kopierer alle rækker med samme tilladt dato til fanen 'Prod. areal - 

registreret'. Dags dato bliver indsat i feltet reg.dato på alle de kopierede rækker. 

Rettelser af navne på faner om dyrehold 

Fanerne er omdøbt til Dyr i stedet for (DE) på underfanerne til Dyrehold, og DE er 

fjernet fra fanen 'Dyrehold (DE)'. 

Justering af beregning af gødningsproduktion og kapacitet 

Der foretages ikke længere et tjek for erklæring, når gødningsproduktion beregnes, 

da dette ikke længere er relevant. 

Under Landbrugsteknik -> Gødning på fanen Erklæring, registrerede I tidligere en 

underskrevet erklæring fra landmandens konsulent, der viste, at der var mere end 

9 måneders opbevaringskapacitet i forbindelse med godkendelse/tilladelse. 

Efter august 2017 har ejer ikke længere skullet redegøre for tilstrækkelig 

opbevaringskapacitet ved ansøgning om miljøgodkendelse/tilladelse. Forholdet 

bliver kontrolleret ved tilsyn, eller når det vurderes nødvendigt. 

Tjek for erklæring er fjernet, når man klikker Beregn under Gødning -> Produktion. 

En superbruger bedes selv skjule fanen Erklæring, når den ikke ønskes vist mere. 

Eventuelle historiske data registreret i fanen vil blive bevaret og vil kunne genses 

ved, at superbrugeren gør fanebladet synligt igen. 

Mere om Usynliggørelse af faneblade 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360021278419
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360021256220
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004085989
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Planlægning af gødningstilsyn 

Planlægning af tilsyn iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen 

En del landbrug er ikke omfattet af bekendtgørelsen om miljøtilsyn, men skal 

alligevel have tilsyn hvert 6. år i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.  

I kan nu planlægge og masseoprette tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning 

og bundfald på ejendomme efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Værktøjet er synligt for superbrugere, med markering i TAP på sagsbehandlerlisten. 

Åbn landbrugsmodulet og find værktøjet i menuen øverst til venstre. 

 

Se vejledning med hjælp til opsætningen: Opstart til planlægning af gødningstilsyn. 

Modulet Byggesag 

Kviksøg af adresser med ' er muligt 

Se hvem der har ændret dokumentoplysninger og hvornår 

i-knappen på fanen Dokumenter viser øverst hvornår og af hvem, dokumentposten 

er oprettet og sidst rettet. Udvalgte ændringer ses i et revisionsspor:  

 

Det logges hvornår og hvilken bruger, der har modificeret dokumentoplysninger ved  

• at skifte den person, som har registreret dokumentet, i feltet initialer 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360021099300-Opstart-til-planl%C3%A6gning-af-g%C3%B8dningstilsyn
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• at ændre dokumentets registreringsdato i feltet reg.dato 

• at sætte markering i OK for at angive, at dokumentet er læst (OK = 1) 

• at fjerne markering i OK for at angive, at dokumentet ikke er læst (OK = 0) 

Tilknyt stikprøve-opgave til nye sager 

Der er indført en ny type 'stikprøve' på stamdata fanen Opgavekronologi/Opgaver. 

En superbruger kan oprette en opgave med typen stikprøve i stamdata. Det er 

muligt at oprette netop en opgave med denne type. 

Når man har oprettet sådan en, kan man markere S-kolonnen i Krydsreference. 

Dette vil enten oprette eller fjerne en tilknyttet opgave med typen stikprøve. 

Hvis man på en ny sag vælger pågældende krydsreference og kopierer tjeklisten, 

kommer stikprøvekontrol med som opgave. 

Når der er sat en slutdato på stikprøve-opgaven i tjeklisten, kommer den med på 

stikprøvefanen i to do-listen. Hver 10. af disse sager vises her med orange farve. 

Opret krydsreference 

Man kan gemme en ny krydsreference uden at udfylde feltet S(tikprøvekontrol). 

Byggesag To-do-liste 

Performanceoptimering i to do-listen 

Data bliver nu hentet frem i byggesag to-do listen på en måde, så ventetid undgås, 

hvis sagstabellen eventuelt skulle være låst af en anden bruger. 

Datointerval for 'sager som mangler fakturering' i to do-listen 

Nyt datointerval for udvælgelse af sager går på sagens modtagelsesdato.  

I Stamdata/Byggesag, fanen Parameter kan man angive standard periodevisning 

som antal dage før og efter dags dato (f.eks. -100 og 10). 

Angiv tidligste kladde dato 

Tidligste kladde dato er nu adskilt fra tidligste dokument dato. De var før fælles. 

Vil man ikke se kladder fra tiden før en bestemt dato, kan man angive tidligste 

kladde dato som standardperiode fra dato i stedet for antal dage før dags dato 

(f.eks. -5) i stamdata/Byggesag på fanen Parameter. 

Fanen Kladder er kun synlig, når man benytter GeoEnviron med ESDH-integration. 

Farvestyring gemmes i styringsreolen 

Der kan igen sættes farve på linjer i styringsreolen. Der højreklikkes på linjen, 

hvorefter man kan vælge rød, gul eller grøn. 
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Byggesagsgebyr (G19-snitfladen, G92-snitfladen og ØS2000web) 

Se hvem der har oprettet kreditnota og faktura og hvornår 

Når der sendes en kreditnota, vises teksten "K. Nota sendt" i fakt.dato, og tooltiip 

viser, hvornår kreditnotaen er sendt og af hvem, og hvornår fakturaen er sendt.  

Retter man efterfølgende i gebyrlinjen, vil tooltip sige, at kreditnota er blevet sendt, 

men gebyrlinjen er blevet ændret siden.  

Der vises en fejlbesked, hvis der bliver sendt en fil afsted, som ikke bliver afleveret, 

fordi brugeren ikke har adgang til at gemme filer i mappen. 

Integration – Byg og Miljø 

Fristdato fjernes fra sag hvis initiativpligt skifter til ikke at være ansøger 

Både hvis det er som følge af ændring af status og afslutning af sag. 

Genlæs BOM-dokument 

Man kan genlæse et fejlet BOM-dokument i dokumentoversigten ved at højreklikke 

på dokumentet og vælge 'Genlæs fra BOM'. 

Integration – Digital Post 

Bilag/kvittering for sendt digital post er atter rigtig 

Når I sender digital post ud til flere, så er det bilag, der ligger på sagen nu rigtigt. 

Det viser de kontakter på listen/bilaget, som digital post er sendt til fra GeoEnviron. 

Rapporter 

Sagsoversigt – sagskode er tilføjet i sagslisten 

For hver sag vises nu hele krydsreferencen nemlig sagsart, sagstype og sagskode i 

rapporten sagsoversigt - sagsliste og udtræk til Excel. 

Modulet Industri 

Nedgravede rørs funktion og type kan specificeres 

Det er muligt at vælge nedgravede rørs funktion og type i kodelister. 

Nedgravede rørs funktion kan for eksempel være el-, gas-, kloak- eller vandledning. 

Nedgravede rørs type kan være enten: hoved-, stik-, stam- eller gadeledning. 

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

Rapporter 

Slet en årsrapport 

For at slette en årsrapport skal man åbne rapporten ”Årsrapport2” i menuen. 

Dobbeltklik på en tidligere oprettet årsrapport i boksen ”Bibliotek” for at åbne den. 

På denne side, klik på knappen ”Slet rapport”. Bekræft, at årsrapporten skal slettes. 
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GeoEnviron GIS API 

"Vis på kort" virker 

Ved at klikke på ikonet  (vis på kort) aktiveres stedfæstelsesfunktionen i kortet. 

Når man klikker på ikonet  vises lokaliteten i GeoEnviron KORT. 

Nedgravede rørs funktion og type kan vises på kort 

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

Nedgravede rørs funktion og type kan hentes for entiteten CsrPipes i GE GIS API. 

Modulet Kemikalieinspektion 

Rapporter 

Forhandlerkontrol og Jordbrugskontrol 

Der er ændret i beregning af antal dage i begge rapporter:  

• Dage MST = sags afslutningsdato minus modtagelsesdato 

• Dage Politi = relateret sags afslutningsdato minus politianmeldelsesdato 

• Dage Tilsyn = sags afslutningsdato minus tilsynsdato 

Tilsynet relateres til sagen på Tilsynsfanen. Hvis flere tilsyn er relateret til samme 

sag, regnes med det seneste udførte tilsyn. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360020362520
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Modulet Deponi 

GeoEnviron GIS API 

Deponier med geometri 

Deponier, der endnu ikke er stedfæstet, er markeret med ikonet  (vis på kort). 

En deponeringsenhed skal gemmes først før dens geometri kan oprettes 

Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Søg boring i Jupiter 

Import af boring fra Jupiter giver en fejlbesked, hvis boringen ikke kan oprettes, 

fordi der mangler en boringstype "vb" (vandboring) i GeoEnmviron. 

På boringstilladelser vises lokalitets-id og ikke -navn i feltet Lok.Id  

På nye boringstilladelser stemples lokalitets-id ud fra tilknyttet lokalitet i hoveddata. 

Ny proces til kobling af boringsindtag til anlæg 

Når man skal koble en boring til et anlæg, skal man igennem en længere proces på 

flere faner, som giver mange muligheder for fejl. Denne proces er nu forenklet. 

Der bliver vist en Opret-knap øverst til højre på fanen Tilkoblinger, hvis den er tom. 

Opret-knappen vil indsætte en række med standardværdier på fanen Tilkoblinger, 

og manglende stamdata, hvis nødvendigt, vil blive oprettet under gem-processen. 

Ved klik på indsæt-knappen indsættes også en ny række på fanen Tilkoblinger, hvor 

data på rækken er præudfyldt, og gem-funktionen medfører flere handlinger. 

Felter der udfyldes på en ny række ved klik på opret eller indsæt 

1. Anlægsnr = lokalitets-id ud fra tilknyttet lokalitet på boringen 

2. Jupiter id = Jupiter-id via valgt anlægsnr 

3. Indtagsanvendelse = indvinding 

4. Indtag = 1 

5. Fra dato = dags dato 

6. Indberet = udfyldt 

Bonushandlinger der udføres på en ny række ved klik på gem 

1. Lok-id/navn på boringen kan synkroniseres med den nye tilkoblings 

anlægsnr, hvis det mangler, eller ajourføres, hvis der findes en anden værdi. 

2. Hvis indtagsnr 1 ikke findes på forhånd, indsættes værdien på fanen Indtag, 
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og der oprettes en stamme (med nr 1) på boringen. 

Der adviseres om at data er oprettet flere steder 

• Lok.id/Navn på boringen er blevet synkroniseret med den nye tilkoblings id 

• Ny stamme på boringen oprettet 

• Nyt indtag for boringen oprettet 

 

 


