
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyheder i GeoEnviron 
Version 13.2.0 

Dato: 16.03.2022 

 

GeoEnviron 
by Geokon A/S 



 



NYHEDER I GEOENVIRON 13.2.0   Indhold 

- 3 - 

 

INDHOLD 

IINNDDHHOOLLDD  ..................................................................................................................................................................  33 

PPrroodduukktteerr  mmeedd  æænnddrriinnggeerr  ................................................................................................................  55 

GGeenneerreellllee  æænnddrriinnggeerr  ................................................................................................................................  66 

Login ........................................................................................... 6 
GeoEnviron Login ....................................................................... 6 

Standardfunktionalitet ................................................................ 6 
Favoritter .................................................................................. 6 
Info-beskeder ............................................................................ 6 
Kodefelter og listbokse ................................................................ 7 
Rediger data og gem .................................................................. 7 
Søgning .................................................................................... 7 

ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  iinntteeggrraattiioonneerr  ..................................................................................................................  88 

Integration – Byg og Miljø ........................................................... 8 
Fejlede BOM forsendelser ............................................................ 8 

Integration – ESDH online ........................................................... 8 
Integration – Acadre ................................................................... 8 

Servicetjek .................................................................................. 9 

ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  mmoodduulleerr  ............................................................................................................................  1100 

Modulet Boring .......................................................................... 10 
Integration – Jupiter ................................................................. 10 

Modulet Byggesag ..................................................................... 10 
Integration – BBR ..................................................................... 10 
Integration – Digital Post ........................................................... 10 

Modulet Deponi ......................................................................... 10 
Integration – Jupiter ................................................................. 10 

Modulet Industri ........................................................................ 11 

Modulet Kemikalieinspektion ..................................................... 11 
CVR Indlæsning ....................................................................... 11 
Rapporter ................................................................................ 12 

Modulet Landbrug ...................................................................... 12 

Modulet Prøve/Analyse ............................................................. 12 

Modulet Rotter ........................................................................... 12 
Integration – Rottehullet ........................................................... 12 

Modulet Tidsregistrering ........................................................... 13 
Rapporter ................................................................................ 13 

Modulet Vandindvinding ............................................................ 13 
Integration – Jupiter ................................................................. 13 
Kontrolprogram – Vand ............................................................. 13 
Mobilt tilsyn – Vandindvinding .................................................... 13 

Modulerne Virksomhed og Landbrug ......................................... 14 
CVR Indlæsning ....................................................................... 14 
Integration – DMA .................................................................... 14 
Mobilt tilsyn – Virksomhed og Landbrug ...................................... 14 



NYHEDER I GEOENVIRON 13.2.0   Indhold 

- 4 - 

Tilsyn Dashboard ...................................................................... 14 
Tilsynsarbejdsplanlægning ......................................................... 14 

Modulet Åbent land .................................................................... 14 
Integration – Byg og Miljø ......................................................... 14 



NYHEDER I GEOENVIRON 13.2.0 Produkter med ændringer 

- 5 - 

PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron 

Nye tjekpunkter i forhold til forrige release af GeoEnviron: 

o Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 13.1.0 

GeoEnviron version 13.2.0 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 13.2.0 

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 

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

 Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.7.2 

Nye versioner af integrationer: 

• BoM service version 4.3.15596.2068 – kræver DB-version 13.1.0 

• Core service version 2.1.15596.2068 – kræver DB-version 12.6.0 

• Digital Post service 5.0.15596.2068 – kræver DB version 13.2.0 

• ESDH service version 2.9.15596.2068 – kræver DB-version 13.1.0 

• Rottehullet service version 2.1.15596.2068 – kræver DB-version 12.0.0 

API-er 

Nye versioner af API-er: 

• Digital Post API 1.0.15596.2068 – kræver DB version 13.2.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Login 

GeoEnviron Login 

DBMS i databaseprofil kan være OLEDB, hvis I selv hoster GeoEnviron 

Brug en af disse to databasedrivere, hvis I selv hoster GeoEnviron:  

• SQL Server Native Client (MS2008) som hidtil eller  

• Microsoft OLE DB Driver 18.6.3 for SQL Server (OLEDB), men ikke 19.x.x, 

når den er installeret på klienten.  

Download link til Microsoft OLE DB Driver 18.6.3 for SQL Server:  

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/release-notes-for-

oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15#1863 

Brug stadig denne driver, hvis I ikke selv hoster GeoEnviron:  

• SQL Server Native Client (MS2008) 

Standardfunktionalitet 

Favoritter 

Rækkefølgen af opstartsvinduer i venstrepanelet er nu som angivet 

 

Info-beskeder 

Åbning af samme vindue flere gange 

Der bliver ikke længere vist beskeden ”Dette vindue kan ikke åbnes flere gange”, 

når man prøver at åbne et vindue, der allerede er åbnet to gange. Nu hentes 

lokaliteten i stedet frem i et af de åbne vinduer. 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/release-notes-for-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15#1863
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/release-notes-for-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15#1863
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Kodefelter og listbokse 

Filtrering af koder i listbokse 

Listen begrænses til rækker der indeholder de tegn du taster ind i filtreringsboksen. 

Nu kan man vælge første kode i listen efter filtrering. Det kunne man ikke før. 

Rediger data og gem 

Rediger data og gem via listevisning 

Efter en søgning bliver resultatet vist i oversigtsvinduet. Oversigtsvinduet lukker, og 

man kommer tilbage til hoveddatavinduet, når man klikker på et faneblad. 

Før kunne man ændre data på et faneblad, mens oversigtsvinduet var åbent, men 

først gemme disse data når man havde dobbeltklikket på den pågældende lokalitet i 

oversigtsvinduet eller skiftet til anden lokalitet og svaret ja til at gemme ændringer. 

Søgning 

Man kan søge på vejnavn uden at skulle vælge husnummer i kviksøg 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

Kopier til bilag 

Kopier fra dokumentoversigten til fanen Bilag eller ”Bilag BOM” i disse moduler: 

• Byggesag 

• Landbrug 

• Vandindvinding 

• Virksomhed 

Når hoveddokumentet og dets bilag er registreret som selvstændige dokumenter, 

kopieres bilag på følgende måde: 

1. Hent sagen frem og gå til dokumentoversigten i GeoEnviron 

2. Vælg med musen alle de dokumenter, der skal kopieres 

3. Højreklik i dokumentoversigten og vælg ”kopier til bilag” 

4. Vælg det hoveddokument som de/den valgte skal kopieres til som bilag 

5. Kun dokumenter med fil, der ikke er overført til ESDH, kopieres til bilag 

Automatisk oprettelse af sager fra BoM 

Åbent land eller vandindvindingslokalitet kan oprettes via Byg og Miljø forkontoret. 

Fejlede BOM forsendelser 

Fejlede indsendelser 

'Fejlede indsendelser' viser også indsendelser, der er fejlet grundet manglende filer. 

Integration – ESDH online 

Integration – Acadre 

Sagsnavn sættes ikke ind som ESR/BFE-nr 

Nu sættes sagsnavn ikke ind i feltet ESR/BFE-nr, når sagen overføres til ESDH. 

'TitleAlternativeText' i Acadre er ikke et bemærkningsfelt, men et ESR/BFE-nr felt. 

Sagsafslutning 

Nu tjekkes der for åbne dokumenter i Acadre, når der er afslutningsdato på en sag, 

og sagen sendes til ESDH. Overførslen fejler, hvis der er åbne dokumenter i ESDH. 
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Åbne sager og dokumenter fra GeoEnviron i Acadre 

I brugeropsætningen "Fælles opsætning -> Generelt -> Sti til ESDH" kan angives, 

hvordan sager og dokumenter skal vises:  

• i Acadre CM klienten via TRI-fil: <tom> 

• i Acadre CM klienten med stien i Windows-registreringsdatabasen: reg 

• i Acadre Webklienten: http://acadreextimage1:8083%1 

I "Fælles opsætning -> ESDH-integration Acadre -> Dokument Springknap" angives 

om dokument-link skal gå til dokumentforklædet eller dokumentet i Acadre:   

• til dokumentforklædet: 0 

• til dokumentet: 1 

Servicetjek 

Tjek af service status 

Du kan se, om Dpost-service er kørende, når du logger ind i GeoEnviron. 

Klik på linket Service status under overskriften Links på Favoritsiden. 

Linket åbner et vindue, hvor status for hver installeret GeoEnviron service tjekkes.  

Rød bjælke ved statustjek indikerer, at servicen ikke er startet eller er fejlbehæftet. 

Der meldes kun fejl på jobs, der reelt er problemer med, ved tjek af service status. 

Et job, der ikke er udført, betragtes som fejlet, når  

• planlagt starttidspunkt plus tidsintervallet servicen kører med er overskredet 

• jobbet er sat i gang, men endnu ikke er udført efter en halv time 

Klik på 'vis liste' og derefter på 'gem' øverst til højre i listen for at gemme detaljer 

om seneste servicetjek til en fil. 

Statustjek af Core service 

Core-servicen tjekker kun adgang til CVR, hvis modulet 'CVR Kommune' er åbnet. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Tilkobling af boringsindtag til anlæg 

Ved forsøg på indberetning tjekkes, om boringen er markeret som indberettes. 

Ændring i boringsanvendelse kan slettes 

Der kan slettes fra fanen 'ændret anvendelse' under boringen. 

Modulet Byggesag 

Integration – BBR 

BBR-hus forbliver grønt ved afslutning af sag 

Integration – Digital Post 

En ny Digital Post-løsning er udviklet med Odense som pilotmyndighed. Løsningen 

understøtter det nye meddelelsesformat MeMo fra go-live den 21. marts 2022. 

Digital Post giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder 

og borgere/virksomheder. 

Læs mere om løsningen 

Modulet Deponi 

Der kan søges på anlægstype for deponi 

Integration – Jupiter 

Orange-markering af geometri 

Det første x/y-koordinatsæt for anlæg og deponeringsenheder markeres orange ved 

klik på ”Vis Jupiter-knappen”. Kun det første x/y-koordinatsæt overføres til Jupiter. 

Sletning af prøvested med Jupiter-id 

Mangler deponi eller prøvested markering i indberettes, slettes prøvestedet ikke. 

 

https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/om-loesningen/
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Modulet Industri 

Markering af data om emissionskilde 

En sort prik foran faneoverskriften Emissioner indikerer data på underfanen Kilder. 

En virksomheds prøver uden prøvested eller boringsnummer bliver vist 

Modulet Kemikalieinspektion 

Læs mere om Flyt sagen til en anden lokalitet 

Navngivning af jordbrugs- og pesticidsager 

Der er nu mellemrum før CVR-nr og P-nr i sagsnavn for jordbrugs- og pesticidsager. 

Rediger data og gem alt i sagen 

Sagen og underfaner gemmes, uanset hvor der er markørfokus ved klik på gem. 

Der gemmes dog ikke på tværs af sager. 

Genvejstast: skift til næste datafelt med Enter 

Skift til næste datafelt med Enter-tasten på hvert faneblad under sagsoplysninger. 

CVR Indlæsning 

Oprettelse af ny lokalitet i GeoEnviron fra CVR via kendt CVR-nr eller P-nr 

Når man opretter en ny virksomhed/lokalitet i GeoEnviron fra CVR via kendt CVR-nr 

eller P-nr, så udfyldes id, type og hovedaktivitet automatisk. 

A. Når der er åbnet for modulet Kemikalieinspektion og brugeren er knyttet til 

afdeling '02' Kemikalieinspektionen, er standardværdierne: 

• Lokalitets-id: KI-xxxxxx 

• Lokalitetstype: VI 

• Hovedaktivitet: 000 

B. Når der er åbnet for modulet Kemikalieinspektion, og brugeren ikke er tilknyttet 

afdeling '02' Kemikalieinspektionen, er standardværdierne: 

• Lokalitets-id MST-xxxxxx 

• Lokalitetstype VIRK 

• Hovedaktivitet 000 

C. Når der er lukket for modulet Kemikalieinspektion, er standardværdierne: 

• Lokalitets-id jf. systemopsætning/Miljø 

• Lokalitetstype jf. systemopsætning/CVR 

• Hovedaktivitet jf. systemopsætning/CVR 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/4423911999378


NYHEDER I GEOENVIRON 13.2.0 Ændringer i moduler 

 

- 12 - 

Rapporter 

Sager 

Optællingen af antal virksomheder og sager er altid synlig nederst i vinduet. 

Forhandlerkontrol 

Optællingen af antal virksomheder, sager mv. er altid synlig nederst i vinduet. 

EU biocid afrapportering 

Relateret sags politianmeldt dato vises. 

Rapporten kan atter foretage optællinger af antal sager med   

• produkt pr. hovedgruppe 

• produkttype pr. lovgrundlag 

• overtrædelser pr. produkttype 

Jordbrugskontrol 

Optællingen af antal virksomheder, sager mv. er altid synlig nederst i vinduet. 

Rapporten forventer, at der er oplysninger om virksomheden på fanen Virksomhed. 

Modulet Landbrug 

Søgning på adresse via kviksøg 

Nu kommer der adresseforslag op, når man bruger kviksøg i modulet Landbrug. 

Der kan nu indtastes bygningsnumre bestående af decimaltal, fx 3.1 

Registreret dyrehold 

Nu kan alle rækker på fanen 'Dyr – registreret' slettes. Før kunne nogle ikke slettes. 

Modulet Prøve/Analyse 

Ændre lokalitet på prøve 

Man kan ændre lokalitet på prøve, selvom der findes en prøve på samme tidspunkt. 

Modulet Rotter 

Integration – Rottehullet 

Fældetyper/bekæmpelsestyper til en rotteanmeldelse 

Samme type fælde/bekæmpelse sendes nu kun én gang på samme anmeldelse 

uanset antallet af gange fælde/bekæmpelsestypen er brugt på anmeldelsen. 
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Modulet Tidsregistrering 

Rapporter 

Fakturagrundlag 

Brugerbetaling for aktiviteter med disse faktureringstyper medtages i Excel, når 

tilsyn og godkendelser faktureres særskilt og overføres til Excel i rapporten 

Fakturagrundlag: 

• Behandling af anmeldelse - akt. på virksomheden 

• Behandling af anmeldelse - akt. uden for virksomheden 

 

Modulet Vandindvinding 

Integration – Jupiter 

Validering af adresse til Jupiter 

Der bliver nu udført en validering, når adressen og anlægget indberettes til Jupiter, 

og afsluttede adresser bliver ikke længere valideret. 

Kontrolprogram – Vand 

Antallet af krævede stoffer i programmet vises nu korrekt for alle prøver 

Der er målt 4 ud af 11 krævede stoffer i programmet i eksemplet nedenfor. 

 

Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Alle tilsyn kan afsendes 

Nogle tilsyn kunne ikke afsendes. Microting fejlmeddelelse: Failed to Authenticate.  

Token brugt i kommunikation med Microting webservicen kan være op til 32 tegn. 
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Modulerne Virksomhed og Landbrug 

CVR Indlæsning 

Sammenligning af data mellem CVR og GeoEnviron 

CVR-servicen udtrækker nu data om den senest opdaterede produktionsenhed, så 

der foretages korrekt opslag af afsluttede virksomheder ved CVR-data check. 

Integration – DMA 

DMA-status knap for MCP-anlæg 

DMA-status knap  er indført på fanen MCP-anlæg i Virksomhed og Landbrug. 

Mobilt tilsyn – Virksomhed og Landbrug 

Alle tilsyn kan afsendes 

Nogle tilsyn kunne ikke afsendes. Microting fejlmeddelelse: Failed to Authenticate.  

Token brugt i kommunikation med Microting webservicen kan være op til 32 tegn. 

Tilsyn Dashboard 

Udtræk i Excel af Tilsyn Dashboard 

Overskriften for §9-tilsyn bliver nu til paragraph9 i Excel-filen, når data på en fane i 

Dashboardet gemmes som Excel-fil. 

Tilsynsarbejdsplanlægning 

Man kan ikke slette en TAP med tilsyn masseoprettet i år eller i fremtiden 

Modulet Åbent land 

Integration – Byg og Miljø 

Byg og Miljø Forkontor 

Link til at åbne Byg og Miljø Forkontor vises under modulafhængige menupunkter i 

venstrepanelet, når modulet Åbent land er åbnet. 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/article_attachments/360018364220/dma.png

