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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 13.2.0 

GeoEnviron version 13.3.0 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 13.3.0 

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: 

• BBRGD-service version 2.2.16003.2206 – kræver DB-version 13.3.0 

• BoM-service version 4.4.16003.2206 – kræver DB-version 13.3.0 

• Digital Post-service version 5.2.16003.2206 – kræver DB version 13.3.0 

• DMA-service version 2.6.16003.2206 – kræver DB version 13.3.0 

• ESDH-service version 3.0.16020.2211 – kræver DB-version 13.3.0 

API-er 

• GIS API 4.4.0 – kræver DB version 13.3.0 

Web-løsninger 

• Tømning af olieudskillere 2.4.3 - kræver minimum DB-version 8.4.1 



NYHEDER I GEOENVIRON 13.3.0   Generelle ændringer 

- 6 - 

GENERELLE ÆNDRINGER 

Standardfunktionalitet 

GDPR Persondataforordning 

Arkivering af dokumenter overført til ESDH 

Arkiveringsfunktionen flytter også dokumenter i BoM-folderen, der er overført til 

ESDH ved hjælp af GeoEnvirons ESDH-integration, til en arkivfolder. 

Læs mere om GDPR i GeoEnviron her 

Kodefelter og listbokse 

Filtrering af koder i listbokse 

Nu kan man filtrere på talværdier i listbokse. For eksempel fremsøges ejendomsnr 

22212 ved at indtaste 2-2-2 i filtreringsboksen (2-1-2 vil ikke give et resultat). 

Rediger data 

Sikring mod utilsigtet overskrivning af data 

En lokalitet kan låses, så det kun er muligt at redigere i den via en redigeringsknap. 

Klik på Rediger-knappen ude til højre i modulvinduet, når en lokalitet er søgt frem, 

for at låse den op og skrive i felterne. Rediger-knappen ændres til en Gem-knap. 

Personlig opsætning 

Klik på -ikonet i værktøjsruden for at åbne Personlige indstillinger og indtast navn 

på modul, der skal indeholde rediger-knap, i Generelt -> Gå i redigeringstilstand. 

Du kan angive flere moduler (fx Virksomhed, Landbrug) i din personlige opsætning. 

En ændring har effekt næste gang du åbner det pågældende modul. 

Rediger-knap kan vises i disse moduler: 

• Deponi 

• Jordflytning 

• Journal 

• Landbrug 

• Vandindvinding 

• Vandløb 

• Virksomhed 

• Åbent land 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360004909334
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Vis på kort 

Vis boring på kort 

Der er rettet den fejl, at en boring ikke blev vist på det lille oversigtskort i modulet, 

selv om der er koordinater. 

Vis lokalitet på kort 

Der er rettet en fejl i version 13.2, som medførte, at lokaliteten ikke blev vist på 

det lille oversigtskort i modulet, når man efter søgning klikkede i et felt på en fane. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR Miljø Import 

Lokaliteter med ejere der har adressebeskyttelse 

Ejere med adressebeskyttelse frasorteres af BBRGD-servicen ved autoopdatering af 

lokalitetsnavn (grundet flueben i 'Ejernavn' i modulerne Landbrug, Vandindvinding 

og Åbent land). 

Integration – Byg og Miljø 

BoM servicen understøtter deling af filer på tværs af BoM-sager 

Integration – ESDH online 

Integration – Acadre 

GeoEnviron kan hente en Acadre-sagsparts adresse for en person 

Når man overfører sagsparter fra Acadre til GeoEnviron, kommer adressen med for 

kontakter af typen person. Det er personens primære adresse, der overføres. 

Integration – F2 

Åbn gældende afgørelser fra GeoEnviron i F2 uden om webbrowser 

Man kan nu åbne gældende afgørelser i F2 uden brug af en webbrowser. 

Der er indført en brugeropsætning "Fælles opsætning -> Generelt -> Sti til ESDH", 

hvor man kan angive stien til F2 Desktop klienten. Angiv reg som brugeropsætning, 

hvis stien til F2 Desktop klienten skal tages fra Windows-registreringsdatabasen. 

Integration - SBSYS/SBSIP 

Genbrug af firma partId fra SBSYS-sag ved opdatering af sagen 

Der er løst et problem med håndtering af SBSYS-sager, der refererer til 2 firmaer, 

som er det samme firma (samme CVR-nr), men med forskellig partId. 

Ved opdatering af en SBSYS-sag genbruger servicen nu CVR-numre på sagsparter, 

der findes på sagen i SBSYS. 

Tjek ikke for CVR-dublet 

Tjek af CVR-dublet kan slås fra i systemopsætning af ESDH-integration SBSIP. 

Så vil en GeoEnviron-sag kunne overføres til/fra SBSYS, selv om samme CVR-nr er 

registreret både på virksomheden og en sagskontakt. 
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Integration – ESDH 

GetOrganized 

Vis ESDH-journalnr på sag 

ESDH-nr på en sag ses, når det findes, og systemopsætning->ESDH er sat til dette. 

Servicetjek 

Tjek af service status 

GeoEnviron melder nu 'Service NOT ok', hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til 

Jupiter eller Security Token Servicen (STS). 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Log ind på Jupiter 

Ved log ind på Jupiter kaldes en ny metode på Jupiter-servicen, der tjekker, om 

brugernavn og adgangskode er gyldig. 

Som bruger har man nu 3 forsøg til at indtaste et gyldigt login. 

Jupiter oversigt 

Boring-vandmængder-fejlliste 

En indberetning vil komme med på fejllisten, selv om boringen ikke har en tilladelse 

til oppumpning af vand for året, men opfylder de øvrige kriterier for indberetning. 

Modulet Byggesag 

Søgning af sager 

Man fik en database fejlkode 999 ved søg/hent anden gang med et søgekriterie. 

Fejlen, der var opstået i version 13.0, forekommer ikke længere. 

Tilknyttede at-punkter til en sag 

Når du kopierer at-punkter til en sag, bliver kun de sidste 6 tegn i dit brugernavn 

sat ind i oprettet af… i rækkeinformation, der åbnes med i-knappen. 

Byggesag to-do-liste 

I styringsreolen vises checkboks 'fri' kun for sager fritaget for servicemål 

Integration – BBR 

Ved afslutning af sag spørges, om sagen skal slettes i BBR 

Når I sætter afslutningsdato, spørger GeoEnviron, om sagen skal slettes i BBR. I 

forrige version skete det hver eneste gang, der blev lavet en ændring af sagsstatus.  

Integration – Byg og Miljø 

Oprettelse af ny sag fra BoM på eksisterende ejendom 

Nogle gange kunne man opleve den fejl i forkontoret, når man skulle oprette sager, 

at GeoEnviron ikke kom med et forslag på en eksisterende ejendom på trods af, at 

den findes i GeoEnviron. Matrikelnummer og ejerlav blev ikke altid fundet, når der 

var flere indsendelser til samme sag fra BoM. Dette problem er nu løst. 
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Integration – Digital Post 

Bedre logning af fejlede forsendelser 

Modulet Deponi 

Integration – Jupiter 

Log ind på Jupiter 

Ved log ind på Jupiter kaldes en ny metode på Jupiter-servicen, der tjekker, om 

brugernavn og adgangskode er gyldig. 

Som bruger har man nu 3 forsøg til at indtaste et gyldigt login. 

Modulet Industri 

GIS API 

Vis på kort industri prøvesteder 

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

Når man klikker på ikonet  vises lokaliteten i kortet. 

Modulet Jordforurening DKJord 

GIS API 

Hent data om jordforureningslokaliteter 

Jordforureningslokaliteter (entiteten ContaminatedLand) er nu koblet til modulet 

Jordforurening DKJord i stedet for det gamle jordforureningsmodul. 

Modulet Kemikalieinspektion 

Rapporter 

EU biocid afrapportering 

Der er rettet optællinger af antal sager, og antallet kommer med i Excel-udtræk.  

"Overtrædelser pr. hovedgruppe" og "Overtrædelser pr. produkttype" forudsætter, 

at 'overtrædelse' er sat i stamdata for udfald af lovgrundlag. 
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Modulet Landbrug 

Automatisk opdatering af lokalitetsnavn ved ejerskifte og adressebeskyttelse 

Lokalitetsnavnet opdateres automatisk ved ejerskifte, når der kommer nye ejere i 

fanen BBR/Ejere, hvis feltet 'Ejernavn' er markeret på lokaliteten.  

Funktionen er nu tilpasset med henblik på håndtering af ejeres adressebeskyttelse, 

således at: 

• Ejere med adressebeskyttelse indgår ikke længere i autoopdatering af 

lokalitetsnavn 

• Når en sagsbehandler vil sætte flueben i 'ejernavn' på en lokalitet, hvor der 

findes ejere med adressebeskyttelse, gives en advarsel. 

Oprydning af eksisterende ejernavne med adressebeskyttelse: 

Alle eksisterende lokaliteter, hvor der er flueben i 'ejernavn' og samtidig 

adressebeskyttelse på ejernavne, kan trækkes ud på en liste, læs mere her. 

Listen kan bruges til at fremsøge og opdatere lokalitetsnavnet og fjerne fluebenet i 

ejernavn. 

IED er ændret til IE 

Det hedder ikke længere IED men kun IE, og det er rettet hvor det forekommer, 

blandt andet i fanen Miljøoplysninger -> BAT-konklusioner. 

Ny godkendelse/tilladelse: Anmeldelse husdyrgødningsbekendtgørelse 

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen refererer anmeldelse af ændringer på husdyrbrug 

nu til kapitel 10. Der er tilføjet en ny kode, som er dækkende, uanset kapitelnr. 

Vælg koden anmeld_HGB som godkendelse/tilladelse for en eksisterende/ny 

sagstype i Stamdata -> Fælles stamdata -> Sag og Journal -> Sagstyper. 

Regnvand fra åbne opbevaringsanlæg medregnes i opbevaringskapaciteten 

I behøver ikke at indtaste værdien 0 i feltet overdæk på fanerne plads og beholder. 

Overdækket areal af pladser og beholdere bliver sat til 0, hvis det ikke er udfyldt, 

så regnvand herfra medregnes i opbevaringskapaciteten for flydende gødning, når 

regnvandsmængden er angivet for typen af pladser og beholdere i stamdata. 

Beregn-knappen i Gødning->Produktion beregner gødningsproduktion og kapacitet. 

Grundlag-knappen viser en rapport over beregningsgrundlaget inklusive regnvand. 

Planlægning af administrative tilsyn og opfølgninger 

Krav til IE-husdyrbrug omfattet af særregler 

I kan nu masseoprette administrative tilsyn og opfølgninger på landbrug. Er der 

allerede planlagt tilsyn/opfølgning af samme type på lokaliteten, indsættes ikke nyt. 

Opret fx årligt administrativt tilsyn med IE-brug (husdyrbrug med intensiv fjerkræ- 

eller svineavl) til at håndtere, om landmændene indsender de krævede oplysninger. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/4941004051740
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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: Planlægning af administrative tilsyn og opfølgninger. 

Modulet Tankanlæg 

Web-løsning - Tømning af olieudskillere 

Visuel tilstandsvurdering af udskiller i tømningsrapport 

I olieudskiller kvitteringsmail står der 'ikke kontrolleret/evt. defekt' i stedet for 'nej', 

hvis tømningsfirmaet krydser af i 'visuelt kontrolleret', men ikke i 'ok'. 

Kvitterings-html kan evt. erstattes med en ny html-fil, så teksten står lidt pænere. 

Hvis I ønsker at modtage en standard html-fil til formålet, kan I kontakte vores 

supportteam via e-mailadressen: support@geokon.dk 

Kvitteringsskabelonen er opsætningsparameter 04 kaldet "MailBody_ReceiptDa". 

Værdien i ovenstående opsætningsparameter kan overskrives med indholdet af en 

ny html-fil, der udgør teksten i den kvitteringsmail, der sendes til indberetter.  

Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: 'System Adm.|Opsætning| 

Systemopsætning'; Web|Parametre. Denne fane kan kun vælges, når der er logget 

på GE som databaseadministrator. 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/4861034503196
mailto:support@geokon.dk
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Modulet Tidsregistrering 

Miljøgebyr (GE550010Q/G19-snitfladen) 

Ny PSRM-fordringstype til brugerbetaling, sagsbehandling mv. (KFBBSAG) 

Gældsstyrelsens fordringstyper for miljøgebyr omfatter tilsyn der opkræves årligt, 

og godkendelser/anmeldelser der opkræves, når sagsbehandlingen er afsluttet. 

Gældsstyrelsens nye regler medfører ændringer i GeoEnviron: 

1. En opkrævning kan ikke indeholde både tilsyn og godkendelser/anmeldelser 

2. Angiv for hver opkrævning, om dette er en årskørsel eller ej 

 

Miljøgebyrer kan opkræves således i GeoEnviron: 

• Opkræv alle årets tilsyn ved en årskørsel i november 

• Opkræv en godkendelse/anmeldelse, når sagsbehandlingen er afsluttet 

• Opkræv et tilsyn, når det er afsluttet, hvis det ikke skal indgå i årskørslen 

Eventuel opkrævning via PSRM angives med en fordringstype i udtræksfilen:   

• tilsyn, der indgår i årskørslen, har fordringstypen KFMILJØ 

• godkendelser, der ikke indgår i årskørslen, har fordringstypen KFBBSAG 

• anmeldelser, der ikke indgår i årskørslen, har fordringstypen KFBBSAG 

• godkendelser/anmeldelser, der indgår i årskørslen, har ingen fordringstype 

• tilsyn, der ikke indgår i årskørslen, har ingen fordringstype 

De to sidstnævnte uden fordringstype kan ikke opkræves via PSRM. 

Rapporter 

Fakturagrundlag 

Man kan ikke længere vælge 'alt' i aktivitet i rapporten fakturagrundlag, da en 

opkrævning ikke kan indeholde både tilsyn og godkendelser/anmeldelser. 

Vælg enten 'tilsyn' eller 'godkendelse' i aktivitet i rapporten fakturagrundlag. 
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Modulet Vandindvinding 

Automatisk opdatering af lokalitetsnavn ved ejerskifte og adressebeskyttelse 

Lokalitetsnavnet opdateres automatisk ved ejerskifte, når der kommer nye ejere i 

fanen BBR/Ejere, hvis feltet 'Ejernavn' er markeret på lokaliteten.  

Funktionen er nu tilpasset med henblik på håndtering af ejeres adressebeskyttelse, 

således at: 

• Ejere med adressebeskyttelse indgår ikke længere i autoopdatering af 

lokalitetsnavn 

• Når en sagsbehandler vil sætte flueben i 'ejernavn' på en lokalitet, hvor der 

findes ejere med adressebeskyttelse, gives en advarsel. 

Oprydning af eksisterende ejernavne med adressebeskyttelse: 

Alle eksisterende lokaliteter, hvor der er flueben i 'ejernavn' og samtidig 

adressebeskyttelse på ejernavne, kan trækkes ud på en liste, læs mere her. 

Listen kan bruges til at fremsøge og opdatere lokalitetsnavnet og fjerne fluebenet i 

ejernavn. 

Ejernavne kan også helt undgås i lokalitetsnavnet, læs mere her. 

Sammenhæng mellem CVR-nr (anlæg/adresser) 

Du kan synkronisere CVR-feltet på anlægsfanen med CVR-feltet på adressefanen, 

så du ikke skal vedligeholde samme CVR-nr flere steder.  

Når du udfylder feltet 'synk. CVR med anlæg' for adresserollen og gemmer, 

kopieres dens CVR-nr på adressefanen til anlægget. 

Du må ændre i et Jupiter-integreret felt for anlægget for at få overført ændringen af 

anlæggets CVR-nr til Jupiter. Tilføj fx et mellemrum efter anlægsnavn og gem. 

Opfølgning i forbindelse med håndhævelse 

Når en opfølgning har en tilknyttet håndhævelse, og opfølgningen sættes til udført, 

vil du ikke længere få en påmindelse om at ajourføre håndhævelsen med ny status. 

Visning af borings tilladte mængde på indberetning af oppumpet mængde  

En udløben tilladelse medregnes ikke, når borings tilladte mængde i Vandindvinding 

-> Tilladelser vises på anlægget under Indberetning -> Oppumpet -> Boringer. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/4941004051740
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/5003638250396-Ejernavn-som-lokalitetsnavn-i-Jupiter
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Godkend vandprøver 

Forbedringer i relation til godkendelse af vandprøver 

Når GeoEnviron vinduet er maksimeret, kan kolonnebredden udvides med musen, 

så der kan ses mere af teksten uden brug af tooltip (mouseover) på dette. 

Listen kan filtreres på kolonner, fx prøvestatus, eller alle med/uden overskridelse. 

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

over kolonnen. 

Det er muligt at godkende eller afvise alle prøver, der er synlige i listen på en gang. 

Tryk på Godkend-knappen for at sætte værdien ”Godkend” ved alle prøver i listen. 

Først når der trykkes på Godkend/Afvis-knappen, bliver det overført til Jupiter. 

Afviste prøver kan slettes i GeoEnviron fra dette vindue: 

 

Klik på -knappen ud for den prøve, der skal fjernes fra GeoEnviron. 

Eller fjern alle afviste prøver fra GeoEnviron med en knap i bunden af vinduet. 
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Integration – Jupiter 

Log ind på Jupiter 

Ved log ind på Jupiter kaldes en ny metode på Jupiter-servicen, der tjekker, om 

brugernavn og adgangskode er gyldig. 

Som bruger har man nu 3 forsøg til at indtaste et gyldigt login. 

Gensend til Jupiter 

Du kan gensende data til Jupiter:  

1. Klik på -ikonet for at åbne Jupiter-info vinduet 

2. Klik på knappen 'Gensend til Jupiter' i Jupiter-info vinduet 

Disse data kan gensendes til Jupiter: 

• Anlægsoplysninger 

• Tilladelser til vandindvinding pr. år 

• Adresser - oversigt 

• Oppumpet vandmængde pr. år 

• Eksporteret/importeret vandmængde pr. år 

• Værkers forsyningsfordeling pr. år 

Rapporter 

Analyser pr. lokalitet 

Vandanalyser kan trækkes ud sammen med grænseværdierne for de enkelte stoffer 

til brug for opgaven med at godkende risikovurderinger fra vandforsyninger i 

henhold til Drikkevandsbekendtgørelsens § 7, stk. 7. 

Grænseværdien hentes fra feltet grænseværdi i stamdata fanen parameterenheder 

for aktuelle (gyldig startdato/slutdato) parameterenheder med prøvetype = '00'. 

Modulet Virksomhed 

Kviksøg på sagers ESDH-nr 

I kviksøg vinduet kan man søge på sagers ESDH-nr, når det forefindes, hvis 

GeoEnviron er integreret med et ESDH-system. 

Integration – F2 

KL-emneord på en sag 

Der er rettet en fejl, der fik programmet til at gå ned, når man lukkede KL-vinduet, 

og der var valgt bestemte emneord, fx Jordforureningsloven. 
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Modulerne Virksomhed og Landbrug 

I søgetilstand er der markørfokus i lokalitetsnavn 

Klik i hoveddatavinduet for at få markørfokus i lokalitetsnavn, hvis modulet 

Landbrug åbnes automatisk, når GeoEnviron starter. 

Sletning af en lokalitet 

Underliggende data i tilsynsarbejdsplanlægning og/eller tidsregistrering slettes, når 

en lokalitet slettes. 

CVR Indlæsning 

Statusliste 

Produktionsenheden stemples som behandlet, hvis sagsbehandler har klikket på +-

knappen (opret i GeoEnviron), uanset om posten er oprettet i forvejen eller ej. 

Når en virksomhed er markeret som vurderet, og bliver valgt til at skulle skjules, så 

står den ikke længere på listen. 

Kopier de første 50 tegn af et langt lokalitetsnavn fra CVR 

Overskrider CVR-virksomhedsnavnet maksimumlængden (50 tegn) i GeoEnviron, 

kan de første 50 tegn kopieres til feltet ved CVR-datatjek. 

Før fik man fejlbeskeden: Item … does not pass the validation test. 

Sammenligning af data mellem CVR og GeoEnviron 

Ved CVR-data check bliver der nu vist en rød bjælke ved P-nr, hvis P-nr er nedlagt. 

GIS API 

Hent data om afstanden til nærmeste forureningsfølsomme område 

Afstanden til nærmeste forureningsfølsomme område i meter registreret under 

Miljøoplysninger → Lokalisering kan hentes for entiteterne Company og Agriculture. 

Disse entiteter repræsenterer henholdsvis en virksomhed og et landbrug. 

Integration – DMA 

Kun overførsel af data i DMA-relevante felter 

Der overføres kun data om virksomhed/landbrug, tilsyn, håndhævelse og afgørelse, 

hvor der er ændret i DMA-relevante felter. Derved vil en ændring i bemærkning til 

virksomhed/landbrug ikke aftvinge en ny DMA-overførsel. 

Revurdering efter offentliggørelse af en BAT-konklusion 

Offentliggørelse af en BAT-konklusion for virksomhedens hovedlistepunkt udløser 

også krav om revurdering. 

I fanen Miljøoplysninger -> BAT-konklu. er der mulighed for at registrere 

• dato for offentliggørelse af BAT-konklusion 
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• dato for, hvornår der er meddelt revurdering efter en BAT-konklusion 

Ingen af disse datoer bliver overført til DMA, når der gemmes BAT-konklusioner. 

Antal afgørelser vises 

På fanen DMA-afgørelser vises, hvor mange afgørelser der er, og hvilket nummer af 

disse man står på, fx 3/5 (afgørelse 3 af 5). 

Tilsynsrapport og integration – DMA 

Offentliggørelse af tilsynsrapport 

Når to dokumenter på samme sag kunne sendes til DMA, og man sendte det ene, 

så kom der også til at stå en dato for offentliggørelse på det andet dokument, selv 

om kun det ene dokument var blevet sendt. 

Nu er det sådan, at når du trykker på knappen "Send til DMA", bliver dokumentet 

du står på sendt til DMA, og der sættes en dato for offentliggørelse på dette.  

Er der flere tilsynsdokumenter på samme sag, bliver knappen "Send til DMA" grå, 

uden offentliggørelsesdato og med tooltip: Et andet dokument er sendt til DMA. 

PDF-tilsynsrapport kan sendes til DMA  

En tilsynsrapport kan være et pdf-dokument, hvis du vælger tilsynsrapporten via 

knappen Dok.navn ved Send til DMA på fanen Tilsynskommentarer (metode 2). 

DMA accepterer kun pdf- eller word-dokumenter, så andre filtyper vil fejle. 


