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GENERELLE ÆNDRINGER 

Oversigter 

Byg og Miljø Forkontor 

Indsendelsesnummeret vises i Byg og Miljø forkontoret, så man kan se alle 

indsendelser fra BOM på én enkelt sag direkte i forkontoret – det er kun aktuelt, 

hvis ansøgeren når at sende ansøgningen ind flere gange inden sagen bliver 

journaliseret af kommunen i Byg og Miljø forkontoret i GeoEnviron. Står der fx 2, 

betyder det, at ansøgeren har lavet én indsendelse (altså Indsend ansøgning), og 

før kommunen har nået at journalisere den, har ansøgeren indsendt mere til sagen. 

 

Når man klikker på den gule mappe ved det højeste indsendelsesnummer, kan man 

se alle dokumenter indsendt på sagen, uanset om det er sket ad flere gange. 

Visning af oversigten for tilknyttede dokumenter i Byg og Miljø Forkontor. 

Det er tilføjet, at man kan se størrelse på fil i oversigten for dokumenter tilknyttet 

Byg og Miljø ansøgning. 

Kode, sagsart og sagstype kan vælges intelligent som i modulet Byggesag. 

Implementering af VST-sagstyper (Miljø). Det er muligt at mappe de nye VST-

sagstyper fra BoM til sagstyper i GeoEnviron, så sagsoprettelsen bliver nemmere. 

Det gøres i fanen BOM Status Mapning i Stamdata/Byg og Miljø/Sagstyper (Miljø). 

Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser 

§7-tilsynstypen er omdøbt til §9. Der kan oprettes et opfølgende tilsyn efter § 9 

(tidligere § 7), jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK nr 1441 af 02/12/2015. 

Rettelse på fanen Opfølgning, så det ikke længere er muligt at skrive initialer på 

inaktive sagsbehandlere i felterne til dette. 

Status for håndhævelse. Nye håndhævelser tildeles standardværdien Meddelt. 

Håndhævelsens status kan ændres til Påklaget, Efterkommet eller Andre forhold. 

Dette felt er også indført som søgekriterie i rapporten Håndhævelsesoversigt. 
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INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

Nye koder til feltet 'Påbud om forbedret rensning' under 'Vand og Afløb'. 

Der er tilføjet koderne 6 og 7. 

6 – Skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab 

7 – Skal tilsluttes separatkloakering 

Integration – Byg og Miljø 

Understøttelse af initiativpligt. Når en sag oprettes fra forkontoret, ”stemples” 

den med sagens status samt den tilhørende initiativpligt, der ses i fanen Sag. 

 

Initiativpligten er mappet til sagsstatus og sagsfaser i fanen BOM Status Mapning i 

Stamdata/Byg og Miljø. Denne mapning anvendes som standardværdi, når en 

sagsbehandler ændrer sagsstatus på en sag. 
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Det er muligt at ændre initiativpligt på en sag direkte i fanen Sag. Når man vælger 

initiativpligt til ansøger, er det lige meget, om der står Ansøger eller Ansoeger. 

Initiativpligten på sagen ajourføres automatisk i GeoEnviron, når ansøger foretager 

en ny indsendelse i Byg og Miljø. BoM sagsstatus og sagsfase vises som tooltip på 

Status-knappen på en BoM-sag i fanen Sag. 

Fejlrettelse er udført. Vi har rettet et problem, der opstod, hvis ejerens navn ikke 

var udfyldt ved indsendelse af en ansøgning fra Byg og Miljø. Det medførte, at 

sagen ikke blev vist i Byg og Miljø forkontoret. I dette tilfælde indsættes nu teksten 

Intet navn oplyst som navn på ejer i fanen Kontakter. 

Tilretning af beskrivelse af dokument. Når en sag journaliseres i Byg og Miljø 

forkontoret, og sagen med tilhørende dokumenter oprettes i GeoEnviron, så er 

funktionalitet til feltet Beskrivelse tilrettet, så det ikke kan indeholde specialtegn, 

som ansøgeren eventuelt har brugt i navn på vedhæftede filer. Ændringen skyldes, 

at eDoc snitfladen ikke kan modtage specialtegn i dokumentbeskrivelsen. 

Programmet er tilrettet, så det samme dokument, der indsendes via BoM, kun 

optræder én gang i sagens dokumentoversigt på fanen Dok.oversigt. 
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Integration – ESDH 

Fejlrettelse er udført, så lokalitetsadressen (ikke ejendomsadressen) og postnr 

overføres som sagsnavn i ESDH. 

Indgående dokumenter OK-markeres automatisk, når de gemmes i ESDH. 

Når man sætter markering i feltet "Gem i ESDH" for et indgående dokument, kan 

det automatisk OK-markeres, hvis angivet i systemopsætning.  

"Auto-OK ind-dokumenter miljø" og "Auto-OK ind-dokumenter byggesag" sættes i 

gruppen Sag (1: Ja, 0: Nej. Standardværdien er 0: Nej). 

Det er ikke muligt at flytte et dokument, der er sendt til ESDH. "Flyt dok"-

knappen kan kun aktiveres for dokumenter, der ikke er sendt til ESDH. 

Integration – Acadre 

Vi har lavet en ny version 3.0.0 af GeoEnviron/Acadre servicen, hvor  

 Slettede dokumenter i ESDH slettes ikke i GE, men markeres som slettede. 

 Oprindelig reference til fysisk fil for dokumenter bibeholdes i GeoEnviron, 

når et dokument overføres til ESDH. Før blev denne information erstattet af 

teksten: Dokumentet er overført til ESDH. 

Integration – eDoc 

Vi har lavet en ny version 3.0.0 af GeoEnviron/eDoc servicen, hvor  

 Slettede dokumenter i ESDH slettes ikke i GE, men markeres som slettede. 

 Oprindelig reference til fysisk fil for dokumenter bibeholdes i GeoEnviron, 

når et dokument overføres til ESDH. Før blev denne information erstattet af 

teksten: Dokumentet er overført til ESDH. 

 Registreringsdato for dokumenter bliver ikke overskrevet med dags dato, 

når metadata for dokumenter opdateres fra ESDH. 

Integration – SBSYS 

Vi har lavet en ny version 3.0.0 af GeoEnviron/SBSYS servicen, hvor  

 Slettede dokumenter i ESDH slettes ikke i GE, men markeres som slettede. 

 Oprindelig reference til fysisk fil for dokumenter bibeholdes i GeoEnviron, 

når et dokument overføres til ESDH. Før blev denne information erstattet af 

teksten: Dokumentet er overført til ESDH. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Ændring af hovedaktiviteter EFTER tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen 

Nye hovedaktiviteter indsættes automatisk af GE 9.1.0-databasepatchen.  

På nye virksomheder/landbrug etableret i år skal I vælge de nye hovedaktiviteter. 

På eksisterende virksomheder/landbrug må/skal I først ændre hovedaktivitet til en 

af de nye EFTER indberetning af det foregående års tilsynsindsats til Miljøstyrelsen. 

Udgåede hovedaktiviteter sættes inaktive automatisk af GE 9.1.0-databasepatchen. 

Nogle er udgået af lovgivningen. Andre ønskes indberettet mere detaljeret til DMA. 

IE-husdyrbrug 

Tilsyn med sohold, slagtesvin og fjerkræ vil i fremtiden kunne indberettes til DMA, 

hvis I registrerer dem i modulet Landbrug med en af seks nye hovedaktivitetstyper. 

Felt Virksomhedsgruppe jf. MTB - 

Bilag 3 

HGL §12 GBK Bilag 1 

2 Sohold godkendt efter H § 12 nr. 1 6.6(1) 

3 Slagtesvin godkendt efter H § 12 nr. 2 6.6(2) 

4 Fjerkræhold godkendt efter H § 12 nr. 3 6.6(3) 

 

Hent aktive IED-brug og skift til ny hovedaktivitetstype: 

Ny type Ny type i GE Hovedaktivitetsnavn 

H § 12 nr. 1 HG1201 Husdyrbrug med §12 nr. 1) godkendelse 

H § 12 nr. 2 HG1202 Husdyrbrug med §12 nr. 2) godkendelse 

H § 12 nr. 3 HG1203 Husdyrbrug med §12 nr. 3) godkendelse 

6.6(1) 60601 Husdyrproduktion >250 DE 

6.6(2) 60602 Slagtesvin produktion >210 DE 

6.6(3) 60603 Slagtekyllinger >100 DE og æglæggende høns >230 DE 

Gl. type Gl. type i GE Udgået hovedaktivitet i GE 

6.6(1) 606a Husdyrproduktion >250 DE 

6.6(2) 606b Slagtekyllingproduktion >100 DE 
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6.6(3) 606c Æglæggende høns produktion >230 DE 

6.6(4) 606d Slagtesvin produktion >210 DE 

 

Ikke IE-husdyrbrug 

I kan vælge at samle aktive ikke-IED-brug under en ny hovedaktivitetstype: 

Ny type Ny type i GE Hovedaktivitetsnavn 

H § 12 HG12 Husdyrbrug med §12 godkendelse (ikke IE-brug) 

 

Animalske og vegetabilske råstoffer 

Der ønskes en mere detaljeret indberetning til DMA af denne hovedaktivitetstype. 

Hent aktive 604b3-virksomheder og skift til ny hovedaktivitetstype. 

Ny type Ny type i GE Hovedaktivitetsnavn 

6.4b(iii)1 604b31 Animalske og vegetabilske råstoffer >=75 tons/dag 

6.4b(iii)2 604b32 Animalske og vegetabilske råstoffer <75 tons/dag 

Gl. type Gl. type i GE Udgået hovedaktivitet i GE 

6.4b(iii) 604b3 Animalske og vegetabilske råstoffer m.kap.grænser 

 

Bortskaffelse/genanvendelse af dyrekroppe 

Der ønskes en mere detaljeret indberetning til DMA af denne hovedaktivitetstype. 

Hent aktive 605-virksomheder og skift til ny hovedaktivitetstype. 

Ny type Ny type i GE Hovedaktivitetsnavn 

6.5a 605a Bortskaffelse/genanv af dyrekroppe (ikke biogas) 

6.5b 605b Bortskaffelse/genanv af dyrekroppe (biogasanlæg) 

Gl. type Gl. type i GE Udgået hovedaktivitet i GE 

6.5 605 Bortskaffelse/genanv af dyrekroppe mv >10 tons/dag 
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Maskinværksteder 

Udgået af godkendelsesbekendtgørelsen Bilag 2. Erstattet af ny maskinværksteds-

bekendtgørelse. Hent aktive A205-virksomheder og skift til ny hovedaktivitetstype. 

Ny type i GE Hovedaktivitetsnavn 

MVB Maskinværksteder >1000 m2 

Gl. type i GE Udgået hovedaktivitet i GE 

A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m2 

 

Indendørs skydebaner 

Udgået af brugerbetalingsbekendtgørelsen Bilag 1. Fjern markering i 'omfattet af 

brugerbetaling' på denne hovedaktivitetstype. 

Gl. type i GE Udgået hovedaktivitet i GE 

J52 Indendørs skydebaner 

 

Vindmøller 

Tilsyn med vindmøller og vindmølleparker vil i fremtiden kunne indberettes til DMA, 

hvis I registrerer dem i modulet Virksomhed med en af de nye hovedaktivitetstyper. 

Ny type i GE Hovedaktivitetsnavn 

VB01 Vindmøller > 25 kW 

VB02 Vindmøller < 25 kW 

 

Indsæt under Referencer/Lokaliteter reference til vindmøllelav i modulet Vindmølle. 

Modulet Virksomhed 

Felter om Grønt regnskab er fjernet fra fanen Virksomhed. Der er ingen krav 

til virksomheder, om at de skal udarbejde grønt regnskab, uanset hvilken 

produktion de har, og uanset størrelse. 

Dispensation ifht. ELV. Dato for hvornår, der er givet lempelige krav i forhold til 

Godkendelsesbekendtgørelsens §50, kan angives i feltet 'Dispensation ifht. ELV' på 

fanen Virksomhed.  

For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden i 

forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller om revurdering oplyse, om der 

er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier 

med henblik på at afprøve ny teknik. 
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Tilsynsrapport – Virksomhed 

Bogmærker til grønt regnskab under emnet Basisoplysninger, som henter 

oplysninger om grønt regnskab og regnskabsperioden for virksomheden, udgår. 

Der er ingen krav til virksomheder, om at de skal udarbejde grønt regnskab, uanset 

hvilken produktion de har, og uanset størrelse. I kan de-aktivere de tre bogmærker 

i stamdata fanen Tilsynsrapport og slette bogmærkerne i Word-skabeloner for 

tilsynsrapporter for virksomhed. 

Modulet Landbrug 

Fejlrettelse er udført, så gældende sager af godkendelsestypen Tillæg §10, 3 og 

Tillæg §16, 2 tælles med som gældende tillæg på landbrug. Før blev kun Tillæg 

§11, 3 og Tillæg §12, 3 talt med i feltet ”Gældende tillæg” på fanen Landbrug. 

Registrering af antal markstakke ved tilsyn. Når et tilsyn har et kontrolpunkt 

af typen "Markstakke", kan der indtastes et antal på fanen Tilsynskommentarer.  

"Antal stakke" vises ikke længere på fanen Landbrugsteknik/Opbevar.anlæg/Plads/ 

Indretning. 

Mobilt tilsyn – Landbrug 

Registrering af antal markstakke ved tilsyn. Når et tilsyn har et kontrolpunkt 

af typen "Markstakke", skal der indtastes et antal mellem 0 og 1000 på terminalen. 

"Antal stakke" under Pladser/Indretning vises ikke længere på terminalen. 

Tilsynsrapport – Landbrug 

To nye bogmærker til Gældende aftaler under emnet Aftaler, der viser aftale 

gældende fra- og til-dato på fanen Gødning/Aftaler. 

De nye bogmærker kan aktiveres i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn og benyttes i 

tilsynsrapporter. Tilføj 2 nye kolonner i tabel til gældende aftaler i Word-skabeloner. 

Ny bogmærkekæde til Markstakke under emnet Markstakke, der indeholder 

kontrolpunkter og billeder med denne systemtype samt antal markstakke. I kan 

downloade en fil med den nye bogmærkekæde, som I kan indsætte i Word-

skabeloner for tilsynsrapporter for landbrug. 

To nye bogmærker til Beholdere under emnet Opbevaringsanlæg, der viser 

overdækning (m2) og overdækning (%) fra fanen Opbev.anlæg/Beholder. 

De nye bogmærker kan aktiveres i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn og benyttes i 

tilsynsrapporter. Tilføj to nye kolonner i tabel til beholdere i Word-skabeloner. 

Modulet Jordforurening DKJord 

Lokalitets-Id op til 20 tegn kan vises i hoveddata vinduet og oversigtsvinduet. 

Lokalitetens postnummer og by bliver også vist i oversigtsvinduet. 

Modulet Vandindvinding 

Fejlrettelse er udført. Vi har rettet et problem ved åbning af modulet, hvis 

brugerens skærmbredde var angivet til over 1024 pixels i Personlig opsætning. 

http://www.geokondata.dk/dkpdf/Tilsynsrapport/910_tilsynsrapport_landbrug_markstakke.doc
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Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Der er indført nye bogmærker i både Teknisk rapport og Tilsynsrapport, der 

kan oprettes i forbindelse med mobilt tilsyn – vandindvinding. 

De 3 sidste rækker fra Beredskab/Egenkontrol fanen kommer nu med ud på 

terminalen og i den tekniske rapport og tilsynsrapporten. 

Samlet vurdering kommer nu med ud på terminalen under egen hovedoverskrift 

lige under Beredskab/Egenkontrol og prøvetagningssteder. Samlet vurdering 

kommer også med ud i den tekniske rapport og tilsynsrapporten. 

Bemærk, at I selv skal klikke på "Anvend standard" knappen før det har effekt. 

Husk at gemme. 

 

Nye Word-skabeloner til både Teknisk rapport og Tilsynsrapport for vandindvinding 

kan hentes på ERFA-siden. Vi anbefaler, at Word-skabelonerne er skrivebeskyttede.  

Luk Word FØR du opretter tilsynsbreve og -rapporter på fanen 'Mobilt tilsyn'. 

Modulet Rotter 

Fanen Hændelser viser også kampagnebesøg - fra fanen Kampagner. 

Modulet Byggesag 

Rapporten Sagsoversigt – filtrering af sager på sagsnavn. Dataudtrækket kan 

begrænses til kun sager med en del af et angivet sagsnavn. Når data hentes, 

sættes automatisk et % jokertegn før og efter de angivne tegn i feltet Sagsnavn. 

Rapporten Sagsoversigt – modtaget-til-dato er altid indtil midnat. 

Rapporten viser som standard sager modtaget fra den 01-01-1900 til dags dato 

eller i en anden anført periode. Til-dato er altid indtil klokken 23:59:59, så en sag 

kommet ind fra BoM med dato og tid vil også blive vist. 

Udtræk til Debitor – Byggesagsgebyr 

Postnr på betaleradressen på fanen Kontakter er ikke længere påkrævet, 

når man opretter en faktura til KMD Debitor på fanen Gebyrer. 

Fejrettelse er udført, så når man danner en faktura eller kreditnota med –

knappen på Gebyr-fanen, gemmes automatisk en ny post på fanen Dokumenter, og 

hvis fx initialer tilføjes på dokumentet, fås ikke længere en fejlmeddelelse om, at 

"Gem i ESDH-feltet skal udfyldes, inden du kan gemme." 

http://www.geokon.dk/erfa/Materiale.htm#SKABELONER

