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GENERELLE ÆNDRINGER 

Serverprogrammer 

Forbedret navigation i vinduet Serverprogrammer 

Vinduet Serverprogrammer benyttes af superbrugerne i forbindelse med diverse 

GeoEnviron integrationer. Her har vi optimeret navigationen - læs mere her. 

Beskedcenter 

Opsætning af GeoEnviron Beskedcenter i Citrix 

Vi har nu lavet forbedringer i vores installation og opsætning af GeoEnviron 

Beskedcenter i Citrix - se vejledning til installation her. 

GeoEnviron viser fuld sti til Beskedcenter, hvis det ikke kan åbnes 

Såfremt Beskedcenteret ikke kan åbnes, når GeoEnviron startes op, vises den fulde 

sti inklusive applikationsnavn, som forsøges åbnet, i en fejlmeddelelse. 

Sager og dokumenter 

Når sagsstatus sættes via sagsforløb, opdateres initiativpligt automatisk 

Valg af milepæl på fanen sagsforløb medfører opdatering af status på fanen sag - 

og initiativpligt på en BoM-sag, hvis stamdata (Aflevering til BoM (Miljø) og BoM 

Status Mapping er korrekte. 

 

https://geospace.geokon.dk/display/GEMANUAL/Serverprogrammer
https://geospace.geokon.dk/pages/viewpage.action?pageId=47940259
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Byggesag 

Bygningens anvendelse står nu med den fulde tekst i skærmbilledet, som 

anvendes i BBR Byggesag integrationen 

Når BBR integrationen kaldes, fremkommer nedenstående skærmbillede med 

bygninger beliggende på ejendommen. Her kan man nu se bygningers anvendelse 

som den er beskrevet i BBR Kommune. 

 

Integration – BBR Miljø Import 

Automatisk opdatering af lokalitetsnavn ved ejerskifte 

Ekstra funktionalitet er indført i BBR Miljø Import integrationen, så lokalitetsnavnet 

opdateres automatisk ved ejerskifte. Hvis feltet Ejernavn er markeret i modulerne 

Vandindvinding, Landbrug eller Åbent land, vil lokalitetsnavnet blive ændret, når 

der kommer nye ejere i fanen BBR/Ejere. 

Når ejeroplysninger hentes via BBR Miljø Import integrationen - og feltet Ejernavn 

er markeret - så opdateres lokalitetsnavnet på følgende måde: 

 Ved én ejer opdateres lokalitetsnavnet med dette navn - fx Jens Hansen 

 Ved flere ejere opdateres lokalitetsnavnet med navnet på den første ejer og 

der tilføjes m.fl. - fx Jens Hansen m.fl. 

Hvis der ikke er markering i feltet Ejernavn, opdateres lokalitetsnavnet ikke. 
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Samme matrikel kan hentes ned i GeoEnviron flere gange  

Hvis samme matrikel optræder på forskellige ejendomme i BBR, kan man tilknytte 

disse ejendomme til lokaliteter i GeoEnviron i en ny version af BBR Servicen. 

Integration – Byg og Miljø 

Tilretning af Byg og Miljø-stamdata om BoM-status mapning  

Nye registreringer af servicemål blev iværksat hos Byg og Miljø den 1. juli 2016. 

Der er indført to nye sagsstatuskoder, som I skal anvende i jeres registreringer. 

Vi arbejder på en løsning, så I også kan registrere data om servicemål. Vi er ved at 

gennemgå KOMBITs nye snitflade til Byg og Miljø og forventer inden længe at have 

en løsning klar, der tilgodeser de nye tiltag.  

Du har sikkert modtaget en vejledning fra KOMBIT om registrering af nye 

servicemål i Byg og Miljø. Her er der lagt op til, at du og dine kollegaer skal ind i 

Byg og Miljø sagsbehandlerdelen og fortage ændringer på jeres sager. 

Allerede nu kan GeoEnviron tilrettes, så I kan fortsætte med at ajourføre sagens 

status i sagsfanen i GeoEnviron, da GE/BoM integrationen (en gang i døgnet) 

henter koderlister ned i GE databasen - heriblandt koder til sagsstatus. 

I perioden fra den 30. juni til den 21. juli er disse tre nye BoM sagsstatuskoder 

hentet ned i jeres GeoEnviron database: 

 NySag 

 SagsbehAfventer 

 SagsbehandlingAfventer 

Sidstnævnte kode kan desværre ikke afleveres tilbage til BoM, da koden er for lang.  
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I skal mappe BoM-sagsstatus SagsbehAfventer (ikke SagsbehandlingAfventer) til en 

GE-sagsstatus under Aflevering til BoM (Byggesag) og Aflevering til BoM (Miljø). 

Her skal I også mappe BoM-sagsstatus NySag til en GE-sagsstatus. 

Vi har udvidet mapningen mellem sagsstatus – sagsfase – initiativpligt med de to 

nye koder - og ændret sagsfase på koden Venter til Behandling i stedet for Ansoeg. 

Når GeoEnviron er opdateret til 9.4.0, vil mapningen mellem sagsstatus – sagsfase 

– initiativpligt se sådan ud: 

 

Hos KOMBIT har vi fået oplyst følgende om nedenstående statuskoder: 

 Status = Venter på yderligere oplysninger/materiale 

Denne kode anvendes i visitationsperioden – altså inden man har modtaget 
fyldestgørende materiale fra ansøgeren 

 Status = Sagsbehandles – afventer oplysninger 

Denne kode bruges efter modtagelse af fyldestgørende materiale – altså hvis 
der er behov for yderligere oplysninger fra ansøgeren for at sagen kan afgøres 
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Integration – DMA 

Husdyrbrug med hovedaktivitet 60601, 60602 og 60603 sendes til DMA 

Indberetningskategorien "IED brug" er ændret for sohold, slagtesvin og fjerkræhold 

godkendt efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. DMA servicen sender 

automatisk disse landbrug til DMA, idet de nu kan sendes (alle kriterier for 

afsendelse er opfyldt) og ikke tidligere er blevet sendt. 

 

Der er rettet i navn og beskrivelse til hovedaktivitet 60601, så teksten svarer til 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. 
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Forbedring af fejlhåndtering, når en tilsynsrapport sendes til DMA 

I forbindelse med publicering af tilsynsrapporter på DMA har vi ændret dataflowet i 

GeoEnviron, så publiceringsskærmbilledet er mere robust i forhold til fejlsituationer. 

 

Vælg den aktuelle tilsynsrapport, der skal sendes til DMA via knappen Dok.navn. 

Ved efterfølgende klik på knappen Gem og send sker der to ting: 

1. GeoEnviron åbner kort Word-dokumentet automatisk og omdanner det til en 

PDF-fil 

2. GeoEnviron sender tilsynsrapporten til DMA - og den uploades til DMA næste 

gang DMA servicen udfører sine jobs (ca. 1 gang i timen) 

Hvis det ikke er muligt for GeoEnviron at åbne Word-dokumentet og omdanne det 

til en PDF-fil, stopper processen, og denne fejlbesked vises: 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Kodelisten til hovedaktiviteter er opdateret 

Det er især rettelser, der vedrører godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter på 

bilag 2, der er taget ud (udfases) og kommet ind på 

brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, som nye listepunkter, med nye VL-numre 

(DMA-aktivitet). Desuden er der rettelser i teksterne. 

Udgåede hovedaktiviteter er sat til inaktive: B204, B206, D203, D205, D209, E201, 

E203, E206, E209, E210, E211, E212, E213, E214, F201, F202, F204, F205, F206, 

F207, J206 og J208. 

Nye hovedaktiviteter er indført: A56, A57, A58, B56, B57, B58, B59, D60, D61, 

D62, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, F60, F61, F62, F63, F64, 

F65, F66, J52* og J53. 

Der er rettet i tekster til koderne: A202, A208, A209, B201, E208, F203 og J201. 

Nye felter tilgængelige i rapporterne Afsluttede/Godkendte sager og 

Igangværende sager 

Følgende rapporter er tilpasset i forhold til de offentlige servicemål, som er aftalt 

med KL, staten og regeringen. Rapporterne kan findes under menupunktet 

Rapporter/Tilsyn og Sager: 

 Afsluttede/Godkendte sager 

 Igangværende sager  

Tilretningerne omfatter indførelse af feltet Fyldestgørende - det stammer fra 

sagsfanen og anvendes til at registrere den dato, hvor sagens materiale er 

fyldestgørende, så sagsbehandlingen kan begynde. Derudover er der indført 

søgning på feltet Sagstype, og her er det muligt at vælge en konkret sagstype eller 

flere ved at holde Ctrl tasten nede samtidig med at diverse koder vælges. 
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Formålet med disse ændringer er at give et bedre overblik og mulighed for at holde 

øje med servicemålene - konkret giver det muligt for at: 

1. Holde øje med hvor lang tid en sag tager fra den er modtaget, er 

fyldestgørende og til den er meddelt. 

2. Holde øje med tiden på igangværende sager, der er modtaget og er 

fyldestgørende, men ikke meddelt. 

CVR-nr er med i rapporterne Planlagte tilsyn og Arbejdsplan 

Når de to nævnte rapporter gemmes i Excel-format, så hentes CVR-nummeret med 

over i Excel - informationen findes i kolonnen med navnet central_company_no. 

Rapporterne findes under menupunktet Rapporter/Tilsyn og Sager, og kan 

anvendes til at sende post til deres Digital postkasse. 

Bemærk, at det kun gælder for virksomheder og landbrug - og at registreringen af 

CVR-nr stammer fra første fane i virksomheds- og landbrugsmodulet. 
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Modulet Virksomhed 

Mobilt tilsyn – Virksomhed 

Anvendelse af kunde-token på mobilt tilsyn – opsætning i databasen 

I tidligere versioner af servicen lå følgende opsætningsparametre i servicens 

app.config fil, og det var ikke muligt at ændre værdierne i forbindelse med 

installation af servicen (MSI): 

BaseUrl (defaultværdi: https://#.microting.com/gwt/inspection_app/integration) 

MicrotingServer (defaultværdi: srv05) 

Token (defaultværdi: 6e25163e33d4604c04d2eb5bbb2a1cab) 

Protokol (defaultværdi: 5) 

Microting ønsker, at token skal være forskellig fra kunde til kunde, og derfor 

indføres opsætningsparametrene nu i databasen, så det bliver muligt. Efter 

installation af den nye version af servicen vil vi kontakte de respektive kommuner 

med henblik på at få tilrettet deres token. 

Via patch-script bliver opsætningsparametrene lagt ind i GeoEnviron databasen. I 

patch-scriptet sættes alle tidligere versioner af servicen som udgåede. Det er derfor 

vigtigt, at den nye version af servicen installeres umiddelbart efter opdatering til 

GeoEnviron 9.4.0. 

Felter om Grønt regnskab er fjernet fra Basisoplysninger – 

Virksomhedsoplysninger: 

 Grønt regnskab (Ja/Nej) - ind_industry.env_account 

 Regnskabsperiode (Fra) - ind_industry.period_from 

 Regnskabsperiode (Til) - ind_industry.period_to 

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

hvilken produktion de har, og uanset størrelse. 
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Modulet Landbrug 

Dyretype/staldtype kan ikke ændres via listboks på en række, der er låst 

Der er ikke længere muligt at ændre låste poster i Fanen Tilladt - på denne fane 

registreres den aktuelle tilladte produktion for et landbrug, og nu er det ikke 

længere muligt at ændre et dyretype/staldtype på alle de låste poster. 

Registrering på fanen Tilladt vil altid basere sig på de gældende normtal, men når 

der lægges nye normtal ind i GeoEnviron databasen fastfryses og låses de tidligere 

beregningstal på fanen og markeres med en hængelås. 

Du ændrer de låste poster på følgende måder: 

 Angiv en udløbsdato på en post, hvormed den deaktiveres - og ikke længere 
tæller med i det samlede antal aktive dyreenheder 

 Overfør posterne til fanen Tilladt historisk via kopi-knappen - herefter kan 

posterne slettes i fanen Tilladt 

 

Modulet Vandindvinding 

Rapporten Indberetningsbrev til oppumpede vandmængder pr boring 

Nu tages boringer uden gyldig tilladelse også med i udtrækket - det eneste krav er, 

at de skal have flueben i feltet Indberetning af vandmængder, som findes i 

boringsmodulet under fanen Vandindvinding/Arealer. 

Derudover er felterne Anlægstype og Anlægsnavn (lokalitetsnavnet) også med i 

rapporten - og disse felter kan også anvendes til brevfletning. 

Opsætning af brevmaske - åbn brevmasken i Word fra GE og indsæt disse fletfelter: 

 «anlaegstype» 

 «anlaegsnavn» 
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Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Anvendelse af kunde-token på mobilt tilsyn – opsætning i databasen 

I tidligere versioner af servicen lå følgende opsætningsparametre i servicens 

app.config fil, og det var ikke muligt at ændre værdierne i forbindelse med 

installation af servicen (MSI): 

BaseUrl (defaultværdi: https://#.microting.com/gwt/inspection_app/integration) 

MicrotingServer (defaultværdi: srv05) 

Token (defaultværdi: 6e25163e33d4604c04d2eb5bbb2a1cab) 

Protokol (defaultværdi: 5) 

Microting ønsker, at token skal være forskellig fra kunde til kunde, og derfor 

indføres opsætningsparametrene nu i databasen, så det bliver muligt. Efter 

installation af den nye version af servicen vil vi kontakte de respektive kommuner 

med henblik på at få tilrettet deres token. 

Via patch-script bliver opsætningsparametrene lagt ind i GeoEnviron databasen. I 

patch-scriptet sættes alle tidligere versioner af servicen som udgåede. Det er derfor 

vigtigt, at den nye version af servicen installeres umiddelbart efter opdatering til 

GeoEnviron 9.4.0. 

Modulet Boring 

Længere bemærkning til pejlinger 

Bemærkningsfeltet på fanen pejlinger er udvidet til at kunne modtage 500 tegn. Før 

var det kun muligt at indtaste 60 tegn. 

Modulet Rotter 

Fjernelse af dubletdata 

I fanen Anmeldelser har det været muligt angivet vej, husnr og -bogstav. Da der 

var tale om dubletdata, har vi valgt at fjerne felterne. Det påvirker ikke resten af 

rotteløsningen. 
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Modulet Byggesag 

Sagsadresse og matrikelnr på sagen nulstilles, når den flyttes 

Når du anvender funktionen Flyt sag på fanen Sagsoversigt for at flytte en 

byggesag fra en ejendom til en anden, så vil sagsadressen og -matriklen blive 

nulstillet på den aktuelle sag. Du skal herefter selv ind og tilføje de korrekte 

oplysninger om sagsadresse og -matrikel, når sagen er flyttet til ny ejendom. 

Bemærk, at knappen Flyt sag kun er tilgængelig for GeoEnviron superbrugere. 
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Rottebekæmpelse 

Ny version 3.0.1 (kræver database version 9.3.0 eller nyere) 

Registrering af kampagnebesøg på flere adresser (hvor der ikke er 

konstateret rotter) på én gang 

I listen Kampagnebesøg er det nu muligt at udvælge flere adresser og registrere 

Resultat = Ingen hjemme, besøgskort afleveret eller Hjemme, ingen rotter for alle 

udvalgte adresser på én gang. Efter registrering af data fjernes de besøgte adresser 

fra listen. 

Alle kampagnebesøg, hvor der konstateres rotter, håndteres som hidtil. 

Løsning bruges på følgende måde: 

1. De besøgte adresser vælges ved at sætte flueben i feltet til venstre for 

adressen 

 

2. Klik herefter på knappen Besøgskort afleveret el. ingen rotter 

3. Herefter fremkommer nedenstående pop-up vinduet, hvor resultatet kan 

vælges - her kan vælges mellem Ingen hjemme, besøgskort afleveret eller 

Hjemme, ingen rotter 

 

4. Felterne Dato og Initialer udfyldes automatisk, men kan selvfølgelig ændres 

5. Der kan skrives en bemærkning, som bliver gemt på alle de valgte besøg 
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6. Ved klik på Gem gemmes registreringer, og de udførte besøg fjernes fra 

listen 

Grundet indførslen af tjekboksene i listen med adresserne, er knappen Vis på kort 

omskrevet til kun at vise de adresser på kortet, som er markeret i listen (tidligere 

blev alle adresser i listen vist på kortet - uden udvælgelse af konkrete adresser). 


