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GENERELLE ÆNDRINGER 

Sager og dokumenter 

Mulighed for at gemme et eller flere dokumenter på en sag i en mappe 

Der er indført en generel funktionalitet til at gemme et eller flere dokumenter på en 

sag i en mappe i stifinder, så du kan arbejde videre med dokumenterne uden for 

GeoEnviron - det er indført på fanen Dokumentoversigt i alle moduler med 

registrering af dokumenter til sager. Byggesagsdokumenters tilhørende bilag 

gemmes med. 

Funktionaliteten slås til ved at angive "ja" i fælles opsætning under punktet 

Kopiering af dokumenter. Default sti hvortil dokumenter skal kopieres kan angives 

samme sted (og i personlig opsætning kan hver bruger angive sin egen default sti). 

Funktionaliteten virker på følgende måde: 

1. Fremsøg en konkret sag og på fanen Dokumentoversigt, marker de ønskede 

dokumenter ved at holde ctrl-tasten nede og vælge dokumenterne 

2. Efterfølgende klikker du på knappen Kopiér dokumenter 

 

Bemærk at du kun kan kopiere dokumenter med reelle filer og som endnu 

ikke er gemt i ESDH. Ellers vises denne advarsel. 
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3. Herefter fremkommer nedenstående skærmbillede, og du kan vælge den 

mappe, som du ønsker at få gemt de valgte dokumenter i. 

 

4. Dokumenterne navngives med GeoEnvirons unikke dokumentnr samt 

dokumentets beskrivelse. 

 

5. Fejl under kopiering kan skyldes, at filnavn inkl. stien til filen er for langt. Du 

kan gøre dokumentets beskrivelse kortere og prøve igen, eller du kan 

anvende en placering med en kortere sti. 

Opsætningsmuligheder for hvordan dokumentbeskrivelserne dannes 

I GeoEnviron er det muligt at lave en opsætning, hvordan feltet Beskrivelse på 

dokumentfanen skal udfyldes ved hjælp af skabelonnavnet. 

I systemopsætningen under Sag findes et felt Skabelon beskrivelse, hvor det er 

muligt at sætte GeoEnviron op: 

0 = Nej - betyder at der ikke sker noget automatisk 

1 = Overskriv - betyder at skabelonnavnet sættes ind i feltet Beskrivelse 

2 = Tilføj til eksisterende - betyder at skabelonnavnet tilføjes i feltet Beskrivelse og 

indsættes efter det allerede skrevne 

3 = Overskriv når feltet er tomt - betyder at skabelonnavnet sættes ind i feltet 

Beskrivelse, dog kun hvis dette felt er tomt 
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Gennemgående navneændring - brevmaske hedder nu skabelon 

Diverse brevmasker i GeoEnviron kaldes nu for skabeloner, da det er mere 

forståeligt - dette gælder blandt andet på fanen Dokumenter. 

 

Fejlrettelse er udført, så der kan søges på sagsstatus umiddelbart efter åbning af 

et modul. 

Kun i miljømodulerne 

Særskilt opsætning af administrative enheder i modulet Virksomhed 

Nu er det muligt at opsætte individuelle administrative enheder for virksomheds-

modulet alene - uden ændring i de øvrige moduler. Læs mere om opsætningen af 

de administrative enheder her. 

Ved denne opsætning af de administrative enheder kan I navngive de 4 felter 

individuelt i miljømodulerne. 

 

Tilsynstype Ingen er genindført i kodelisten 

I menupunktet Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn og fanen Kontrol- og tilsynstyper 

er Ingen genindført i feltet Type, så I kan stemple tilsyn som værende af typen 

Ingen - det kunne være tilsyn med vandværker, jordforureninger mv. 

https://geospace.geokon.dk/display/GEMANUAL/Administrative+enheder
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Oversigter 

GeoEnviron Kalender 

Fanen Tilsyn i GeoEnviron Kalenderen har fået ændret sin visning 

I fanen kan man vælge at se alle udførte tilsyn og alle planlagte tilsyn - og her er 

visningen tilrettet på følgende måde: 

1. Planlagte tilsyn viser kun ikke-udførte tilsyn, som er planlagt i den valgte 

periode 

2. Udførte tilsyn viser alle udførte tilsyn, som er udført i den valgte periode 

3. Alle viser foreningsmængden af ovenstående 

 

Tilsyn Dashboard 

Hvordan er opfyldelse og aktuelt årsmål beregnet? 

Klik på i-knappen til højre for et %-tal for at se tallene i den bagvedliggende formel. 

 

Udført årsmål %-tal er fjernet fra dashboardet. 
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Hvad betyder ikoner på faner med detailoplysninger om kategorier? 

Tooltip på ikon på en række viser, hvad ikonet betyder. 

Ny kolonne med tilsynstype på faner med detailoplysninger om kategorier 

Tilsynstypen vises i en ny kolonne med overskriften Tilsyn. Før havde hver 

tilsynstype sin egen kolonne, hvor en markering i en tjekboks angav tilsynstypen. 

Opstartstilsyn og øvrige tilsyn 

To nye tilsynstyper "opstartstilsyn" og "øvrige tilsyn" kan oprettes i stamdata. De 

indgår ikke i årets tilsynsarbejdsplan, men tæller med i opfyldelsen af årsmålet som 

ét fysisk tilsyn pr. virksomhed pr. år ligesom §9-tilsyn. 

Opstartstilsyn er et fysisk tilsyn for virksomheder, som er omfattet af 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 eller er omfattet af maskinværksteds-

bekendtgørelsen, og som etablerer sig for første gang.  

Øvrige tilsyn er tilsyn på § 42-virksomheder, som ikke er omfattet af 

brugerbetalingsbekendtgørelsen, hverken bilag 1 eller § 2. Dvs. virksomheder, der 

ikke omfattet af regelmæssige tilsyn. 

Tilsynsarbejdsplanlægning 

Udrullede tilsynsarbejdsplaner kan ses 

Man kan vælge at se tidligere udrullede planer i tilsynsarbejdsplanlægnings vinduet. 

Teksten (Lukket) efterstilles planens navn, da en udrullet plan er låst for redigering. 

Teksten (Åben) efterstilles planens navn for at tydeliggøre, at en ikke-udrullet plan 

er åben for redigering. 

Forbedret autoberegning af prioriterede tilsyn 

Autoberegningen fastlægger prioriterede tilsyn ud fra virksomhedens/landbrugets 

aktuelle risikoscore og tilsynsfrekvens. Virksomheder/landbrug uden udført tilsyn i 

længst tid prioriteres, hvis ikke alle med samme risikoscore og tilsynsfrekvens skal 

have prioriteret tilsyn for at opfylde årsmålet, så de samme ikke vælges år efter år. 
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Vandindvindingskalender 

Faneoverskrift er ændret for at tydeliggøre, hvad den benyttes til 

Den tidligere fane Manglende indberetninger har fået nyt navn Manglende 

indberetninger til Jupiter - det er mere i overensstemmelse med hvad fanen 

anvendes til. 

Oversigten viser diverse manglende indberetninger til Jupiter - man kan få vist 

oversigter over oppumpede vandmængder, tilladelser og pejlinger på henholdsvis 

anlægs- og boringniveau. 

Angiv Årstal og Type hvorefter der fremkommer en oversigt med data liggende i 

GeoEnviron, der endnu ikke er indberettet til Jupiter. 

Læs hele vejledningen her. 

 

 

 

https://geospace.geokon.dk/display/GEMANUAL/Vandindvindingskalenderen#Vandindvindingskalenderen-Manglendeindberetninger
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Import af ejendoms- og ejeroplysninger – Miljø 

Integreret login til ejendomsdatabase 

Når knappen Opdater fra ejendomsdatabase aktiveres, og der logges på 

ejendomsdatabasen (E&M/LOIS) med integreret login, bliver felterne Bruger og 

Kodeord deaktiveret. Før skulle Bruger-feltet være udfyldt ved integreret login til 

ejendomsdatabasen. 

Integration – BBR 

Du kan arbejde med alle matrikler, bygninger og tanke til en ejendom uden 

at skulle tage stilling til grundbegrebet i BBR 

En ejendom kan bestå af en eller flere grunde, og en grund kan bestå af en eller 

flere matrikler. Der kan på grundens matrikel/matrikler oprettes flere bygninger og 

tanke. Oplysninger om alle ejendommens matrikler, bygninger og tanke overføres 

fra BBR. Før blev kun overført bygninger og tanke på én af ejendommens matrikler. 

Integration – BBR Byggesag 

Angiv matrikelnr/ejerlav på sagen ved oprettelse, før den sendes til BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

Fjern tilknytning til en ejendom på BBR fanen 

Nu er det muligt at frakoble en ejendom på BBR fanen via knappen Fjern tilknytning 

- for eksempel hvis en lokalitet lukker. 

 

Integration – BBR Miljø Upload 

Angiv matrikelnr/ejerlav på tanken ved oprettelse, før den sendes til BBR 

Integration – Byg og Miljø 

Ved indtastning af sagens statuskode bliver initiativpligt sat 

På sagsfanen har vi rettet funktionaliteten, så når du kender statuskoden og 

indtaster den direkte i feltet Status, så udfyldes feltet Initiativpligt korrekt. 
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Integration – DMA 

Nu er DMA aktivitetslisten tilgængelig i stamdata 

I Stamdata/Virksomhed kan man nu se hele listen over DMA aktiviteter, som kan 

anvendes i GeoEnviron Virksomhed/Landbrug. 

I fanen DMA aktiviteter kan man også nemt fremsøge data ved at anvende knappen 

Søg - det kan anbefales at anvende wildcard-søgning - se eksempler nedenfor. 

 

Eksempel 1 

Søgestreng : %værksted% 

 

Resultat 
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Eksempel 2 

Søgestreng : %enhed% 

 

Resultat 

 

Integration – ESDH 

Problem med visning af ESDH opsætning er løst 

Nu virker skærmbilledet ESDH opsætning med alle zoomniveauer i GeoEnviron - 

tidligere kunne skærmbilledet kun vises med zoom = 1024. 

Læs her hvordan du ændrer dit zoomniveau i GeoEnviron. 

Integration – VOOM 

View henter også virksomheder med status 5 og 7 

Vi har ændret et view, så VOOM henter oplysninger om alle de virksomheder 

Miljøstyrelsen sagsbehandler på, det vil sige virksomheder med følgende statusser: 

1: Aktiv (tilsynspligt) 

2: Lukket (tilsynspligt) 

4: Under etablering (til DMA) 

5: Under etablering (ikke til DMA) 

7: Aktiv (ingen tilsynspligt) 

https://geospace.geokon.dk/pages/viewpage.action?pageId=3868687#expand-Zoom
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Fremsøg hurtigt alle aktive virksomheder eller landbrug 

Via kviksøg i virksomheds- og landbrugsmodulet er der indført en ny valgmulighed i 

feltet Status - her kan nu vælges Alle aktive (1+7). Når denne værdi vælges, 

fremsøges alle virksomheder/landbrug med status: 

1. Aktiv (tilsynspligt) 

7. Aktiv (ingen tilsynspligt) 

GeoEnviron husker den denne værdi til næste gang. 

Læs mere om Kviksøg her. 

 

Visning af CVR-nr i listen efter en søgning 

Efter en søgning i virksomheds- eller landbrugsmodulet fremkommer nedenstånde 

liste i toppen af skærmbilledet. Her er nu indført en visning af CVR-nr stammende 

fra første fane i modulerne. Derudover kommer CVR-nummeret også med ud, hvis 

man vælger at gemme listen som Excel-fil - her hedder feltet central_company_no. 

 

https://geospace.geokon.dk/pages/viewpage.action?pageId=3871145


NYHEDER I GEOENVIRON 9.5.0 Ændringer i moduler 

 

- 14 - 

Kodelisten til hovedaktiviteter er opdateret 

Kategorien er rettet til 2 for de nye hovedaktiviteter, der blev indført i GE 9.4.0:  

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. 

Automatisk oprettet risikoscore ved skift af hovedaktivitet/kategori 

Ved skift af hovedaktivitet, der forårsager skift af kategori, bliver der automatisk 

indsat en ny risikoscore med skiftedatoen som dato for risikovurderingen og data 

kopieret fra seneste risikovurdering samt bemærkningen ”Automatisk oprettet ved 

skift af Hovedaktivitet/Kategori”. Genlæs data for at få vist den nyoprettede 

risikoscore på fanen Miljørisikovurdering. 

 

Overvej om der skal ændres parametre på grund af skift af hovedaktivitet/kategori. 

Lav en genberegning af vægtet score for virksomheden/landbruget, så data låses. 

Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug 

Nyt bogmærke - status for håndhævelser 

Der er indført et nyt bogmærke til Håndhævelser under emnet Basisoplysninger, 

der viser status for håndhævelser. 

Det nye bogmærke kan aktiveres i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn og benyttes i 

tilsynsrapporter. Tilføj en ny kolonne i tabel til håndhævelser i Word-skabeloner. 

Modulet Virksomhed 

Kodelisten til hovedaktiviteter er opdateret 

Der er indført nye VL-numre (DMA-aktivitet) til koderne: A202, A208, A209, B201, 

E208, F203 og J203, så den rigtige lovgivning kan knyttes til den rigtige VL-kode i 

DMA. 

Indberetningskategorien er rettet for koderne: A207, A208, B205, C205, C206, 

D210a, D210b, J207, J209 og K218. 
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Modulet Landbrug 

Indlæsning af nye normtal 2016/17 for dyreenheder og gødningstal:  

Vigtigt! – Nye landbrugsnormer gældende fra august 2016 og frem indsættes ved 

opgradering til version 9.5.0. 

Herefter skal I: 

1. køre 'System Adm.|Import/Eksport af data|Korrektion af landbrugsnormer', 

så der foretages en korrektion af landbrugsnormerne samt 

2. foretage en genberegning af gødningskapaciteten via menupunktet 'System 

Adm.|Batch Opdaterede Programmer|Genberegn gødningsproduktion'. 

På GeoEnviron ERFA hjemmesiden, kan du finde yderligere dokumentation om de 

nye landbrugsnormer. Du kan kalde siden med dette link. 

Modulet Tidsregistrering 

Nem måde at få slettet tomme rækker på en ugeseddel 

Der er indført en nem måde at få slettet tomme tidsregistreringsrækker for at 

optimere performance i tidsregistreringsrapporter. Når man sætter flueben i feltet 

Afsluttet for en uge, fremkommer nedenstående dialogboks - og ved Ja sletter 

GeoEnviron automatisk de rækker på den aktuelle ugeseddel, hvor der ikke er 

indtastet nogle timer. 

 

Forbedret visning af projekt- og aktivitetsbeskrivelse 

På fanen Ugeseddel kan man se mere detaljeret beskrivelse af, hvornår aktiviteten 

kan anvendes (hvis det er tilføjet i stamdata), når musen hviler på feltet Aktivitet. 

Tilsvarende for tidsregistreringsprojekter, når musen hviler på feltet Projektnavn. 

http://geokon.dk/erfaside/
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Rapporten Medarbejdere - nyt udvælgelseskriterie 

I rapporten er der indført to nye valgmuligheder, der angiver hvilke data, der 

trækkes ud: 

 Alle aktiviteter - ved markering af denne radioknap trækkes alle aktiviteter 

ud - også selv om der ikke er registreret tid på aktiviteten i perioden. 

 Akt. med tidsreg - ved markering af denne radioknap trækkes kun de 

aktiviteter ud, der er registreret tid på i perioden. 

 

Ved markering af Alle aktiviteter tager rapporten udgangspunkt i medarbejdernes 

nuværende afdeling og team i stamdata - modsat de 3 andre udgaver af rapporten, 

hvor der tages udgangspunkt i afdelingen og teamet, som medarbejderne havde på 

det tidspunkt, hvor tidsregistreringen blev foretaget. 

I listboksen Medarbejdere kan man vælge flere medarbejdere ved at holde Ctrl-

knappen nede. 

Rapporten Fakturagrundlag – ændring af kolonneoverskrifter i Excel-fil 

Når rapporten overføres til Excel, så indsættes disse overskrifter i Excel-filen: 

 Behandling af anmeldelse - akt. på virksomheden 

 Behandling af anmeldelse - akt. uden for virksomheden 

Før stod der "bedriften" i stedet for "virksomheden". Det er misvisende, da disse 

faktureringstyper benyttes til maskinværksteder. 

Modulet Jordforurening DKJord 

Integration – DKJord – Kommuner 

Ny GeoEnviron – Service - DKJord version 8.1.0.9 

Modulet Vandindvinding 

Bekræft eller fortryd sletning af en adresse 

Der er indført et vindue til bekræftelse/fortrydelse ved brug af knappen Slet 

Adresse i fanen Administration/Indvindingsanlæg/Adresser. 

Ny rapport: Tilsyn med udløbne anlægstilladeler 

Vi har indført en ny rapport Tilsyn med udløbne anlægstilladelser, hvor du kan 

fremsøge de anlægstilladelser, som udløber i en given periode. 

Rapporten findes under menupunktet Rapporter/Vandindvinding. 

Indtast den periode du ønsker at kigge på. Du kan eventuelt indkredse det til en 

specifik anlægstype. I feltet Roller kan du også vælge de adresseroller, hvis data du 

ønsker hentet i rapporten. 
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Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Gem tilsynsrapport som dokument på tilhørende sag 

Angiv om tilsynsrapport gemmes automatisk på fanen Dokument og dokumenttype 

i fælles opsætning under Vandindvinding - Tilsynsrapport til fanen Dokument. 

Tilsynsrapporten oprettes som før via Word-knappen på fanen Mobilt tilsyn og 

gemmes i mappen til tilsynsrapporter uanset opsætning. Du kan vælge at gemme 

tilsynsrapporten som dokument på tilhørende sag, hvis funktionaliteten er slået til. 

Det er samme funktionalitet som for Tilsynsrapport – Virksomhed. 

Modulet Boring 

Sletning af en ikke-indberettet boringstilladelse 

Man kan slette en boringstilladelse, der aldrig har været indberettet til Jupiter. 

Bemærkningsfelt er udvidet til 500 tegn 

Der er indført en ekstra knap til både at skrive og vise den fulde bemærkningstekst. 

Når der findes et lille grønt plus på den gule mappe, betyder det, at der findes en 

bemærkning til pejlingen. 

 

https://geospace.geokon.dk/display/GEMANUAL/Tilsynsrapport+-+Virksomhed#Tilsynsrapport-Virksomhed-Gemtilsynsrapportsomdokumentpåtilhørendesag
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Modulet Rotter 

Visning af besøgsresultat i rapporten Kampagne 

Når man gemmer rapporten Kampagne i Excel, vil der stå en oversættelse af koden 

(0, 1, 2, 3) i kolonnen rat_campaign_visit_outcome: 

 Ingen hjemme, besøgskort afleveret = 0 

 Hjemme, ingen rotter = 1 

 Hjemme, rottetilhold = 2 

 Ingen hjemme, rottetilhold = 3  

 

Visning af ejeroplysninger fra ejendomsdatabase 

Integreret login til ejendomsdatabase 

Når modulet åbnes, og der logges på ejendomsdatabasen (E&M/Cognito 

Local/LOIS) med integreret login, bliver felterne Bruger og Kodeord deaktiveret. Før 

skulle Bruger-feltet være udfyldt ved integreret login til ejendomsdatabasen. 
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Modulet Byggesag 

Autocomplete af adresse 

Når man er i gang med at oprette en ny byggesag og vil finde en ejendom, søges 

via Danmarks Adressers Web API (DAWA) i alle landets adresser (med mindre man 

i opsætning har valgt at man kun vil søge i specifikke kommuner). Når det 5. tegn 

indtastes i adressefeltet, søges først på vejnavne dernæst på adresser. Der 

returneres op til 20 resultater. 

Såkaldt fuzzy søgning er indført i autocomplete af adresse, så stavningen ikke 

behøver at være helt korrekt for at få et resultat. Når man indtaster ”hc anders” i 

adressefeltet, bliver man præsenteret for et utal af vejnavne med forskellige 

stavemåder af H. C. Andersensvej. 

Ved almindelig søgning søges i GeoEnvirons egne adresser på ejendomme. 

I Kviksøg kan det angives ved afkrydsning, om du ønsker at bruge denne søgning 

af adresse - denne afkrydsning gemmes og bliver sat næste gang du åbner Kviksøg 

vinduet. 

I kviksøg er listen med ejerlav default sorteret efter navn i stedet for kode 

 

Problem med gråtoning af sager, når sag åbnes via to-do-listen, er løst 

Problemet opstod, når man sprang fra to-do-listen til sag, som IKKE var den første; 

men hvor "første" sag var lukket. Dette fremkom dog kun hos de kunder, hvor 

opsætningsparameter Byggesag/Opsætning af to-do-listen var sat til ja OG Start 

med i to-do-listen IKKE var sat OG man åbnede byggesagsmodulet før to-do-listen 

OG IKKE rørte byggesagsvinduet, inden man dobbeltklikkede på sag i to-do-listen. 

Mange kriterier skulle være opfyldt, men problemet fremkom alligevel hos nogle få 

kunder - så dejligt at det er blevet løst. 

Advis hvis både datofelterne Afsluttet og Henlagt er tomme, når sag lukkes 

Når du som bruger lukker en sag, vil der fremkomme en informationsmeddelelse, 

hvis både datofelterne Afsluttet og Henlagt på sagen er tomme - derved sikres det, 

at alle lukkede sager har en dato enten som henlagt eller som afsluttet. 
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Korrespondance mellem sags afsluttet-dato og status 

Der er indført en korrespondance mellem datofeltet Afsluttet og Status feltet, så 

sagen kun skal afsluttes et sted.  

Status sættes til ”afsluttet” (og initiativpligt sættes også), når der indtastes dato i 

Afsluttet datofeltet. Hvis sagen er en BOM-sag, vises en liste med alle sagsstatus 

mappet til "afsluttet". 

Datofeltet Afsluttet sættes til [dags dato], når Status sættes til ”afsluttet”. 

Checkliste gemmes automatisk, når sag afsluttes 

Ændringer i checklisten gemmes automatisk, når man går over på en anden fane. 

Datoer for fyldestgørende og afgørelse bliver også sat ved auto-gem i checklisten. 

Søgning på interval af journalnumre i rapporten Sagsoversigt 

Der kan hentes en liste af sager med journalnumre fra eksempelvis ”2016-0100” til 

”2016-0200”, og der kan vises sagstider for sager i dette journalnummer-interval. 

 

Visning af ejendomsoplysninger fra ejendomsdatabase 

Integreret login til ejendomsdatabasen 

Når modulet åbnes, og der logges på ejendomsdatabasen (E&M/Cognito 

Local/LOIS) med integreret login, bliver felterne Bruger og Kodeord deaktiveret. Før 

skulle Bruger-feltet være udfyldt ved integreret login til ejendomsdatabasen. 

Integration – WebLager NG 

Fejl ved kald til Weblager på nogle adresser, men ikke på alle, er rettet 


