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GENERELLE ÆNDRINGER 

Kun i miljømodulerne 

Medtag ejeroplysninger ved eksport til Excel 

Der er indført en tjekboks Inkl. ejere i rapporten Udvalgte lokaliteter. Rapporten 

kan trækkes efter en konkret søgning i et modul, hvor resultatet kan vises i 

rapporten Udvalgte lokaliteter via print-ikonet Vis i rapport. Sæt markering i feltet 

Inkl. ejere, hvis du ønsker at medtage ejeroplysninger ved eksport til Excel.  

Tjekboksen Inkl. ejere er indført i rapporten Udvalgte lokaliteter i følgende moduler: 

Lokalitetsoversigt, Virksomhed, Landbrug, Åbent land, Råstofgrave, Jordforurening, 

Jordforurening DKJord og Vandindvinding. 

Ejeroplysninger hentes enten fra fanen Ejendoms-Ejeroplysninger eller fra fanen 

BBR, hvis BBR Miljø import integrationen er slået til. 

Til hver lokalitet kan der være flere ejere pr. ejendom, hvilket betyder at samme 

lokalitet vil fremkomme på flere linjer, hvis der er flere ejere - en linje pr ejer. 

Hvis ledeteksten Ejer vises uden navn/adresse/postnr betyder det, at der er 

registreret en ejendom uden ejere. 

Oversigter 

Byg og Miljø Forkontor 

Der kan kun vælges sagsstatus hørende til Byggesag 

I Byg og Miljø Forkontoret kan der nu kun vælges sagsstatus hørende til Byggesag. 

Sagsstatus-koder kan oprettes til henholdsvis GE Byggesag og GE Miljø (fælles for 

miljømoduler eller pr. modul).  

Byggesag To-do-liste 

Der kan vælges flere sagsbehandlere på en gang i Byggesag to-do-listen 

Det er nu muligt at vælge alle afdelinger ved ikke at udfylde afdeling.  

Afdeling bliver ikke brugt i "Sager som mangler fakturering" og "Styringsreol". 

I listboksen Sagsbehandler kan man holde CTRL-tasten nede og udpege flere 

sagsbehandlere med musen.  

Ved ændring af sagsbehandler bliver data ikke genlæst. Data bliver blot filtreret. 

Fanen Åbne sager i Byggesag to-do-listen kan vise flere sagsstatus 

Man kan nu vælge flere sagsstatusser på en gang i fanen Åbne sager. I listboksen 

Sagsstatus kan man holde CTRL-tasten nede og udpege flere koder med musen. 
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GeoEnviron Kalender 

Fanen Sager i GeoEnviron Kalenderen kan vise flere sagsstatus 

Det er nu muligt at vælge flere sagsstatusser på en gang i fanen Sager. I listboksen 

Sagsstatus kan man holde CTRL-tasten nede og udpege flere koder med musen. 

Vandindvindingskalender 

Fanen Sager i Vandindvindingskalenderen kan vise flere sagsstatus 

Det er nu muligt at vælge flere sagsstatusser på en gang i fanen Sager. I listboksen 

Sagsstatus kan man holde CTRL-tasten nede og udpege flere koder med musen. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Byggesag 

Sagen kan slettes i BBR når status sættes til afsluttes 

Årsag til ændringen: 

I version 9.5.0 indførte vi ny funktionalitet, så når man sætter en byggesags status 

til afsluttet, indsættes automatisk dags dato som afsluttet-dato. I den forbindelse 

fremkom ikke dialogboksen, hvor man kan slette sagen i BBR. 

Løsning: 

Når man sætter en BBR-integreret byggesags status til afsluttet i version 9.7.0, 

fremkommer dialogboksen, hvor man kan slette sagen i BBR. 

Integration – Byg og Miljø 

Sag kan sættes i bero 

Hos KOMBIT har vi fået oplyst, at for at sætte en sag i bero, skal status sættes til: 

Bero – Sag i bero. 

Den nye kode tilføjes i BoM-status mapning via GeoEnviron 9.7.0 databasepatchen.  

I skal mappe BoM-sagsstatus Bero til en GE-sagsstatus under Aflevering til BoM 

(Byggesag) og Aflevering til BoM (Miljø) i Byg og Miljø-stamdata. 
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Integration – DMA 

Hovedaktiviteten 503b3 skifter VL-kode. Virksomheder med hovedaktivitet 

503b3 (listepunkt 5.3.b.iii) skifter VL-kode fra VL00000078 til VL00000077 i GE 

efter aftale med Miljøstyrelsen. 

Kommuner med virksomheder af denne type er informeret direkte om ændringen. 

Opdatering af kodelisten med hovedaktiviteter for landbrug i GeoEnviron 

Ny frist for verifikation af data og tilsynsindberetning til DMA er den 1. maj 2017. 

Vi har lavet et script, der tilretter teksterne for DMA aktiviteter i stamdata. Det er 

indeholdt i GeoEnviron 9.7.0 databasepatchen, men kan også eksekveres som SQL 

script i GeoEnviron 9.1.0 eller nyere.  

Ændringerne omfatter ”Dyrehold uden tilladelser/godkendelser” og ”Øvrige dyrehold 

omfattet af brugerbetaling”. 

Dyrehold uden tilladelser og godkendelser 

Beskrivelse af DMA aktivitet VL00000437 rettes til "Erhvervsmæssig dyrehold - 

husdyrbrug større end 3 dyreenheder, samt dyrehold uden tilladelser og 

godkendelser". 

Tjek at husdyrbrug uden tilladelser/godkendelser har hovedaktivitet med DMA 

aktivitet VL00000437, kategori 2 og indberetningskategori "Øvrige husdyrbrug (> 3 

DE)". 

Gensend de berørte landbrug til DMA, fx ved at tilføje et blanktegn i bemærkning til 

landbruget og gemme, hvis DMA virksomhedsgruppen er forkert.  

De indberettes som DMA virksomhedsgruppe VIT0000007 "Husdyrbrug efter 

husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2]". 

Opret ny miljørisikovurdering inden næste tilsynsarbejdsplanlægning, hvis 

kategorien ændres. 

Øvrige dyrehold omfattet af brugerbetaling (Hundehold over 9 voksne hunde) 

Navn på DMA aktivitet VL00000434 rettes fra "§ 42 plus BB" til "Øvrige dyrehold 

plus BB". Beskrivelse af DMA aktivitet VL00000434 rettes til "Øvrige dyrehold 

omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen". 

Tjek at hundehold over 9 voksne hunde har hovedaktivitet omfattet af 

brugerbetaling med DMA aktivitet VL00000434, kategori "Ingen" og 

indberetningskategori "Landbrug erh.dyrehold".                                                                                                                                                                                                               

Gensend de berørte landbrug til DMA, fx ved at tilføje et blanktegn i bemærkning til 

landbruget og gemme, hvis DMA virksomhedsgruppen er forkert. 

De indberettes som DMA virksomhedsgruppe VIT0000016 "Dyrehold omfattet af 

brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr". 

Opret ny miljørisikovurdering inden næste tilsynsarbejdsplanlægning, hvis 

kategorien ændres. 
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Integration – ESDH 

KL-knappen vises kun i ESDH-integrerede moduler 

Ved sagsoprettelse er KL-knappen kun synlig i moduler med ESDH integration. KL-

knappen anvendes til registrering af øvrige ESDH-oplysninger (emneord, facet, 

kassationskode mv.) til en sag. 

Word-dokumenter beskyttes ikke automatisk når de overføres til ESDH 

Knappen Beskyt dok er ikke længere synlig ved oprettelse af nyt dokument af typen 

Notat eller Udgående, hvis modulet er ESDH integreret. Når dokumentet er gemt i 

ESDH, bliver teksten Dok er beskyttet ikke længere vist på Dokument-fanen. 

Integration – Acadre 

Advisering om åbne dokumenter i ESDH når status sættes til afsluttes 

Årsag til ændringen: 

I version 9.5.0 indførte vi ny funktionalitet, så når man sætter en byggesags status 

til afsluttet, indsættes dags dato som afsluttet-dato. I den forbindelse blev det ikke 

tjekket, om der er åbne dokumenter på sagen i ESDH. 

Løsning: 

Når man sætter en byggesags status til afsluttet i version 9.7.0, indsættes dags 

dato som afsluttet-dato – og man får en advisering om åbne dokumenter i ESDH. 

 



NYHEDER I GEOENVIRON 9.7.0 Ændringer i moduler 

 

- 9 - 

ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Husk at rette status ved lukning af en virksomhed/et landbrug 

Når der sættes en dato i feltet Lukket dato på første fane i Virksomhed og 

Landbrug, fremkommer en boks med information om at huske at opdatere Status. 

Det er vigtigt at holde statusfeltet ajour, da det afgør, om virksomheden/landbruget 

har status aktiv eller inaktiv i DMA. 

 

Modulet Tidsregistrering 

Projekt- og aktivitetsbeskrivelse vises som tooltip på koderne 

Årsag til ændringen: 

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

kan anvendes (hvis det er tilføjet i stamdata).  

Det er ulogisk, at  

 projektbeskrivelsen vises når man holder musen på ProjektNAVNET 

 aktivitetsbeskrivelsen vises når man holder musen på AktivitetsNUMMERET 

Løsning: 

Tooltip med beskrivelse findes nu kun på koderne for projekt og aktivitet. 

Flere søgemuligheder i tidsregistreringsrapporten Medarbejdere 

Når Standard layout er valgt, er det muligt at udtrække tid (timer) som forskellige 

medarbejdere har brugt både på projekter og overordnede projekttyper. 
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I udtræksfelterne Medarbejdere, Aktiviteter, Projekttyper og Projekter er det muligt 

at vælge flere koder på en gang. Det gøres ved at åbne listboksen til feltet, holde 

CTRL-tasten nede og udpege flere koder med musen. 

I rapporten Projekt (Aktiviteter) kan man nu hurtigt fremsøge et eller flere 

projekter 

Tidsregistreringsrapporten Projekt (Aktiviteter) er tilrettet, så det er muligt at 

fremsøge et eller flere specifikke projekter. I felterne Projekter og Aktiviteter er det 

muligt at vælge flere koder på en gang - dette gøres ved at holde CTRL-tasten nede 

og udpege flere koder samtidig. 

I rapporten Projekttyper er der nu mulighed for at vælge flere 

søgekriterier 

I tidsregistreringsrapporten Projekttyper er indført flere søgekriterier, så der kan 

vælges flere medarbejdere og flere projekter - dette gøres ved at holde CTRL-

tasten nede og udpege flere koder samtidig. Derudover er det også muligt at vælge 

team og en konkret projekttype. Hvis projekttypen vælges, begrænses visningen i 

projekter til kun at vise projekter med den konkrete projekttype. 

I rapporten Aktiviteter er det nu muligt at vælge flere medarbejdere 

I tidsregistreringsrapporten Aktiviteter er det muligt at vælge flere medarbejdere og 

aktiviteter ad gangen - det gøres ved at holde CTRL-tasten nede og udpege flere 

koder samtidig. 

I rapporten Aktiviteter (Projekt/Medarbejdere) er tilrettet, så flere koder 

kan vælges på en gang 

I tidsregistreringsrapporten Aktiviteter (Projekter/medarbejdere) er det nu muligt at 

vælge flere aktiviteter, teams og medarbejdere ad gangen - dette gøres ved at 

holde CTRL-tasten nede og udpege flere koder samtidig. 

Modulet Jordforurening DKJord 

Integration – DKJord – Kommuner 

Delarealer for lokaliteter kan indsættes af ny version 8.1.0.10 af DKJord servicen. 

Modulet Vandindvinding 

Fejlrettelse er udført, så der hentes alle anlæg, der opfylder betingelserne for 

at komme med, i rapporten 'Indberetningsbrev til oppumpede mængder pr. boring'. 
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Integration – Jupiter 

Anlægs indberettes-markering fjerner ikke ved fejl i opdatering af anlæg 

Markering af at anlægget indberettes til Jupiter beholdes, når opdatering af anlæg 

fejler, fx hvis man indtaster forkert kodeord ved logon til Jupiter. 

Modulet Boring 

Visning af at fanen Kortblade ikke kan redigeres, når man har GE GIS API 

Det er nu tydeligt, at fanen Kortblade ikke kan redigeres, når man har GeoEnviron 

GIS API. Redigering af koordinater skal foregå enten via fanen GIS eller direkte i 

WebGIS kortet, der er integreret med GeoEnviron via GIS API'et. 

I fanen Kortblade kan man stadig se data, benytte i-knappen og lave søgninger. 

Modulet Byggesag 

Vælg foruddefineret sagsnavn 

Foruddefineret sagsnavn kan vælges for at optimere datakvaliteten af sagsnavne. 

Der er indført en ny fane i Byggesag stamdata under Krydsreference, hvor det er 

muligt at indsætte de ønskede foruddefinerede tekster til udfyldelse af sagsnavn. 

Brugeren vil i sagsoprettelsen blive præsenteret for en rulleliste i sagsnavnet, 

hvorfra der kan vælges relevant tekst til udfyldelse af feltet - herefter kan der 

tilføjes eventuel ekstra tekst, eller teksten kan helt overskrives. 

Der findes forskellige metoder til tildeling af sagsnavn ved oprettelse af en ny sag: 

 Byggesags sagsnavn(e) fra krydsreference foreslås og kan vælges i rulleliste 

Denne funktionalitet er indført ved oprettelse af ny sag i modulet Byggesag, 

Byg og Miljø Forkontor og Digital Postkasse 

Funktionaliteten kan slås til og fra i Fælles opsætning under punktet 

Byggesag/Sagsnavn(e) fra Krydsreference 

 ESDH-sags KL-emneord og facet kopieres til sagsnavn, hvis det er tomt 

Funktionaliteten kan slås til og fra i Fælles opsætning under punktet 

ESDH/Sæt sagsnavn 

 Sags sagstypenavn kopieres til sagsnavn, hvis det er tomt 

Funktionaliteten kan slås til og fra i Fælles opsætning under punktet 

Sag/Sagsnavn 

Bemærk, at hvis en af de tre nævnte opsætninger skal slå igennem, skal de øvrige 

to opsætninger til tildeling af sagsnavn slås fra. 
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Underordnede data til sagen kan gemmes når status sættes til afsluttes 

Årsag til ændringen: 

I version 9.5.0 indførte vi ny funktionalitet, så når man sætter en byggesags status 

til afsluttet, indsættes dags dato som afsluttet-dato. I den forbindelse fejlede 

programmet, hvis der var ændringer til underordnede data, som ikke var gemt, og 

man svarede ja til at gemme disse. 

Løsning: 

Når man sætter en byggesags status til afsluttet i version 9.7.0, indsættes dags 

dato som afsluttet-dato – og når man gemmer, får man en advisering om, at ”Der 

er lavet ændringer til underordnede data. Vil du gemme disse?", og data gemmes, 

hvis man svarer Ja til det.  

Det kan for eksempel være, hvis der er sat markering i feltet 'OK' på et dokument, 

og denne ændring ikke er gemt, før man ændrer status på sagen. 

Data indlæses automatisk ved brug af knappen Hent ejer på kontaktfanen 

På kontaktfanen har der været et problem med, at data ikke automatisk blev 

synlige i skærmbilledet ved klik på knappen Hent ejer. Dette er nu fikset. 

Der kan registreres tid på en sag på samme dag før og efter afgørelse 

Årsag til ændringen: 

Det er ikke muligt at registrere tid samme dag på aktiviteter før og efter afgørelse. 

Situationen opstår, hvis en sagsbehandler har givet en byggetilladelse og sat 

afgørelsesdatoen via Checklisten og sendt det til borgeren via BOM integrationen. 

Hvis borgeren så henvender sig samme dag med yderligere spørgsmål, som skal 

tidsregistreres, er dette ikke muligt. 

Løsning: 

Der sættes tidspunkt på datoer, som er i spil, så de er forskellige. Tidspunkt tilføjes, 

når sagens afgørelsesdato sættes, og når en tidsregistreringsrække indsættes. 

Tooltip på afgørelsesdato og tidsregistreringsdato viser dato og tid. 

Der kan kun vælges sagsstatus hørende til Byggesag 

Ændringer: 

 I stamdata for Byggesag er modul Byggesag ved oprettelse af ny sagsstatus 

 I modulet Byggesag kan kun vælges sagsstatus hørende til Byggesag 

Sagsstatus-koder kan oprettes til henholdsvis GE Byggesag og GE Miljø (fælles for 

miljømoduler eller pr. modul).  
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Der er indført ny rapport i rapporten Sagsoversigt 

I rapporten Sagsoversigt er der indført en ny fane med en opgørelse over sager 

fordelt pr medarbejdere - der opgøres både i antal og % af de samlede antal sager. 

Man kan anvende alle de samme søgekriterier som findes i rapporten allerede. 
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ÆNDRINGER I API’ER 

GeoEnviron GIS API 

Der er implementeret en ny funktion GeometryWithinOrOverlaps i GeoEnvironGisApi 

version 2.5.0, som gør det muligt søge med en specifik geografisk placering. 

Den nye funktion er dokumenteret her. 

https://geospace.geokon.dk/display/GEMANUAL/GeoEnviron+GIS+API#GeoEnvironGISAPI-Funktioner

