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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron version 9.9.1 omfatter disse produkter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 9.9.1 

Opgraderingen forudsætter, at databasen allerede er version 9.9.0 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulet Virksomhed 

Opdatering af DMA aktiviteter og hovedaktiviteter for virksomheder 

Når databasen opgraderes til version 9.9.1, sættes fire gamle listepunkter inaktive, 

og tre nye listepunkter for virksomheder indføres i GeoEnviron.  

Herefter kan I ændre hovedaktivitet på relevante virksomheder. 

Der er ændringer vedrørende følgende listepunkter: 

Listepunkt 5.2 

Der er i Godkendelsesbekendtgørelsen lavet følgende listepunktsændringer:  

- De tidligere listepunkter 5.2.a(s) og 5.2.b er lagt sammen til ét punkt – 5.2.a(s) 

- Det tidligere listepunkt 5.2.c(s) hedder nu 5.2.b(s) 

Listepunkt 5.3 b) i) 

Virksomheder med listepunkt 5.3.b.i skifter VL-kode fra VL00000071 til 

VL00000072 i GeoEnviron. Der er tilføjet en sætning i beskrivelsen af listepunktet:  

Anvendelsesområde "Biogasanlæg" til bilag 1 listepunkt 5.3.b.i) Nyttiggørelse eller 

en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten 

er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste 

affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er 

kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag. 

Modulet Landbrug 

Opdatering af DMA aktiviteter og hovedaktiviteter for landbrug 

Når databasen opgraderes til version 9.9.1, sættes et gammelt listepunkt inaktivt, 

og otte nye listepunkter for landbrug indføres i GeoEnviron.  

Herefter kan I ændre hovedaktivitet på relevante landbrug. 

Denne DMA aktivitet for husdyrbrug er udgået og hovedaktiviteten er sat til inaktiv: 

 VL00000436 - H § 16 - § 16 Godkendte arealer jf. Husdyrgodkendelses-

lovens § 16, stk. 1, uden dyrehold eller med dyrehold mindre end 3 

dyreenheder. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=190149
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179830
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179830
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Der oprettes otte nye DMA aktiviteter for husdyrbrug jf. Husdyrbrugloven: 

 VL00000490 - H § 16 b uden BAT 

 VL00000491 - H § 16 b med BAT 

 VL00000492 - H § 16 a ikke IED 

 VL00000493 - H § 16 a, stk 2 nr. 1, IED Sohold 

 VL00000494 - H § 16 a, stk 2 nr. 2, IED Slagtesvin 

 VL00000495 - H § 16 a, stk 2 nr. 3, IED Fjerkræ 

 VL00000496 - HG § 1 stk. 2, Ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold 

 VL00000497 - Ejendom uden erhvervsmæssigt dyrehold 

Der oprettes også otte nye hovedaktiviteter med de samme DMA aktiviteter. Hver 

af disse nye hovedaktiviteter har sin egen indberetningskategori, så husdyrbrug jf. 

ny og gammel lovgivning kan adskilles i rapporter. 

Der er tekstændringer i beskrivelsen af de gamle DMA aktiviteter for husdyrbrug. 

Betydningen er imidlertid ikke ændret:  

 VL00000296 - I 206 

 VL00000430 - H § 10 

 VL00001000 - H § 11 

 VL00001001 - H § 12 

 VL00000431 - H § 12 nr. 1. 

 VL00000432 - H § 12 nr. 2. 

 VL00000433 - H § 12 nr. 3. 

 VL00000437 - HG § 1 stk. 1 

 VL00000434 - Øvrige dyrehold plus BB 

 VL00000429 - Øvrige landbrug minus BB 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188313
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Modulet Tidsregistrering 

To nye faktureringstyper til godkendelse eller tilladelse efter § 16 a, b – 

aktiviteter vedrørende husdyrbrug 

Der er indført to nye faktureringstyper, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2:  

 Godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller § 16 b – aktiviteter på 

husdyrbruget 

 Godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller § 16 b – aktiviteter uden for 

husdyrbruget 

I skal indsætte to nye aktiviteter med faktureringstype som ovenstående og 

systemtype: godkendelse og faktureringsgrad: 80 i stamdata for tidsregistrering. 

 

Diverse faner, rapporter og udtræk til økonomisystemer medtager de to nye typer. 

Fire faktureringstyper til aktiviteter vedrørende bedriftens arealer udgår  

Følgende faktureringstyper udgår, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2: 

 Godkendelse efter § 16 – aktiviteter på bedriftens arealer 

 Godkendelse efter § 16 – aktiviteter uden for bedriftens arealer 

 Tilsyn m.v. efter § 16 – aktiviteter på bedriften 

 Tilsyn m.v. efter § 16 – aktiviteter uden for bedriften 

I kan sætte aktiviteter med disse faktureringstyper ikke-aktive i stamdata, når de 

ikke længere skal kunne vælges ved registrering af anvendt tid. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192160
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192160
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Modulet Byggesag 

Udtræk til Debitor – Byggesagsgebyr 

Betalingsart kan vælges 

Der kan nu angives flere koder i systemopsætning (adskilt af blank). Når der er 

angivet flere, laves betalingsart-feltet om til en rulleliste i skærmbilledet. Her kan 

man vælge den betalingsart, som transaktionerne skal henføres til. 

Medhæftere kan vælges 

Når fakturaer dannes, kan man vælge en eller flere medhæftere, der er registreret 

på sagen som kontakter med CVR/CPR-nr. Hvis der vælges medhæftere, så 

medsender GeoEnviron også medhæfter-CVR/CPR-nr til KMD Debitor. 

 

Hver kommune skal tjekke deres aftale med KMD vedrørende snitfladen. For hvis 

denne aftale ikke omfatter transaktionstype 14 Medhæfteroplysninger, skal 

kommunen have udfærdiget en ny aftalespecifikation, hvori denne transaktionstype 

også indgår i de transaktionstyper, der kan sendes via snitfladen. 

 


