
I løbet af december opgraderes GeoEnviron

til version 5.0. Der er flere væsentlige

årsager til at vi skifter hovedversion.

GeoEnviron programmeres i udviklings-

værktøjet PowerBuilder, og firmaet Sybase,

som sælger dette produkt, har frigivet en

ny version PB 9.0: Versionen indeholder

nogle faciliteter til web-programmering,

som vi kan drage fordel af i forhold til de

stadig stigende ønsker om web-løsninger,

som amter og kommuner har, herunder

udveksling af data i XML-format.

Med PB 9.0 vil ressourcerne til web-

løsningerne kunne minimaliseres, hvilket

gerne skulle resultere i hurtigere

udviklingstid og dermed reduktion af

omkostningerne.

Læs mere på næste side.
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Ny hovedversion af GeoEnviron

Et af de nyeste tiltag i GeoEnviron er en

omfattende tilsyns-rapport, som genereres i

Word med samtlige data stammende fra

GeoEnviron.

Rapporten er udviklet i samarbejde med

kommunerne i Vest Egnens Miljø

Samarbejde (VEMS), hvor Høje-Taastrup

Kommune har været primus motor i

udformningen af selve rapporten.

Udviklingen af rapporten har medført en

række nye faciliteter i GeoEnviron,

herunder registrering af stamkort,

planforhold samt udvidelse af fanen

‚Luftemissioner‘ og ‚Støj‘

Ny tilsynsrapport

Rapporten indeholder oplysninger om

Se mere om denne tilsynsrapport på vores

Erfa-Service side.

Stamoplysninger om virksomheden

Matrikler og vidensniveau

Planforhold

Luftemission

Støj

Spildevand

Udskillere

Tanke og standeranlæg

Oplag af råvarer

Oplag af farligt affald

Fritagelser - farligt affald

Affaldsstamkort
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Foruden overgang til PowerBuilder 9.0 vil version 5.0 af

GeoEnviron indeholde en række nye faciliteter - blandt de

væsentlige er:

GeoEnviron 5.0
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Større ombygning af GE Jordforurening, hvor der

indføres vertikale faner, således at der bliver plads til

indførelse af faner med  ejer- og ejendomsoplysninger

samt sags- og tilsynsfaner.

MST Standat modulet til indberetning af jordfor-

ureninger til Miljøstyrelsen vil blive lagt ind under GE

jordforurening.

Som supplement til rapporten Arbejdsplan vil vi

introducere en kalenderfacilitet, der gør det muligt for

den enkelte sagsbehandler at se, hvilke tilsyn han/hun

har planlagt indenfor en afgrænset tidsperiode.

Virksomhedsmodulet er nu forberedt til at håndtere

afregning af tilsyn efter medgået tid. Ved tilkøb af GE

planlægning fås faciliteter til planlægning og opfølgning

på tidsforbrug i forbidnelse med tilsynsaktiviteter på

virksomheder, landbrug m.v.

I virksomhedsmodulet vil fanebladene for luftemissioner

og støj blive opbygget efter samme retningslinier som

spildevandsfanen, hvilket betyder at kravværdier kan

angives.

Tankmodulet udbygges til også at omfatte olieudskillere

og sandfang. Tankdata vil desuden kunne flyttes fra en

ophørt virksomhed til en ny virksomhed på samme

grund.

Et nyt rapporteringsmodul til udskrivning af

tilsynsrapporter i Word, hvor data stammer fra

GeoEnviron Virksomhedstilsyn. På sigt er det meningen,

at brugerne, indenfor visse rammer, selv kan bestemme

hvilke oplysninger, der skal med i tilsynsrapporten.
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Det hedder i følge Lov om Det Centrale Virksomhedsregister

(Lov nr. 417 af 22. maj 1996), § 15:

„Offentlige myndigheder og institutioner skal benytte Det

Centrale Virksomhedsregisters grunddata til førelse af egne

registre i stedet for at indhente de samme oplysninger

direkte fra de juridiske enheder.“

Loven kræver med andre ord, at kommuner og amter skal

etablere lokale registre, der trækker på det officielle CVR

register, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Den letteste, hurtigste og billigste løsning er at lade Geokon

levere en fuldt færdig lokal CVR database, der ikke kun kan

bruges af GeoEnviron brugere, men også af kommunens/

amtets andre forvaltningsområder med direkte opkobling via

det lokale Intranet.

Integration af data fra CVR
Dataudtræk fra CVR kan leveres på CD-ROM eller som e-

mail. Disse udtræk indlæses i GeoEnviron og herefter har

man et komplet CVR register i CVR-modulet, hvor data kan

fremsøges ud fra forskellige kriterier. Endvidere er der

mulighed for at overføre og tilknytte disse CVR-data til

virksomheder eller landbrug.

Senere CVR ændringer overføres automatisk samtidig med,

at der udskrives en logfil over ændringerne, hvilket bl.a.

omfatter nytilkomne virksomheder/landbrug. Brugeren kan

herefter tage stilling til, hvilke af disse, der skal oprettes i

GeoEnviron‘s virksomheds- eller landbrugsmodul og hvilke,

der blot skal blive liggende i  GeoEnviron‘s CVR-modul.

CVR Web er en intranet løsning, der giver alle kommunens

afdelinger mulighed for at søge oplysninger om samtlige

virksomheder i kommunen. Hermed løses et generelt

problem, der knytter sig til til- og afgange af virksomheder,

nemlig dette, at det for den enkelte afdeling eller det

enkelte forvaltningsområde kan være svært at få oplyst,

hvilke virksomheder, der er relevante for den pågældende

afdeling eller sagsbehandler.

Med CVR Web kan alle få oplysninger om ændringer i

virksomhedernes forhold, herunder oplysninger om de

nytilkomne virksomheder, der måske er særlig relevante for

en bestemt afdeling. De afdelinger, man kunne tænke sig

at CVR registret er særlig relevant for, er Miljøafdelingen,

Erhvervskontoret, Skatteforvaltningen, Borgmesterkontoret

og de politiske udvalg.

Skagen Kommune får som den første CVR Web

CVR data til mange formål

Skærmbillede af

GeoEnviron‘s CVR Web

3



RE
C

IP
IE

N
T

Efter moden overvejelse har vi besluttet at oversætte vores

engelsksprogede recipientmodul til dansk og forsyne det

med faciliteter, der gør det kommuneparat, hvilket vil sige,

at modulet udbygges til at rumme vandløbsregulativer og

sags- og tilsynsfunktioner på en sådan måde, at tilsynsbe-

retningen til Miljøstyrelsen nu også vil indeholde tilsyn med

vandløb.

Endvidere kan modulet håndtere kontrolopmålinger af

vandløb samt registrering af prøver og analyser af vand,

bundsedimenter og fauna. Modulet kan også anvendes i

indsatsplanlægningen til at registrere miljøtruende

aktiviteter i afvandingsområder for vandløb, herunder

registrering af udledningspunkter fra industrier, dambrug og

andre aktiviteter, der belaster vore vandløb. De tilknyttede

GIS-faciliteter betyder, at opslag på vandløbsstrækninger og

moniteringsstationer kan ske direkte fra kort.

Oplande
For hvert opland beskrives arealanvendelsen, hvilke

punktkilder, der findes indenfor oplandet og disses fordeling

på industrier, hoteller, restauranter og husholdninger.

Vandløb
Vandløbene beskrives ved Id., navn, hydrografisk reference,

længde,  kvalitetsmålsætning, amts- og kommune

tilhørsforhold. En række faneblade beskriver tilhørende

målestationer, (del-) afvandingsoplande, passager, udløb,

drivgods (grene mv.), GIS koordinater og noter.

Stationer
En målestation beskrives ved Id., navn, beliggenhed, type,

afvandingsopland, grundvandsindvindingsopland,

hydrografisk reference, minimumsvandføring, opstrøms- og

nedstrømsdækning i meter. For hver målestation findes en

række faneblade, der beskriver indsamlede prøver og

analyser, hvilket kan omfatte prøver for vandkvalitet,

sedimentkvalitet, forurening i fisk, muslinger og

invertebrater samt diversitet i arter og mængder. Yderligere

registreres GIS koordinater, noter og links til dokumenter og

rapporter.

Samspillet med andre GeoEnviron moduler
Som tidligere nævnt finder modulet anvendelse, hvor

problemstillingen mellem vandløbet og omgivelsernes

belastning af vandløbet skal belyses, dvs. hvilke

forureningskilder truer recipienten. Disse kan være

spildevandsudledninger, overløbsbassiner, udsivninger fra

oplag, forurenede grunde og lossepladser eller udvaskning

fra markdræn, sedimentudskridning fra brinker etc.

I GE Virksomhedstilsyn registreres de fleste forureningskilder,

herunder spildevand med udledningspunkter, oplag og

rensningsanlæg. I GE Jordforurening registreres kortlagte og

potentielt forurenede grunde, lossepladser m.v. med

mulighed for risikovurdering af forureningstruslen overfor

nærmeste recipient. GE Vandindvinding anvendes, hvor

drikkevandsboringers indvirkning på recipientens vandføring

kan medføre et problem. GE Feltundersøgelser kan

anvendes til at sammenstille oplysninger fra diverse

punktkilder med et afstrømningsoplands vandløb for

derigennem at få en vurdering af den samlede belastning af

området.

Da alle data, som skabes via de forskellige moduler ligger i

samme GeoEnviron database kan sammenstilling af data

ske ved hensigtsmæssige rapportudtræk og/eller som

temaer frembragt via GeoEnvirons GIS-integrationer.

Recipient til kommunerne

          Tel  36 72 30 11 www.geokon.dk
Geokon Edb A/S Rødovrevej 11        2610 Rødovre

          Fax  36 72 98 49 info@geokon.dk
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