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Ny version af GeoEnviron til den kommunale sektor
GeoEnviron er nu udviklet i en version, der understøtter virksomhedstilsyn og anden

miljøforvaltning i kommunalt regi efter de retningslinier, der er foreslået i EU’s IPPC direktiv

(Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention

and control), og som forventes indført i Danmark til efteråret.Ønsker man et miljøsystem, der

har standardsystemets fordele med hensyn til pris - og det individuelle systems muligheder for

hurtig tilpasning til nye krav, er GeoEnviron det rette valg.

GeoEnviron er udviklet som et rammesystem og i et samarbejde med udvalgte kommuner, er

systemet tilpasset til de dele af miljølovgivningen, der administreres af kommunerne.

GeoEnviron er år 2000 sikret, fuldt GIS-Integreret og prissat, så både de mindste og de største

kommuner sparer penge ved anskaffelsen af de moduler, der er aktuelle for pågældende

kommune.

I dette nyhedsbrev fortælles lidt om brugergrænsefladen og hvorledes vi kan skræddersy en

løsning til kommunen uden det store ressourceforbrug.
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Brugergrænsefladen
GeoEnviron fremtræder med sin grafiske brugergrænseflade som et særdeles let tilgængeligt

og hurtigt system at arbejde med. De data, der kan registreres er ganske omfattende, men

på grund af GeoEnvirons  unikke faneblads koncept, vil sagsbehandleren for hver enkelt

modul have tilgang til samtlige data, der er relevante for sagsbehandlingen ved anvendelse af

kun eet skærmbillede.  For eksempel  indeholder ovenstående skærmbillede for tilsyn med

listevirksomheder 35 datavinduer med ca. 250 datafelter, der alle er tilgængelige ved simple

klik på de enkelte faneblade.
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Kommunens miljødata samles i én database
I GeoEnviron ligger alle miljødata i én database, hvilket

betyder, at sagsbehandleren i langt større omfang end hidtil

kan danne sig et overblik over samtlige miljøforhold, der har

betydning for en given sag. For eksempel kan en tilladelse

til egen vandforsyning af en virksomhed være afhængig af

beliggenheden og målsætningen for nærmeste vandløb,

eksisterende drikkevandsboringer, andre virksomheder i

området eller nærliggende affaldsdepoter. Overblikket fås

via den medfølgende GIS-integrationen, hvor man uden

programmering og ved et enkelt klik på en lokalitet får vist

udvalgte databaseoplysninger som et nyt GIS-tema.

Moduler til alle arbejdsområder
Miljøforvaltningen kan selv sammensætte den løsning, der

passer bedst til kommunen og man betaler kun for de

aktive komponenter, der indgår i løsningen. En lille

landkommune har typisk et andet behov end de større

bykommuner for ikke at tale om de største kommuner, der

kan have brug for hele spektret af moduler.

Nedenfor har vi illustreret dette med tre eksempler på

systemsammensætning og deraf afledte priser.

Kommuneløsningen kan sammensættes af 
komponenter fra følgende moduler:

• Virksomhedstilsyn
• Industri
• Landbrug
• Spredt bebyggelse

• Forurenede grunde
• Risikovurdering
• Indberetning til amtet
• Olie- og kemikalietanke

• Miljøundersøgelser
• Boringer
• Kemiske analyser
• Rapportering

• Vandindvinding
• Kommunale værker
• Enkeltindvindingsanlæg
• Boringer og analyser

• Recipienter
• Vandløb
• Spildevand
• Analyser

• Monitering
• Fjernovervågning
• Alarmbehandling

• GIS-Integration
• MapInfo
• ArcView
• GeoView

• Infobase
• Kemidatabase
• Oprensningsteknologier
• Industrihistorie

• Internet (individuel udvikling)
• Borgerinformation
• Kommunikation med 
andre kommuner/amter

Lille kommune:
1-bruger version af 
Tilsynsmodulet
Pris: kr. 24.975,-

Mellemstor kommune:
4-bruger version af 
Tilsynsmodulet samt 
indberetning af 
forureninger til amtet
Pris: kr. 79.750,-

Stor kommune:
16-bruger version fordelt 
på Tilsyn, Forurenede 
grunde og  
Vandindvinding
Pris efter tilbud.
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GIS-Integrationen
Til alle leverancer medfølger gratis en GIS-integration, således at brugeren ved

et enkelt museklik kan skifte mellem lokalitetsoplysninger og kort. Brugeren

kan p.t. vælge mellem integration til Mapnfo og ArcView. Licenser til GIS-

produkterne skal anskaffes særskilt, hvis man ikke allerede har dem. For

kommuner med mindre GIS behov har Geokon udviklet en lille GIS-viewer,

GeoView GIS, der er integreret med GeoEnviron. Denne GIS-viewer er gratis.
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