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TILLADELSER
ROVa – ny ansøgningstype
Som noget nyt kan du nu oprette manuelle sager til råden over
arealer til arrangementer. Fra januar 2014 vil det tillige være
muligt at åbne op for at modtage sagerne digitalt fra WebGT.
Når sagerne oprettes via WebGT, har ansøger mulighed for at
tegne en polygon på kortet, så det præcist kan angives, hvor
arrangementet skal afholdes.
Med denne nye sagstype kan du give tilladelse til at borgere og
firmaer råder over et bestemt areal på veje, pladser og grønne
områder. Sagerne behandles i tilladelsesmodulet, hvor de vises i
en liste og på et kort, så du har et godt overblik over dine sager.
Med de digitale sager får ansøger direkte besked, når en
ansøgning godkendes eller afvises. Du har derudover mulighed
for at orientere relevante myndigheder og personer ved at bruge
den nye funktionalitet ”Orientering af interessenter”. Se nærmere beskrivelse i afsnittet nedenunder.
Alle sager bliver arkiveret i vejman.dk, og du kan let søge på tværs af igangværende og arkiverede
sager.
Du kan behandle følgende arrangementstyper:
•
•
•

Afspærring af veje
Bannere, plakater og skilte
Brug af pladser og torve
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•
•
•
•
•
•
•

Cirkus
Film- og TVoptagelser
Motions- og cykelløb
Stadeplads
Udendørsservering/vareudstilling
Vejfest
Øvrige

Orientering af interessenter
Det er nu muligt at vælge hvilke interessenter, der skal orienteres på mail. Orienteringen er knyttet til
sagens tilstandsskift fx godkendelsen. Markeringen af, hvem der skal orienteres og hvornår, sker på
fanen Interessenter:

En interessent, der skal orienteres behøver ikke at have en Rolle, men skal altid have en e-mail
adresse registreret. Det kan være en god idé at oprette interessenter, der skal orienteres ofte i
Interessentregistret. Dermed slipper man for at indtaste oplysningerne hver gang.
Marker ved hvilke tilstandsskift, interessenten skal orienteres og vælg endelig knappen ”Gem” i
handlingsrammen.
Når sagen senere skifter tilstand, vil der automatisk gå en mail ud til de interessenter, der er valgt
orientering af. Foruden oplysning om hvilken vejmyndighed, der har behandlet sagen, indeholder
orienteringsmailen hovedoplysninger om, hvor og hvornår der arbejdes på vejen.
Eksempel på en orienteringsmail fra Vejdirektoratets testmiljø:
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Når en interessent er blevet orienteret, vil det fremgå af fanen Interessenter med et @ ud for
interessentens navn:

Endvidere vil det fremgå på fanen Historik, hvem der er blevet orienteret samt hvornår.
Det er muligt at vælge orientering i forbindelse med følgende tilstandsskift:
•
•
•
•
•

Godkendelse
Afvisning
Godkendelse af forlængelse
Afvisning af forlængelse
Annullering

Digitalt politisamtykke
Politi har i deres adgang til vejman.dk fået opfyldt ønsket om at kunne se alle behandlede sager i et
arkiv. Desuden kan politibrugerne nu foruden navnet og e-mailadressen for den tilknyttede
sagsbehandler også se sagsbehandlerens telefonnummer:
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Oplysningerne kommer fra brugerregistreringen. Kontakt din lokaladministrator for vejman.dk, hvis du
er i tvivl om, hvilke oplysninger du er registreret med.
Har politiet skrevet en bemærkning eller vedhæftet et dokument i forbindelse med afgørelsen om
samtykke, fremgår dette nu tydeligt af sagens handlingsramme:

Generelle rettelser:
•
•
•

”Vælg afmærkningsplan” indeholder nu de nye afmærkningstegninger fra 1. oktober 2013
Husnummer opdateres nu på Sagsoversigten
Valg i ”Opsætning af valglister” under Brugerindstillinger gælder nu også for tilladelser. Er der
valgt "Kun søgning fra starten af tekst i 'valglister”, så er det sådan vejnavnesøgningen i
forbindelse med stedfæstelsen af sager søger.
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REFERENCESYSTEMMODULET
Der er tilføjet funktionalitet til ajourføring af gyldighedsdato og bestyrer i højreklikmenuen.

Gyldighedsdatoen er datoen, for hvilken vejstrækningen kan ses i vejman.dk. Gyldighedsdatoen
inddateres, når en vej/vejstrækning oprettes i vejman.dk. Nu er der også mulighed for at ændre
gyldighedsdatoen efterfølgende.

Ajourføring af bestyrer bruges mest af systemadministratorer, men kan i realiteten bruges af enhver,
der har skriverettighed til det faglige emne Referencesystem for både den gamle og nye bestyrer.

SIDE

6 af 11

NABORETSMODUL
Der er tilføjet en rapport, der kan dokumentere naboretsforholdene i et område eller på en konkret
lokalitet til brug for journalisering. Rapporten inkluderer kort samt data på listeform, herunder både
naboretsdata samt data om uheld, hastighedsgrænser og trafik.

.
Der er nu mulighed for at indlægge geometrier, der er kombinationer af punkter, linjer og flader. I
denne forbindelse er tegnefunktionen omlagt, og der er indført en tegnepallette i øverste højre hjørne.
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LAG MED BYGVÆRKER
Der er tilføjet et lag med bygværker i kortmodulet. Bygværksdata er overført fra Danbro, og omfatter
bygværker for alle bestyrere i Danbro inkl. bygværker tilhørende Banedanmark. Der hører en
listevisning med til laget.

.
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TILFØJELSE TIL LAG MED SKADESPOINT
Der er tilføjet vejnavn til infoboksen.
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AREALER OG UDSTYR
Der er tilføjet en listevisning til serviceområder.

ÆNDRING VEDR. LAG MED TÆLLESNIT FRA MASTRA
Det er nu også muligt at få adgang til MASTRA rapporter for kommuneMASTRA brugere (ved
højreklik på et tællesnit)..
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MULIGHED FOR VISNING AT TAVLE IKONER
I arealer og udstyr - tavlestander er det nu muligt at se tavletypen på tavlestander. Når man venstre
klikker poå tavlestander fremkommer information om tavlestander og tavler. Dertil kommer
muligheden for VD bruger at åbne tegningsarkivet og se en detaljeret tegning

TILFØJELSE TIL LAG MED KØREBANEBREDDE
Der er tilføjet oplysninger om antal spor til infoboksen for laget med kørebanebredde.
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LAG MED FRAKØRSLER
Det er nu også muligt at få vist laget Frakørsler under Stamdata.

TILFØJELSE AF UDTRÆK
Der er tilføjet et udtræk i brugeruniverset under Drift / Længder og sporlængder – Vejlængder fordelt
på vejstatus.

