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Log-in:  

Kommunale medarbejdere logger ind i systemet ved at navigere til siden http://data.geus.dk/vandforsyning 

og trykke på ”Kommunalt log-in”.   

Systemet vil da føre brugeren over til miljøportalens brugerstyring hvor medarbejderen skal logge ind. 

Systemet vil da tjekke om medarbejderen har de rigtige rettigheder. Hvis brugeren ikke har rollen 

”Vandressourcer” vil brugeren blive afvist af systemet. 

Forsiden:    

Forsiden byder brugeren velkommen. Her findes evt. ekstrainformationer såsom rettelser i systemet eller 

andre ting brugeren bør være opmærksom på. 

I venstre side findes en navigationssøjle hvor medarbejderen kan navigere til applikationens sider.  

  

http://data.geus.dk/vandforsyning


Anlæg med Indberettere: 

Her har de kommunale brugere adgang til at søge efter alle anlæg i deres kommune og deres Indberettere. 

Søgningen kan begrænses af anlægsnavn, virksomhedstype, og om anlægget har fået indstillet en 

indberetter eller ej. Hvis der vælges, at anlæggene skal have fået indstillet en indberetter, kan man 

yderligere begrænse søgningen til om den indstillede indberetter har godkendt, afvist eller ikke taget 

stilling til indstillingen. Derudover kan søgningen begrænses til anlæg, som har, eller ikke har indberettet i 

år. 

 

  



Når søgningen er fuldført, kan den kommunale medarbejder trykke på navnet for indberetteren på det 

enkelte anlæg for at se hvilke andre anlæg, denne indberetter er blevet indstillet som indberetter for. Her 

kan også ses begrundelsen for en evt. afvisning.   

 

 

  



Indberettere med anlæg: 

Her kan de kommunale brugere søge efter indberettere direkte. Her kan søges på indberetternavn, 

indberettere som har afvist og/eller godkendt indstilling til indberettere i en given periode samt 

Indberettere som er blevet indstillet til indberetter i en bestemt periode.   

 

Nå søgning er fuldført kan den kommunale medarbejder klikke på ”vis anlæg” ud for indberetteren for at 

se, hvilke anlæg der er tale om. Anlæggene er stadig begrænsede af den tidligere søgning.  

 

Hvis søgningen indeholder anlæg, for hvilke indberetteren har afvist indberetter-rollen, vil begrundelsen / 

kommentaren kunne ses ved tryk på ”se kommentar”.  

 



Borings- og indtagsanvendelser 

Her kan den kommunale medarbejder frigive de ændringer, som indberetterne har registreret på de 

boringer og indtag, som allerede var registreret som tilknyttet til deres anlæg.  Visningen kan begrænses til 

bestemte virksomhedstyper, og til anlægsnavne som indeholder den tekst, brugeren skriver i feltet 

”anlægsnavn”.   

 

Listen viser de anlæg, der enten har ændret borings eller indtagsanvendelse(r) for en eller flere af deres 

boringer eller indtag, eller har tilføjet en ny anvendelse (i en ny tidsperiode) til et indtag. Du kan med det 

samme se, hvor mange ændringer og tilføjelser der er foretaget (tilføjelse af en begrundelse for en lukning 

tæller som en indtagsændring). 

Ved at klikke på anlæggets bjælke kan du se detaljer om disse ændriger og tilføjelser. 

 



Hvis et indtag er blevet lukket, kan man yderligere få vist begrundelsen herfor ved at trykke på linket ”vis”, 

under årsag.  

  

For at frigive alle anvendelsesændringer for et anlæg, markeres tjekboksen ud for anlæggets bjælke, og 

derefter trykkes frigiv valgte. Du kan også vælge at frigive eller afvise de enkelte ændringer eller tilføjelser 

ved at markere i feltet ud fra de enkelte indtag/boringer og trykke frigiv eller afvis. For at gøre dette må der 

dog ikke være markeret i feltet ud for anlægget.  

 

  



Tilknyttede boringer og indtag: 

På denne side kan en kommunal medarbejder frigive data omkring, hvilke indtag og boringer, der bliver 

brugt af de forskellige anlæg (som indberettet af indberetterene).  

 Visningen kan begrænses til bestemte virksomhedstyper og til anlægsnavne som indeholder den tekst 

brugeren skriver i feltet ”anlægsnavn”.   

 

For hvert anlæg vises antallet af tilføjede og fjernede, boringer og indtag. For at få vist detaljerne herom 

trykkes på linket, ”vis”, i den pågældende række.  

 

 

Derpå vil du kunne se flere oplysninger om anlægget samt fire faneblade med henholdsvis: tilføjede 

boringer, fjernede boringer, tilføjede indtag og fjernede indtag.  



Under hver fane har du muligheden for at frigive eller afvise hver enkel ændring ved at sætte hak i ”vælg” 

og trykke ”frigiv valgte” eller ”afvis valgte”. 

På listen over tilføjede og fjernede indtag vil alle indtag, som er tilknyttet boringen blive vist, men kun det 

indtag som er blevet tilføjet eller fjernet vil være muligt at vælge.  

Ønsker du at frigive alle ændringer foretaget på et anlæg markeres ”vælg” ud for anlægget i søgeresultats 

tabellen og der trykkes ”frigiv valgte” derunder. 


