
 

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk 

 

   
   Til: Almene vandforsyninger 
   
  

Klimatilpasning, vandsektor og 
grundvand 

J.nr. 4600-00027 

Ref. rje 

Den 14. december 2012 

 

 

 
 
 
 
Alle almene vandforsyninger skal fra 2013 en gang om året indberette, 
hvor mange boringer der er lukket og årsagen hertil.  
  
Fremover skal alle almene vandforsyningsanlæg årligt indberette status for 
de drikkevandsboringer, som er tilknyttet vandforsyningsanlægget. Det 
følger af en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen, som træder i kraft den 
31. december 2012.1 
 
Oplysningerne skal indberettes til Jupiter databasen, hvorfra det fremover vil 
fremgå, hvor mange drikkevandsboringer tilknyttet almene vandforsyninger, 
der er taget ud af drift og hvad årsagen er. 
 
Hvad skal den enkelte vandforsyning gøre 
De almene vandforsyninger skal ifølge bekendtgørelsen hvert år inden 1. 
februar foretage indberetning af status pr. 31/12 via en webformular, som fra 
31/12-2012 vil være tilgængelig på http://data.geus.dk/vandforsyning. 
 
Indberetningerne kan således foretages fra den 1. januar 2013, og skal senest 
være foretaget den 1. februar 2013. 
 
Vandforsyningen skal oprettes som ”indberetter” før der kan 
indberettes. 
For at den enkelte almene vandforsyning kan foretage indberetningen skal 
vandforsyningen oprettes i kommunens datasystem (kaldet: fagsystem) som 
”indberetter”. Det sker ved, at kommunerne sender en mail til den i 
vandforsyningen, som kommunen antager, skal oprettes som ”indberetter”. 
Herefter skal den person som modtager mailen oprette sig som bruger 
(brugernavn og password), jf. hvad der fremgår af den mail der automatisk 
fremsendes til vandforsyningen.  
 
Hvis mailen sendes til en anden end den person, som vandforsyningen 
ønsker oprettet som indberetter, afvises oprettelsen, jf. mulighed herfor i 

                                                 
1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. (Status for 
anvendelse af drikkevandsboringer) af 12. december 2012.  
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mailen. Herefter vil kommunen kontakte vandforsyningen, der herefter kan 
oplyse, hvem den ønsker oprettet som indberetter. Vandforsyningen kan 
også vælge at meddele kommunen, hvem den ønsker oprettet som 
”indberetter” ved at angive navn og mailadresse for denne person under 
bemærkninger, når mailen fra kommunen afvises.  
 
 
Status for samtlige boringer tilknyttet vandforsyningen indberettes. 
Vandforsyningen har med de nye regler pligt til at indberette status for 
drikkevandsboringer.  
 
Via indberetningen er der desuden mulighed for, at vandforsyningen kan 
registrere hvilke boringer, der er tilknyttet vandforsyningen. Herved kan 
vandforsyningen også rette op på evt. fejl – fx hvis en boring står registreret 
som aktiv selvom den i realiteten er sløjfet, eller hvis en boring fx er 
registreret som drikkevandsboring selvom den i realiteten er en pejleboring. 
Naturstyrelsen vil anbefale, at forsyningerne opdaterer disse oplysninger. 
 
Kommunerne frigiver data  
Kommunerne skal herefter frigive de data, som vandforsyningerne har 
indberettet inden 1. april det pågældende år, hvorefter data vil være 
offentligt tilgængelige.  
 
Kommunerne er blevet bedt om hurtigst muligt at indhente data fra de 
almene vandforsyninger vedr. hvem der skal registreres som ”indberetter” af 
status af vandboringer, jf. ovenstående. 
 
Denne person vil kommunen herefter oprette via kommunens fagsystem som 
”indberetter”. Herefter sendes automatisk en mail til den pågældende person, 
som herefter kan bekræfte oprettelse som ”indberetter”. Personen kan 
herefter indberette data for anvendelse af drikkevandsboringer via 
formularen på hjemmesiden.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Robert Jensen 


