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Indberetning af vandmængder 

 

Indledning 

Denne vejledning gennemgår den nye GeoEnviron Web-løsning for vandværkers og 

enkeltindvinderes indberetning af indvundne vandmængder fra indvindingsanlæg og 

boringer, samt pejlinger i boringer til kommunen. 

Login 

For at benytte web-løsningen, er der visse forudsætninger, som skal være opfyldt:  

 

På fanen Vandindvinding, Indvindingsanlæg, Anlæg Skal indberetning af vand-

mængder sættes til Via Web.  Herefter skal der oprettes et web login på fanen 

Stamdata|Vandindvinding|Web login: 
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Vælg Indsæt, skriv Brugernavn = login navn på hjemmesiden og e-mail adresse, 

hvis den findes. Ved tryk på det grønne L til venstre fremkommer en listboks med 

de anlæg, som er tilmeldt indberetning via web, og som endnu ikke har fået tildelt 

login. Nye brugere kan tildeles en éngangskode, som kan benyttes ved første login 

hvis éngangskode sættes til Aktiv. Når brugeren logger på med denne, bliver 

brugeren bedt om at bekræfte sin e-mail adresse og indtaste et kodeord efter eget 

valg. Engangskode sættes herefter til Inaktiv og brugeren modtager en e-mail, 

som bekræfter det nye kodeord. 

Den nye login-skærm 

Login billedet er ændret for at understøtte indberetning af pejlinger og indvundne 

vandmængder fra enkelte boringer: 

 

Hvis éngangskode er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til 

oprettelse af privat kodeord: 

 

Hvis man fejlagtigt logger ind på indvindingsanlæg i stedet for boringer, er det 

muligt at skifte til boring ved at trykke på knappen Vis boring. Når der er skiftet til 

boring vil knappen skifte til Vis anlæg og der kan således returneres til 

anlægsvisning. 
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Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg 

Visning af anlægsoplysninger 

Når der er logget ind med brugernavn og den tilsendte adgangskode, vises 

GeoEnviron web-løsningen for indberetning af vandmængder. Den er lidt forskellig 

afhængig af om der skal indberettes data for et stort vandværk eller om der skal 

inddateres data for en enkeltindvinder eller et mindre vandværk. Øverst vises en 

topbjælke. Bemærk knappen Logout i øverste højre hjørne. 

 

I begge udgaver af web-løsningen vises der en række data for vandværket eller 

enkeltanlægget – men datavisningen i felterne er dog afhængig af, om kommunen 

har registreret oplysningerne elektronisk.  

 

Til højre på siden vises de oplysninger, kommunen har registreret for anlægget eller 

enkeltindvinderen. Hvis der er kommentarer til disse data – f.eks. til oplysningerne 

om kontaktperson og telefonnr./mobilnr – så kan disse kommentarer tilføjes i et 

bemærkningsfelt allernederst på web-siden. 
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Alle data der vises på mørkeblå baggrund omgivet af en tynd lyseblå streg, kan der 

ikke rettes i. Det er kun muligt at indtaste - eller rette, når der tidligere er indtastet 

data – i de felter, der vises med lidt lysere baggrund. Denne type felter optræder 

dog først lidt længere nede på siden. 

Gruppeboksen Tilladelser 

Umiddelbart under anlægsoplysningerne vises den aktuelle tilladelse for anlægget, 

når det er et tilladelsespligtigt anlæg. 

 

I den næste gruppeboks vises de seneste års indberetninger af oppumpede 

vandmængder. Når der peges på disse data med musen, vises de også i grafisk 

form til højre for webløsningen. 

 

Gruppeboksen Ny indberetning 

I de følgende gruppebokse finder vi de felter, der skal indtastes i – det er som sagt 

de felter med lidt lysere baggrund. I den første gruppeboks angives den samlede 

indvundne mængde af grundvand og overfladevand. Mens mængden af overflade-

vand altid indtastes i kubikmeter, kan grundvandsmængden indtastes på 2 måder. 

Enten i kubikmeter …  
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… eller - når der klikkes på Målerstand-knappen øverst i gruppeboksen - ved at 

angive målerstand ved starten og slutningen af året samt målerens 

omregningsfaktor. Når dette er gjort og det sidste af felterne forlades, beregnes og 

indsættes den oppumpede grundvandsmængde i feltet Grundvand ovenfor. 

 

Hvis du bliver i tvivl om, hvordan data for oppumpede vandmængder skal 

indberettes, kan du åbne et vejledningsvindue ved at klikke på ?-tegnet øverst til 

højre i gruppeboksen. Vejledningsvinduet åbnes til højre for web-løsningen, men 

kan trækkes rundt på siden – og naturligvis lukkes igen. 

Frem til nu er de to udgaver af web-løsningen ens, men den resterende del af web-

løsningen vil se forskellig ud, afhængig af om anlægget er et stort vandværk eller 

det er et enkeltindvindingsanlæg, hvorunder mindre anlæg også rangerer. I begge 

tilfælde vil der dog også her være mulighed for at åbne et vejledningsvindue ved at 

klikke på ?-tegnet øverst til højre i den første af gruppeboksene. I dette vindue kan 

kommunen have indlagt instruktion om, hvordan data skal indtastes. 
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Indberetning for enkelt vandindvindingsanlæg og mindre vandværker 

Gruppeboksen Enkelt vandindvindingsanlæg 

Vi vil nu se på, hvordan web-løsningen ser ud når det er et enkeltindvindingsanlæg, 

der skal indtastes data for. Her er indtastningsfelterne rubriceret i 4 gruppebokse. 

Og i hver gruppeboks vises data for sidste års indberetning i højre side. Om der 

vises data her er dog afhængig af, om disse data er tilgængelige i elektronisk form 

fra kommunen. 

I de 3 første gruppebokse er dataindtastning afhængig af indvindingsformålet.  

I den første gruppeboks med overskriften Vandindvindingsanlæg, angives det 

samlede vandede areal, når der indvindes til markvanding, og det samlede 

drivhusareal angives, når der indvindes til gartneri. 

I den næste gruppeboks med overskriften Vand til Husholdningsformål, angives 

antal husstande og personer, når der indvindes til husholdningsformål. 

Og i den 3. gruppeboks med overskriften Erhvervsvirksomheder, udfyldes felterne 

når der indvindes vand til erhvervsvirksomheder. 

 

Gruppeboksen Forsyningsfordeling 

I den sidste, store gruppeboks på siden indtastes der i de felter, der er relevante for 

at beskrive anlæggets forsyningsfordeling af såvel grundvand som overfladevand på 

de forskellige områder. Nederst i gruppeboksen opsummeres alle de indtastede 

vandmængder i feltet Total. 

Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at en indtastet vandmængde først 

medregnes i totalmængden, når indtastningsfeltet forlades. Så beregningerne i 

feltet Total samt i de to differencefelter umiddelbart herunder vil altså først være 

korrekte, når markørens fokus er flyttes væk fra det sidste felt, der er indtastet i. I 

de 2 Difference felter beregnes forskellen mellem den indvundne og leverede 

vandmængde – differencen vises henholdsvis i kubikmeter og %. 
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Indberetning for almene vandforsyningsanlæg 

Gruppeboksen Almene vandforsyningsanlæg 

Vi vil nu se på, hvordan web-løsningen ser ud, når der skal indtastes data for et 

stort vandværk. Her er indtastningsfelterne fordelt i 2 gruppebokse. Og i hver 

gruppeboks vises der på samme måde data for sidste års indberetning i højre side. 

Stadig vil denne datavisning dog være afhængig af, om data er tilgængelige i 

elektronisk form fra kommunen. 

I gruppeboksen med overskriften Vandindvinding, indtastes og beregnes anlæggets 

vandindvindingsdata. Her viser det første felt den totale udvundne vandmængde – 

altså summen af indvundet grundvand og overfladevand. I det næste felt indtastes 

hvor meget vand, der er gået til filterskyl og eget forbrug. 
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Felterne 'Import fra andre værker' og 'Eksport fra andre værker' er lidt specielle. 

For når der klikkes i et af felterne, vises dette vindue, hvori det er muligt at 

indtaste data om eksport og import til og fra andre værker: 

 

Dataindtastningen i vinduet foretages ved først at klikke på knappen Tilføj. Herved 

tilføjes en række felter, som nu udfyldes. Ved udfyldelsen angives der om der er 

tale om eksport eller import af vand. For hvert vandværk, som der er importeret 

eller eksporteret vand fra, gentages dette forløb med først at klikke på Tilføj-

knappen, og herefter at udfylde den tilføjede række af felter.  Når al import/eksport 

er indtastet, lukkes vinduet ved klik på OK-knappen. De indtastede mængder i 

vinduet bliver nu opsummeret i de to felter for importerede og eksporterede 

vandmængder. 

De 3 nederste felter i gruppeboksen er beregningsfelter. Udpumpet til forbrugere 

viser Samlet oppumpet mængde plus import fra andre værker, men fratrukket 

filterskyl og eget forbrug samt eksport til andre værker. Det næste felt Difference 

mellem oppumpning og fordeling viser forskellen mellem det foregående felts data, 

og summen af de vandmængder der indtastes i forsyningsfelterne i den næste 

gruppeboks. Så når data i den næste gruppeboks endnu ikke er indtastet, vil feltet 

vise en meget stor difference. I det sidste felt i gruppeboksen beregnes differencen 

i %, så også her vil der vises en høj værdi indtil indtastningen er færdiggjort i den 

næste gruppeboks. 

Gruppeboksen Forsyningsfordeling 

I den nederste, store gruppeboks med overskriften Forsyningsfordeling, indtastes 

der i de felter, der er relevante for at beskrive værkets forsyningsfordeling på de 

forskellige områder. På de forsynede områder angives der samtidig hvor mange 

forsyningsenheder, der er leveret til. Og nederst i gruppeboksen opsummeres alle 

de indtastede vandmængder i feltet Total. 
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Ligesom i web-udgaven for enkeltindvindere er det her vigtigt at være opmærksom 

på, at en indtastet vandmængde først medregnes i totalmængden, når indtast-

ningsfeltet forlades. Så beregningerne i feltet Total i denne gruppeboks samt i de to 

differencefelter i forrige gruppeboks vil altså først være korrekte, når markørens 

fokus er flyttet væk fra det sidste felt, der er indtastet i. 

Nederst i web-løsningen 

I begge udgaver af web-løsningen er der et bemærkningsfelt allernederst på siden. 

Heri er der mulighed for at indtaste kommentarer til såvel de indtastede som viste 

data for anlægget. 

 

Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til kommunen ved at 

klikke på Indberet-knappen nederst til højre på siden. Når oplysningerne indberet-

tes med denne knap, lukker webløsningen, og der vises i stedet en web-side, der 

bekræfter indberetnings-registreringen.  
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Email med de indberettede oplysninger 

Samtidig vil der blive sendt en email med de indberettede oplysninger til den email-

adresse, som kommunen har registreret for anlægget eller enkeltindvinderen. 

 

Frem til tidsfristens udløb er der mulighed for at gå ind og rette i de indberettede 

data – men dog kun hvis der tidligere er lavet en fuldstændig indberetning, der 

inkluderer forsyningsoplysningerne. En sådan rettelse afsluttes på samme måde 

ved at klikke på Indberet-knappen, nederst i web-løsningen. 

 

 



     GeoEnviron Web  Indberetning af vandmængder ver. 2.0.0 

1. udgave, juni 2011  - 12 -    

Anden del af web-løsningen: Boringer 

 Den nye del af applikationen giver mulighed for at vandindvindere kan indberette 
lovpligtige pejlinger og vandindvinding fra enkelte boringer over internettet. 

NB! Hvis muligheden for at indberette vandmængder ikke ønskes, kan den slås fra i filen 
WEB.CONFIG på Internet-serveren. 

 
Ved login vises en liste over boringer tilhørende det indvindingsanlæg, som er valgt til web 
login: 
  

 
 

 For at boringerne kan vises, skal en række forudsætninger være opfyldt: 
 

1. Boringen skal være tilknyttet anlægget ved via feltet Lok.Id/Navn er udfyldt i 
modulet Boring. 

 

  
 

2. På fanen Vandindvinding/Arealer skal feltet Pejleskema være krydset af. 
Grundvandsopland kan eventuelt angives med den interne kode 0000. 
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3. Der skal eksistere en tilladelse på fanen Vandindvinding/Tilladelser i modulet 
Boring. 

 

  
   

4. Der skal eksistere en stamme på fanen Boreteknik/Teknik. 
 

  
 

5. Der skal eksistere et indtag på fanen Boreteknik/Indtag. 

 

  
 

Ønskes faciliteten til indberetning af vandmængder for individuelle boringer benyttet,  

Skal historikken på fanen Vandindvinding/Oppumpet/Boringer være ajourført for den sidst 
indtastede indberetning. 

  

 
 

Vælges en af de tilknyttede boringer, fremkommer en boks med de seneste pejlinger. 

 



     GeoEnviron Web  Indberetning af vandmængder ver. 2.0.0 

1. udgave, juni 2011  - 14 -    

  
 
 På den nye boks er der to knapper, Opret ny pejlinger og Indvunden vandmængde. 

 Knappen Indvunden vandmængde kan slås fra, hvis den ikke ønskes (se sidste side.) 
 
 Ved tryk på Opret ny pejlinger fremkommer denne boks. 

  
  
 

Feltet Pejledato: udfyldes ved at vælge dato på en såkaldt datepicker. 

  
 
 Ved valg af Målepkt. type = Terræn, indsættes automatisk værdien 0 i Målepunkt; 

ellers udfyldes feltet. Ved pejlinger i drift skal feltet Timer i ro: ikke udfyldes.  
E-mail kvittering for indberettede pejlinger er ikke implementeret endnu. 
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Indstillinger i anden del af web-løsningen: Boringer 

Det er muligt at indstille følgende muligheder for boringsdelen ved at rette i Web.config 
filen. (Web.config filen findes på internetserveren i samme mappe som applikationen). 

 
I sektionen <appSettings> findes følgende linjer: 

 
 <add key=”EditableSoundings” value=”On”/> <!--acceptable values : On/Off-> 

 
Ved at ændre value til Off kan man forhindre brugeren i at rette indtastede pejlinger. 

 


