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KL høringssvar 

Udkast til vejledning om indberetning og 
godkendelse af vandforsyningsdata 

KL takker for det fremsendte udkast. 
 
I det følgende gøres rede for KL´s bemærkninger til udkastet til vejledning 
herunder generelle bemærkninger samt specifikke bemærkninger til de enkelte 
afsnit. 
 
Der tages forbehold for, at udkastet til vejledning ikke har været behandlet i 
KL’s politiske udvalg. 

 

Helhedsindtryk 

Det er positivt, at der kommer en vejledning om indberetning af vandforsy-

ningsdata, men der behov for en gennemskrivning og en opstramning i for-

hold til By- og Landskabsstyrelsens rolle som statslig myndighed og data-

modtager. Dataansvarsaftalen under Danmarks Miljøportal er i den forbin-

delse uvedkommende i forhold til denne vejledning, idet der i vejledningen 

udelukkende skal refereres til lov- og bekendtgørelses-

stof. Dataansvarsaftalen fastsætter i sig selv ikke noget, men beskriver blot 

hvad der er fastsat i love og bekendtgørelser.   

 

Dele af teksten fremstår meget generel og "tung" og ikke særlig brugerspe-

cifik, hvilket betyder at læseren mister den røde tråd undervejs. Teksten skal 

bruges af en række forskellige brugere: kommunen, laboratorier, vandforsy-

ninger og evt. også rådgivere, og den kunne måske i højere grad opbygges i 

forhold til dette - se nedenfor. 
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Sprogligt virker vejledningen nogle steder upræcis og/eller indforstået . Der 

anvendes fx passiv form flere steder og opklarende ord er udeladt. Henvis-

ninger til love og bekendtgørelser skal desuden være specifikke, således at 

der ikke står fx ”bekendtgørelsen” uden at nævne hvilken. 

 

Ovennævnte helhedsindtryk er nærmere uddybet under de generelle og spe-

cifikke bemærkninger.  

 

Generelle kommentarer 

Fokus i vejledningen synes at skifte undervejs. Kap 1-4 er lange og generelle 

forklaringer af begreber og systematik, som ikke er direkte relaterede til det 

daglige arbejde med indberetning. Kun kap 5, 6 og 7 kan betragtes som den 

egentlige vejledning i indberetning, men disse 3 kapitler omfatter ikke alle 

indberetningsopgaver. Beskrivelsen af nogle af de andre indberetningsopga-

ver er flettet ind i de første kapitler.  

 

Vejledningen kunne i stedet opbygges med en enkel introduktion efterfulgt 

af en række kapitler for hver enkelt indberetningsopgave eller "datagruppe" 

om man vil. Under hvert af disse kapitler kunne der være relevante afsnit 

med begreber, datastruktur og roller / rettigheder / ansvar samt en specifik 

vejledning i at gennemføre indberetningen. Dette ville betyde at vejlednin-

gen bedre kunne bruges som opslagsværk ved de enkelte indberetningsop-

gaver. 

 

Dataansvarsaftalen under Danmarks Miljøportal skal generelt skrives 

helt ud af vejledningen. Dette er vigtigt for at undgå, at dataansvarsafta-

len får en ikke tilsigtet status som et statsligt bindende dokument. Vejled-

ningen er en ministeriel udgivelse og skal som sådan kun beskæftige sig med 

indberetninger og myndighedsopgaver relateret til love og bekendtgørelser. 

Dataansvarsaftalen er et aftale dokument mellem parterne i Danmarks Mil-

jøportal, der beskriver hvilke data det er muligt at udveksle via portalens 

løsninger. Der kan således ikke henvises til dataansvarsaftalen i forhold til 

lovpligtige indberetninger. 

 

Det er generelt vigtigt at vejledningen forholder sig stringent til lovgrundla-

get for ikke at skabe forvirring omkring begreber og myndighedsroller.  

 

Vejledningens beskrivelse af indberetningen svarer stort set til gældende 

praksis i dag, men kvalitetssikringen af data, som beskrevet i kapitel 7, bli-

ver udført meget tidligere i forløbet, ved modtagelse af analyserapporterne 

på papirformat (eller før hvis der er tale om overskridelser). I forbindelse 

med den efterfølgende digitale dataindberetning (upload til Jupiter), som 

sker noget senere, vil nogle kommuner kun foretage et overordnet tjek på, 
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om analysestedet "kendes", hvorefter data godkendes til offentliggørelse i 

Jupiter. 

   

Set i lyset af artikler i dagspressen, om tilfælde af forurenet drikkevand, er 

det vigtigt at fremhæve, at data, som indberettes til Jupiter, skal være mær-

ket korrekt, både med hensyn til prøvested, analyseomfang men også med 

formålet/anledning (er der tale om en opfølgende prøve på en tidligere 

prøve med konstateret overskridelse af kravværdier, er prøven udtaget og 

analyseret akkrediteret mv.) Den korrekte betegnelse for en ny prøve i for-

længelse af en tidligere prøve med konstateret overskridelse bør være "op-

følgende prøve", da denne betegnelse er mere sigende end vejledningens 

begreb "omprøve"/ "supplerende prøve". 

   

Der står en række steder i vejledningen; "dette gøres via fagsystemerne". Er 

det kontrolleret at disse opgaver og funktioner rent faktisk kan udføres via 

fagsystemerne? Der er flere af funktionerne som tilsyneladende ikke findes i 

GeoEnviron, som mange kommuner bruger. Hvis et fagsystem ikke kan de 

ting, som er angivet i vejledningen, er der så en forpligtigelse for leverandø-

rerne til at implementere dette - dvs. er de pågældende funktionskrav til 

fagsystemerne formuleret nogen steder? 

  

Bilagene er meget omfattende med mange koder, hvilket kan medføre øget 

risiko for fejltastninger, hvis man er urutineret. 

 

Detaljerede kommentarer 

Afsnit 1.4, side 6:  

Her anbefales det, at laboratorier indberetter prøver til Jupiter senest 4 uger 

efter udtagelsen. 

 

Det er stadig et problem at få data (STANDAT) fra laboratoriet inden for 

en rimelig tidsfrist. Vejledningens anbefaling om, at laboratorierne i alle 

tilfælde bør indberette resultater fra vandprøver til Jupiter-databasen senest 

4 uger efter udtagelse af prøverne, bør følges op med ændring/krav i kval i-

tetsbekendtgørelsen, således at laboratorierne holdes fast på, at der er en 

fast deadline for indberetning af data til portalen. 

 

Tidsfrist for kvalitetssikring af analyseresultater (STANDAT filer) (side 6 + 

14 + 19 + 45)  

Det er problematisk, at der anbefales en tidsfrist for godkendelse af 

STANDAT filerne på 4 uger, da det i flere tilfælde ikke vil være muligt for 

kommunen at kvalitetssikre data inden for 4 uger. Det skyldes, at kommu-

nen oftest modtager de samlede analyser 1 gang årligt. Kommunen under-

rettes dog løbende om parametre, hvor der er sket en overskridelse af drik-
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kevandskvalitetskriterierne; men ikke for parametre, der ikke er sket over-

skridelser af. Det bør overvejes at justere teksten, sådan at det fremgår, at 

det kun er STANDAT filer der indeholder betydende overskridelser, der er 

underlagt tidsfristen på 4 uger for kvalitetssikring.  

 

Side 11 Figur 2.3 Dataflow:  

Der mangler en pil fra boksen” Laboratorium” direkte til boksen ”Kom-

munalbestyrelse”, idet laboratoriet skal sende resu ltater til kommunen straks 

ved overskridelser af f. eks. mikrobiologiske krav. En reaktion fra kommu-

nen kan ikke afvente op til 4 uger på at kommunen modtager resultaterne 

via upload til Jupiter. Dette fremgår i øvrigt korrekt af tabel 2.3 ( ”laborato-

riet skal sende resultaterne fra den offentlige kontrol til vandværk og kom-

munen samt foretage indberetning af analyseresultaterne til Jupiter”). 

   

Afsnit 2.2.2:  

Det fremgår, at indberetning af driftskontroller er frivillige, med mindre der 

er overskridelser i forhold til bekendtgørelsens kravværdier. Nogle vand-

værker foretager selv udtagning og ”analyse ” af driftskontrollerne. I den 

sammenhæng bemærkes, at der ikke findes STANDAT-koder for alle egen-

kontroller analyseret af vandværker selv, ligesom vandværkerne ikke selv 

kan levere STANDAT-data til Jupiter. Egne kimtalsmålinger korrelerer ikke 

med de officielle og akkrediterede målinger. Skal disse indberettes ved 

”overskridelser”? 

 

Det fremgår, at der ikke er begrænsninger på, hvilke resultater mht. vand-

kvalitet, der kan indberettes, blot er det væsentligt, at de indberettede data 

entydigt er identificeret. Det er også væsentligt, at det fremgår, om prøve-

tagning og analyse er akkrediteret. 

 

Side 13, Tabel 2.2:  

I kolonnen under ”kan indberettes” er som 2. pkt. anført, at driftskontrol 

med påvisning af overskridelse skal indberettes. Denne bemærkning skal 

derfor placeres i kolonnen ”skal indberettes”. 

 

Afsnit 2.3 Rolle og ansvarsfordeling 

Afsnittet skal tage udgangspunkt i lov- og bekendtgørelsesstof og ikke data-

ansvarsaftalen som er et aftale dokument under Danmarks Miljøportal.  Al 

henvisning til dataansvarsaftalen skal således fjernes fra teksten således at 

beskrivelsen af indberetninger sker i henhold til love og bekendtgørelser. 

Det er vigtigt at vejledningen forholder sig stringent til lovgrundlaget for 

ikke at skabe forvirring af begreber og myndighedsroller.  

 

Der kan kun stå, at data skal indberettes til den fællesoffentlige database 

Jupiter, hvis der kan refereres direkte til en konkret lov- eller bekendtgørel-
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sestekst. For øvrige data kan der henvises til, at der er mulighed for at ind-

berette til Jupiter. Danmarks Miljøportals rolle i den forbindelse vedrører 

udelukkende brugerstyring og webservices som giver adgang til opdaterin-

ger i Jupiter. 

   

Side 15, Tabel 2.3: 

 I feltet ”laboratorium” mangler angivelse af indberetning af overskridelse 

ifm. driftskontrol. I feltet ”kommunalbestyrelse” er der nævnt en frist for 

indberetning på 15. februar. Der menes vel 15. januar?  Punktet er upræcist 

formuleret. Det bør præciseres, at fristen for indberetning af oplysninger 

om vandindvindingstilladelser frem til 2017 er 15. januar. Herefter er der 

ikke fastlagt en frist for indberetning af disse informationer, men det vil 

være naturligt at indberette informationerne sammen med oplysninger om 

vandindvinding og pejlinger, som hvert år skal se senest den 1. april.  

   

Side 17 (og 19):  

Her omtales opdatering af boringsoplysninger. Det er ikke muligt at indbe-

rette boringsoplysninger (fx ændret anvendelse) til Jupiter via GeoEnviron, 

og det er alene GEUS, som opretter og opdaterer boringsoplysninger. Ind-

beretninger af oplysninger relateret til boringer sker direkte til GEUS (via 

mail), og GEUS opdaterer herefter boringsoplysningerne i Jupiter. 

   

Ansvarsfordeling i forhold til indberetning/godkendelse af data i tilfælde, 

hvor vandforsyning leverer vand til flere kommuner eller indvinder vand i 

flere kommuner: 

 

Det vil være ønskeligt, hvis det bliver beskrevet i vejledningen, hvor opga-

ven ligger med indberetning af oppumpede vandmængder i tilfælde, 

hvor vandet til et vandværk kommer fra kildepladser som er spredt over 

flere kommuner. Det vil således være ønskeligt, at der under afsnit 2.3.1. 

"Vandforsyningsanlæggets ansvar" og 2.3.3. "Kommunalbestyrelsens an-

svar" blev beskrevet, at kommunalbestyrelsen, der refereres til, er kommu-

nalbestyrelsen i kommunen, hvor overanlægget er placeret (såfremt det fort-

sat forholder sig sådan).  

 

Det bør præciseres i vejledningen, hvordan opgavefordelingen fastlægges 

imellem kommunerne, når der er flere aftagerkommuner til samme vandfor-

syning.  Jf. Drikkevandsbekendtgørelsens § 2. Hidtil er drikkevandsbe-

kendtgørelsens § 2 tolket sådan, at aftagerkommunerne kunne aftale ind-

byrdes, hvordan tilsynet skulle fordeles. Sådan mener vi også det bør være 

fremover. I brev af 19. marts 2010 omkring godkendelse af STANDAT filer 

med vandkvalitet udtaler BLST sig imidlertid om, at opgaven tilfalder 

kommunen, der aftager den største vandmængde. Hvis BLST opretholder 

denne tolkning af § 2 bør det fremgå tydeligt af vejledningen. 
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Afsnit 2.3.3 

Der skal indledningsvist stå, at kommunalbestyrelsen er ’ansvarlig’ og ikke 

’dataansvarlig’. Det sidste er et begreb fra Danmarks Miljøportal og er såle-

des ikke relevant her.  

 

Afsnittet om afviste prøver:  

Her står, at kommunen skal sikre sig, at den afviste prøve rettes og at labo-

ratoriet genfremsender prøven inden for 4 uger. Samtidig burde man, hvis 

kommunen skal kunne overholde de 4 uger, forpligtige laboratoriet til inden 

for de 4 uger at rette og fremsende den rettede prøve på ny. 

 

Afsnit 2.3.4 

Overskriften skal blot være ’GEUS’s ansvar’. Afsnittet angår ikke miljøpor-

talen som derfor skal slettes af overskriften.  

  

Afsnit 2. 5 Brugeroprettelse - side 22 

I praksis har der været fejl i systemet over en længere periode. Jævnligt bl i-

ver brugere af Danmarks Miljøportal (DMP) bedt om at skifte kodeord - 

men der har været en fejl mellem den "automatiske" overførsel af nyt kode-

ord fra DMP til Jupiter. Det bevirkede, at kommunale sagsbehandlere - der 

havde skiftet kodeord hos DMP - ikke længere kunne indberette vanddata 

via deres fagsystem (GeoEnviron) til Jupiter-databasen - fordi kodeordet til 

Jupiter - ikke var blevet ændret til det nye kodeord. Her ville det have sparet 

tid hvis DMP havde informeret kommunale sagsbehandlere - der har rolle 

til at indberette vanddata til Jupiter - om ovenstående fejl - og hvordan fej-

len kunne afhjælpes. 

   

s. 27. 

Der er tilsyneladende ikke mulighed for at oprette "faste målesteder" i 

Geoenviron - kun anlæg. Det bør checkes at fagsystemerne rent faktisk kan 

dette, hvis det skrives i vejledningen. 

 

Indberetning til SKAT 

Alle de oplysninger / felter der er mulighed for at indberette, bør beskrives 

(fx oplysninger om EAN-nr.). 

   

Afsnit. 4 Opbygning af STANDAT-filer: Fint med en gennemgang af 

STANDAT-filerne og nok meget relevant for laboratorierne, der indberet-

ter vha. dette format. Men vejledningen kunne med fordel også indeholde 

en beskrivelse af den generelle data-struktur i Jupiter for de felter/tabeller 

der indgår i indberetningsopgaver. Dette er ligeså relevant som STANDAT-

formatet eller måske mere relevant. Gennemgangen bør bygges op i "indbe-

retningsemner" f.eks. jf. liste på side 5, med oplysninger om krævede felter, 
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valgfrie felter, dataformater og ansvar/rettigheder. Ofte ville fejl i indberet-

ningen kunne imødegås, hvis man havde en viden om hvor i datastrukturen 

specifikke oplysninger hører til ved en konkret indberetning. 

   

Afsnit 5 og 6 Type af kontrol / omfang.  

I indberetningen af STANDAT-filer skal datatype, emnegruppe og formål 

angives af laboratoriet, mens omfanget af analysen kan undlades - vises tit 

som "Ikke oplyst". Dermed kan kommunerne ikke kontrollere om omfanget 

af parametre jf. loven er overholdt, uden at skulle gætte sig frem til omfan-

get. Omfanget bør være et krævet felt i indberetningen, og bør i øvrigt kun-

ne kontrolleres automatisk af Jupiter i forbindelse med indberetningen. 

   

Afsnit 6  

Hvis et laboratorium glemmer at indberette en prøve, hvordan håndteres 

dette? Har vandforsyningen en forpligtigelse til at kontrollere, at alle prøver 

er blevet indberettet - kommunen får jo ikke nødvendigvis viden om prø-

ver, der ikke er indberettet. Når året er gået laver de fleste kommuner en 

gennemgang af kontrolprøver i forhold til det fastlagte kontrolprogram og 

kan så reagere, hvis der mangler noget, men dette er så ikke "løbende", som 

der står i vejledningen. 

   

Kvalitetskontrol af analyseresultater (side 43).  

Kommunens kvalitetskontrol af de indberettede vandkvalitetsdata vil for 

nogle af de nævnte punkter i listen kun være overordnet. F.eks. kan kontrol-

len af at formål er korrekt angivet samt at prøvedato virker sandsynlig  kun 

blive helt overordnet, fx: er der tale om det rigtige årstal osv.  Det vil desu-

den ikke altid være tilfældet, at de enkelte prøver indeholder analyseresulta-

ter for de parametre, som er omfattet af lovens kvalitetskrav, da ikke alle 

analyser indeholder samtlige parametre.  

 

Det er også tilladt for laboratorierne, at dele parametrene ud på flere analy-

seblanketter og derfor vil kommunen ikke nødvendigvis kunne finde samt-

lige parametre i STANDAT filen. Som nævnt under de generelle bemærk-

ninger foregår kvalitetssikringen af data som regel meget tidligere i forløbet 

ved modtagelse af analyserapporterne på papirformat (eller før hvis der er 

tale om overskridelser). I forbindelse med den efterfølgende digitale data-

indberetning (upload til Jupiter), som sker noget senere, vil nogle kommu-

ner kun foretage et overordnet tjek på, om analysestedet "kendes", hvoref-

ter data godkendes til offentliggørelse i Jupiter. 

 

Derfor er vi heller ikke enige i anbefalingen om at kommunen "forsikrer sig 

om, at der, hvis der er overskridelser af grænseværdier, er reageret på disse". 

Dette har ikke umiddelbart nogen forbindelse med godkendelse af 
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STANDAT filer. Det er derimod en del af kommunernes kvalitetsledelses-

systemer, og bør ikke indgå i denne vejledning. 

   

Mærkning af prøver s 45/46 Funktionen findes tilsyneladende ikke i 

GeoEnviron. Der er ikke mulighed for at indberette analyse- og prøvedata 

via Geoenviron - kun at hente data fra Jupiter til GeoEnviron. 

   

Andet afsnit under pkt. 6.1.: Trykfejl, bekendtgærelsen rettes til bekendtgø-

relsen. 

   

Side 46, andet afsnit 

"... kan godkendelsesmyndigheden vælge at mærke resultat eller prøven i 

Jupiter-databasen. Dette gøres via fagsystemerne." Ovenstående funktiona-

litet findes ikke i GeoEnviron. 

   

Side 46, 4. afsnit 

"... er det muligt at redigere i resultaterne via fagsystemerne for de data, 

man har rettigheder til." 

Ovenstående funktionalitet er ikke til stede GeoEnviron. 

   

Afsnit 6.3 

Overgangen mellem 3. og 4. afsnit giver ikke mening. 

   

Side 46 nederst og 47. Vi foreslår, at betegnelsen ”opfølgende prøve” an-

vendes i stedet for ”supplerende prøve/omprøve”, da denne betegnelse 

findes mere sigende i den konkret beskrevne situation. 

   

På side 46 og 47 mangler ordet ’prøve’ flere steder. 

   

Afsnit 7 Procedurer for indberetning af vandmængder 

   

På side 48 er der en uafsluttet sætning i 3. afsnit 

   

Side 49, indberetning af indvindinger fra afværgeanlæg. Det vil være ønske-

ligt med en bagatelgrænse for indberetning af vandmængder. 

   

Side 50, andet afsnit, rollefordeling i forbindelse med indberetning af 

vandmængder. Det bør præciseres, hvortil vandforsyninger skal oplyse de 

eksporterede/importerede vandmængder. 

   

Afsnit 7.3.1 Data som kan indberettes i Jupiter-databasen 

Her angives, at man kan indberette boringens anvendelse til GEUS. Tidlige-

re i udkastet er det også angivet at GEUS er ansvarlig for boringsdelen i 

Jupiter-databasen. Som det er i dag indberettes boringens anvendelse ved 
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lejlighed (og måske slet ikke), Det ville være hensigtsmæssigt at kunne gøre 

dette automatisk via fagsystemerne. Man kunne måske oprette et godken-

delsessystem i Jupiter, der gør at en indberettet ændring af en borings an-

vendelse kun foretages når GEUS’ medarbejder har godkendt dette – i tråd 

med godkendelsesproceduren for analyserne. Herved sikres et ensartet og 

standardiseret flow af boringsanvendelsen. 

   

Ændringer i tekniske anlæg (side 50)  

Ændringer i tekniske anlæg kan med fordel indberettes af ejer og ikke 

kommunen.  Det vil sikre, at den der indberetter, har et nært teknisk kend-

skab til det indberettede. 

 

Afsnit 8, Dataansvarsaftale: 

Dataansvarsaftalen fastsætter ikke noget. Den beskriver noget og kan ikke 

sidestilles med fx en bekendtgørelse. Der skal derfor stå ’beskriver’ eller 

’gør rede for’ i stedet for ’fastsætter’.  


