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Kommunernes skal som noget nyt indberette oplysninger i Jupiter som følge af nye regler i bekendtgørelse 

nr. 948 af 22. august 2014 om bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  

Ændringsbekendtgørelsen indeholder regler om to forskellige forhold:  A: dels en pligt for kommunen til at 
indberette påbud til ikke-almene vandforsyningsanlæg i netop de situationer, der er nævnt i 
bekendtgørelsens § 27, stk. 1, nr. 1-3, B: dels en pligt for kommunen til at indberette afgørelser om ændret 

kontrolhyppighed og  -parameter mv., jf. bekendtgørelsens § 27, stk. 2.   
 

Web-adressen til webapplikationen til indberetning af påbud og ændringer af kontrolhyppighed er 

http://webs.geus.dk/miljoeportal.groundwater.diadem.1.0 . Når du er logget ind via miljøportalens 

brugerstyring vil du se en liste over alle anlæg i din kommune. 

 

Du kan filtrere listen ved at benytte de hvide felter eller drop-down-menuer under overskrifterne for hver 

kolonne. Du kan også sortere efter en bestemt kolonne ved at klikke på overskriften for denne.  

http://webs.geus.dk/miljoeportal.groundwater.diadem.1.0
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Hvis anlægget ikke har koordinater kan påbud ikke sendes til Diadem. Det er derfor vigtigt at I via. jeres 

fagsystem, indsætter koordinaterne for anlægget hvis disse ikke allerede eksisterer.  

 

 

Når du klikker på linjen for et anlæg vil anlæggets påbud, anbefalinger og kontrolhyppighed blive vist 

nedenfor, fordelt i 3 faneblade.  
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Anlægspåbud og anbefalinger: 
Et anlægspåbud eller anbefaling gives f.eks. når et anlæg ikke opfylder kvalitetskravene. Et påbud bør først 

indberettes, når påbuddet er givet, og ikke blot varslet.   

 

 

For at indberette et nyt anlægspåbud eller anbefaling trykkes på ”nyt anlægspåbud eller anbefaling”. Her 

skal udfyldes hvilken hjemmel påbuddet eller anbefalingen er givet efter. ”Startdatoen” skal udfyldes (via 

datovælger som kommer frem når feltet markeres) samt enten en ”slutdato” eller en markering af at 

påbuddet/anbefalingen er ”permanent”.  Et ”journalnummer” er også påkrævet. Der er derudover 

mulighed for at skrive en ”kommentar” og mulighed for at markere om ”andre foranstaltninger” er 

påkrævet. Ind til videre er kun ”kogeanbefaling” og ”andet” muligt at vælge. Endelig er ”opfyldt dato” som 

er datoen for hvornår påbuddet blev opfyldt. Dette afslutter påbuddet/anbefalingen og vil som regel ikke 

blive udfyldt ved oprettelse af et påbud eller anbefaling.     
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Når påbuddet eller anbefalingen er gemt vises det på listen. Hvis du trykker på påbuddet eller anbefalingen 

vil du få muligheden for at ændre eller slette påbuddet/anbefalingen. Et påbud eller anbefaling bør kun 

slettes hvis det er oprettet ved en fejl. Hvis påbuddet/anbefalingen ikke er gældende mere bør 

”opfyldt/udløbet” udfyldes. Derudover vil du se en liste over evt. dispensationer der er tilknyttet påbuddet 

og dermed anlægget. 
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Dispensation: 

En dispensation fra kvalitetskrav, ift. Bilag 1 a-d i bekendtgørelsen, kan gives til et anlæg der har et påbud, 

så fristen for opfyldelse af påbuddet forlænges.  

For at oprette en ny dispensation trykkes på ”ny dispensation” 

 

Her skal udfyldes ”udstedtdato” og ”udløbsdato” for dispensationen. OBS: en dispensation kan max gælde 

3 år. 



Vejledning diadem GEUS 2014 

Side 7 af 13 
 

 

Når du har gemt dispensationen vises den på listen. Ved at trykke på en dispensation får du mulighed for at 

opdatere eller slette dispensationen. En dispensation bør kun slettes, hvis den er oprettet ved en fejl. 
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Boringspåbud: 
Et boringspåbud gives typisk i forbindelse med at en boring bliver overflødig. F.eks. hvis 

vandindvindingstilladelsen bortfalder (§36 i vandforsyningsloven). Et sådan påbud bør indberettes når det 

gives og ikke når det blot er varslet.  

 

Hvis du trykker på fanen til boringspåbud vil du se alle boringer som er tilknyttet anlægget.  

 

Tryk på den boring du ønsker at oprette eller rette et boringspåbud for og tryk ”nyt boringspåbud”. 
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Hvis boringen ikke er på listen er den ikke registreret hos GEUS. Der kan bestilles et DGU nummer til 

boringen ved hjælp af denne formular: http://data.geus.dk/JupiterWWW/requestdgunr.jsp    

Hvis der er spørgsmål i.f.m. dette, er i altid velkommen til at kontakte borearkivet, på 

geusborearkiv@geus.dk eller telefon +45 9133 3952  

Alternativt kan kommunen selv oprette boringen i det omfang deres fagsystem understøtter dette (b-
boringer) i så fald skal data-ejeren dog derefter rettes til GEUS. 
 
Det er under alle omstændigheder en god ide at give ejeren besked om, hvilket DGUnr boringen har fået, 
da en brøndborer vil efterspørge dette i forbindelse med evt. sløjfning.  
  
 

 

For at registrere et nyt boringspåbud skal der trykkes på ”nyt boringspåbud”. Her skal udfyldes ”hjemmel”, 

”startdato”, ”journalnummer” og enten ”deadline” eller at påbuddet er ”permanent”. Udfyldning af 

”opfyldt dato” vil afslutte påbuddet og vil derfor normalt ikke skulle udfyldes ved oprettelse af et nyt 

påbud.  

  

http://data.geus.dk/JupiterWWW/requestdgunr.jsp
mailto:geusborearkiv@geus.dk
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Når påbuddet er gemt vises det på listen. Ved at trykke på påbuddet vil du få adgang til knapperne 

”opdater boringspåbud” og ”slet boringspåbud”. Et påbud bør kun slettes, hvis det er oprettet ved en fejl. 

Hvis påbuddet blot ikke er gældende længere, bør opfyldt/udløbet udfyldes. 
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Kontrolhyppighed: 
Kontrolhyppigheds delen er mest tiltænkt almene vandværker og giver mulighed for at indtaste ændringer i 

kontrolhyppigheden for et bestemt stof.   

 

  

Ved tryk på fanen for kontrolhyppighed og tryk på ”nye frekvensændringer” kan nye kontrolfrekvenser 

indrapporteres.   

Her skal udfyldes ”hjemmel”, ”startdato”, ”journalnummer”, ”slutdato” eller ”permanent” samt hvor 

kontrolfrekvenserne ”gælder for” (afgang vandværk eller ledningsnettet). 

Ligeledes skal mindst et ”stof” samt den nye ”frekvens” for kontrollen af dette stof indtastes i antal 

analyser pr. år. Hvis frekvensen ønskes ændret for flere forskellige stoffer trykkes på ”tilføj stof” for at 

tilføje flere linjer med stof og frekvens. 

Listen over stoffer vil fremkommer når du begynder at skrive i ”stof”-feltet. 
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