Jupiter er GEUS’s landsdækkende database for grundvands – råstof-, miljø
og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på område
og indgår i Danmarks Miljøportal. GEUS er ansvarlig for driften af Jupiter.
Dette er at finde på mst.dk/jupitervandforsyningsdata:
•
”Vejledning om godkendelse og indberetning af vandforsyningsdata i
Jupiterdatabasen, Miljøstyrelsen, maj 2020”
•
Et ” interaktivt diagram over indberetning af vandforsyningsdata”
•
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
& vandforsyningslov.
Retningslinjer og fremgangsmåde ved indberetning af vandforsyningsdata
er beskrevet i vejledningen.
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Ejeren af et vandforsyningsanlæg

Diagram over
indberetninger

Hvem

Ansvarshavende for boringer
Den der forestår udførelsen
af boring efter vand

Kommunen

Ejeren af et alment
vandforsyningsanlæg

Den der sløjfer en boring
Skal indberette
resultaterne af
drikkevands- og
boringskontrol.

Skal indberette boringsstatus
for almene vandforsyninger.

•
•

Læs mere på www.mst.dk/jupitervandforsyningsdata.dk
hvor ” interaktivt diagram over indberetning af
vandforsyningsdata”, lovhjemmel og den seneste
”Vejledning om godkendelse og indberetning af
vandforsyningsdata, Miljøstyrelsen, maj 2020” er at
finde.

Hvad

•

Hvem, der er ansvarlig for at indberette (de tre
øverste rubrikker i diagrammet)
Hvad, der skal indberettes (de midterste
rubrikker i diagrammet)
Hvornår, der skal indberettes (de gule
rubrikker i diagrammet)
Hvor, der skal indberettes (de tre nederste
rubrikker i diagrammet)*.

Skal indberette Vandkvalitetsanalyse ved
etablering af en boring.

Skal indberette
en sløjfet boring.

Skal sikre at laboratoriet
indberetter resultaterne af
drikkevand– og boringskontrol.

Efter anmodning
af myndighederne.

Senest 6 uger
efter udtagelse
af vandprøverne.

Hvert år inden
den 1. februar.

Hvert år inden den 1. april.

kopi af resultater
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GEUS borearkiv

Kommunen

Er forpligtet til at
indberette administration
af indvindingsanlæg:
(Anlæg, ejeroplysninger,
tilladte vandmængder).

Senest 4 uger efter, at
laboratoriet har indberettet resultaterne
til kommunalbestyrelsen.

Samtidig med, at et
påbud eller afgørelse
meddeles til ejeren.

indberetning
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Skal frigive ændring
i status for drikkevandsboringer.

Skal registrere og indberetter indvundne
vandmængder.

Ved udførelsen af en
boring efter vand.

Inden 3 måneder efter
sløjfning af boringen.

Skal sikre, at afgørelser
af påbud og dispensation
til ikke- almene vandforsyninger indberettes.

Skal indberette pejledata –
Indberetning af grundvandsstand.

Inden 3 måneder efter
udførelsen af den
pågældende boring.

Hvor

•

Er forpligtet til at oplyse om
etablering af boringer og
væsentlige udbedringer eller
ændringer af eksisterende
boringer.

Hvornår

Diagrammet til højre viser:

Skal indberette oplysninger om, at afgørelser
og dispensationer ikke
længere er gældende og
påbud er opfyldte for ikkealmene vandforsyninger.

Hvert år, senest
den 15. januar.

registrering

Jupiter grundvanddatabase

Når afgørelser og
dispensationer
ikke længere er
gældende, og når
påbud er opfyldt.

