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 1 TILGÅ PULS 

1.1 Demo miljø 

BRUGERGRÆN
SEFLADE 

Produktion: https://puls.miljoeportal.dk/ 

Demomiljø: https://puls.demo.miljoeportal.dk/ 

 

Der kræves login via DMP’s brugerstyring. 

WEBSERVICE Produktion: http://services.puls.miljoeportal.dk/ 

Demomiljø: http://services.puls.demo.miljoeportal.dk/ 

Ved kald af services kræves login via DMP’s brugerstyring. 

https://puls.miljoeportal.dk/
https://puls.demo.miljoeportal.dk/
http://services.puls.miljoeportal.dk/
http://services.puls.demo.miljoeportal.dk/


 

 2 GENERELLE INDTASTNINGSREGLER & 

FLOWDIAGRAM 

2.1 Indtastningsformater 

STANCODE Der er mange indtastningsfelter i PULS, som er relateret til Stancode lister. I disse felter SKAL 

indtastes valide værdier fra den pågældende Stancode liste. Felter der relaterer til Stancode lister er 

identificeret ved at de er navngivet med en efterfølgende parentes, der angiver listens navn, eks. 

”(Sc1074)”, som betyder, at der er tale om Stancode liste nr. 1074. 

Valide værdier for Stancode lister kan findes her:  

http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodelister/ 

DATO Datoer skal indtastes i formatet dd-mm-yyyy, eksempelvis 31-12-2012. 

DATO/TID Dato/tid skal indtastes i formatet dd-mm-yyyy tt:mm:ss 

TAL Der må IKKE indtastes tusindtalsseparatorer i PULS. 

DECIMAL Decimal kan indtastes enten som komma eller punktum. Bemærk ligeledes punktet ovenfor om TAL 

generelt. 

PÅKRÆVEDE 
FELTER 

Felter med * ud for er påkrævede felter, som skal udfyldes for at data kan gemmes. 

REFERENCE 
FELTER 

På flere data elementer skal der knyttes referencer til andre data elementer. Eks. skal en Punktkilde 

have tilknyttet en valid Ejer. Ved sådanne felter findes en mere knap ( ) ud for feltet. Ved at klikke 

på knappen åbnes et søgevindue, hvori man kan fremsøge det data element der skal peges på. Klik 

herefter på knappen ”Vælg” for at overføre værdien til det primære skærmbillede, jf. eksempel 

nedenfor der viser fremsøgning af Ejer til en Punktkilde. 

 

 

http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/stancodelister/
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2.2 Flowdiagram - RBU 

Flowdiagram for indtastning af data i PULS-RBU 
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2.3 Flowdiagram - renseanlæg 

Flowdiagram for indtastning af data i PULS-renseanlæg 
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2.4 Flowdiagram - akvakulturanlæg 

Flowdiagram for indtastning af data i PULS-akvakulturanlæg 
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 3 GRUNDDATA 

3.1 Opret punktkilde 

 I PULS findes data for følgende punktkilder til vandmiljøet:  

 De regnbetingede udledninger, som er overført fra databasen WinRIS.  

 Renseanlæg og industrier med renseanlæg, som er overført fra databasen WinSPV. I det 

følgende benævnes punktkilder fra WinSPV udelukkende som renseanlæg. 

 Akvakulturanlæg, som er overført fra databasen Magic Dambrug. 

I PULS er der mulighed for at oprette nye punktkilder. Under punktkilde angives stamdata 

(punkterne stamdata og status) samt oplysninger om målesteder.  

Inden oprettelse af en punktkilde skal relevant Ejer være oprettet. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

 Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

 Under sektionen Ny Punktkilde angives punktkilde type i dropdown boksen, 

hvorefter der klikkes på ”Opret punktkilde” knappen, jf. skærmbillede nedenfor. 

 

Indtast data om punktkilden i det nye skærmbillede, jf. nedenfor  
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Følgende punktkilde stamdata er påkrævet for at kunne gemme, uanset punktkildetype: 

 Navn [Tekst] 

 Koordinat Nord [EPSG:25832, ETRS89] (Y-koordinat 7 cifre: UTM zone 32, euref 89) 

 Koordinat Øst [EPSG:25832, ETRS89] (X-koordinat 6 cifre: UTM zone 32, euref 89) 

 Ejer [Fremsøg allerede oprettet ejer via mere knappen ud for feltet] 

 Kommune nummer [Nummer] 

samt for RBU 

 Udledningsberegningsmetode for den årlige udledning/transport [Nummer fra 

Stancodeliste 1075. Tilladte værdier er  

1 = Trapezintegration (Renseanlæg, Akvakulturanlæg) 

2 = C-lineær (Renseanlæg, Akvakulturanlæg) 

15 = Niveau 1 – arealenhedstal (RBU) 

16 = Niveau 2 – SVK21 (RBU) 

17 = Niveau 3 – detaljerede modelberegninger (RBU) 

18 = Gennemsnitsberegning (Renseanlæg, Akvakulturanlæg) 



Kapitel  3  Grunddata 
  

 

SIDE | 11 

19 = Enhedstalsberegning (Renseanlæg) 

20 = Produktionsbidragsberegning (Akvakulturanlæg) 

Når kode 15 angives er det påkrævet at angive enhedstal. 

Derudover er der mulighed for at angive følgende om punktkilden: 

 Tidligere punktkildenr [fra WinSpv, WinRis eller Magic Dambrug] 

 Bemærkning [Valgfri tekst] 

 EU indberetning [Feltet markeres hvis punktkilden skal indberette til EU – relevant 

for fagdatacentret for punktkilder]  

 Produktionsenhed [Fremsøgning af allerede oprettet produktionsenhed via mere 

knappen ud for feltet] 

 Recipient [Fremsøgning af allerede oprettet recipient via mere knappen ud for 

feltet] 

 Nedstrøms punktkilde [Fremsøg via mere knappen ud for feltet – er relevant for 

RBU, hvor spildevandet passerer flere RBU, inden det når frem til renseanlægget] 

 Tidligere kommune nummer [kommunenr. anvendt før strukturreformen 

gennemført pr. 1. januar 2007] 

 Ibrugtagt dato [dato for hvornår punktkilden er taget i brug]  

 Nedlagt dato [dato for nedlæggelse af punktkilde] 

Følgende RBU specifikke data er derudover påkrævet for at kunne gemme en RBU punktkilde: 

 Udledningsnummer [Tekst – vil ofte være det samme som Navn, hvilket er tilfældet 

ved migreringen fra WinRIS] – det er Navn der søges på ifbm. søgninger 

 Udledningsberegningsmetode (Sc1075) [Her vælges mellem 

15 = Niveau 1 - arealenhedstal 

16 = Niveau 2 – SVK21 

17 = Niveau 3 – detaljerede modelberegninger 

Bemærk! Ved kode 15 kræves endvidere reference til mindst 1 enhedstal i punktkildens 

Status/Plan oplysninger] 

mens følgende RBU specifikke data er frivillige 

 Gammel udledningsnummer [Tekst – i forbindelse med ny spildevandsplan kan der 

ske ny navngivning, gammelt nummer/navn kan angives her – skal indtastes, bliver 

ikke automatisk overført] 
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 Lokalitet [Valgfri tekst]  

Følgende renseanlæg specifikke data er påkrævet for at kunne gemme en renseanlæg punktkilde: 

 

 Udledningsnummer [Tekst – typisk nummer fra spildevandsplanen på 

renseanlæggets udledning ] 

mens følgende renseanlægsspecifikke data er frivillige 

 Gammel udledningsnummer [Tekst – er migreret fra WinSPV med tidligere 

kommunenr – anlægsnummer i formatet xxx-xxxxxx] 

 Lokalitet [Valgfri tekst]  

 Afløbskontrol nedbør grænse [ Tal - mm nedbør – vandmængder fravælges i 

afløbskontrollen, hvis den tilhørende nedbørsregistrering overstiger det indtastede] 

Skal kun udfyldes, hvis der i en udledningstilladelse er stillet krav til 

tørvejrsdøgnvandmængden.   

 Renseeffekt BI5 Modificeret Tilladt [Marker hvis der må beregnes renseeffekt ved 

sammenligning mellem BI5 (tilløb) og BI5-mod (afløb)] 

Kan med fordel anvendes for de renseanlæg, hvor der analyseres for BI5 i indløb og 

BI5 modificeret i afløb – ellers vil der i sådanne situationer ikke beregnes en BI5 

renseeffekt 

 Vandføringsmålested (Sc1088) [Angiv hvorfra vandføringstidsserien hentes i 

forbindelse med stoftransportberegninger. Vælg mellem 

0 = Ikke oplyst 

1 = Altid indløb 

2 = Fra prøvested ellers modsat 

3 = Middel indløb/udløb 

4 = Altid fra prøvested 

5 = Altid udløb 

 Trapezmetode minimum antal prøver [Tal – angiv minimumsantal af prøver for at 

trapezmetoden må anvendes. Såfremt denne forudsætning ikke er opfyldt 

gennemføres en gennemsnitsberegning] 
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Punktkildeidentifikator og Tidligere punktkildenummer genereres automatisk i PULS. 

 Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle stamdata er indtastet. 

For RBU stammer tidligere punktkildenummer fra WinRIS-feltet Bygvarksid og kan anvendes til at 

genfinde bygværket i WinRIS. 

For renseanlæg er tidligere punktkildenummer lig med anlægsnummeret fra WinSPV. 

For RBU og renseanlæg kan tilføjes en status og/eller en plan for punktkilden.  

Følgende data er påkrævet for at kunne oprette en status / plan for RBU: 

 Status / Plan [udfyldt automatisk med ”status” ellers kan ”plan” vælges i dropdown-

menu] 

 Bygværkstype [Nummer. Reference til bygværkstyper – Stancodeliste 1074 

anvendes, nummer 0 til 13 er gyldige værdier p.t.  De oftest anvendte er  

1 = SE (Separat regnvand) 

2 = SF (Separat regnvand med forsinkelsesbassin) 

3 = OV (Overløbsbygværk) 

5 = OS (Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m3/ha befæstet areal)] 

Derudover er der for RBU mulighed for at indtaste følgende oplysninger om status eller plan: 

 Normal år enhedstal identifikator [GUID der henviser til enhedstallet] 

 Konkret år enhedstal identifikator [GUID der henviser til enhedstallet] 

Angivelse af enhedstal er en forudsætning for at kunne gennemføre en beregning 

af udledte mængder ved hjælp af arealenhedstal (Udledningsberegningsmetode = 

15). Angivelse af enhedstal for normalår er at foretrække. 

Der er i PULS en række normalårs-enhedstal for forskellige nedbørsmængder 

tilgængelige. 

 Afløb fra overløbsbygv./sparebassin (Qa) [Videreførende vandmængde til 

renseanlægget i l/s] 

 Fast afløb fra forsinkelsesbassin [Tal angivet I l/s] 

 Opspædningsgrad [Tal] 

 Overløbshyppighed (Sparebassin) [Tal for antal/år] 

 Overfyldningshyppighed (Fors. bassin) [Tal for antal/år] 

 Volumen sparebassin [Volumen af sparebassin i m3] 



Kapitel  3  Grunddata 
  

 

SIDE | 14 

 Volumen forsinkbassin [Volumen af forsinkelsesbassin i m3] 

 Udløbsrør navn [Tekst]  

 Dato for tilladelse [Dato] 

 Flow fra regnhændelse N=1 (l/s) 

 Flow fra regnhændelse N=2 (l/s) 

 Flow fra regnhændelse N=5 (l/s) 

 Flow fra regnhændelse N=10 (l/s) 

 Bassin stofreduktion BI5 [angiv reduktionsfaktor for BI5 mellem 0 –1, hvor stor del 

af stoffet udledes fra bassinet] 

 Bassin stofreduktion COD [angiv reduktionsfaktor for COD mellem 0 –1, hvor stor 

del af stoffet udledes fra bassinet] 

 Bassin stofreduktion N [angiv reduktionsfaktor for N mellem 0 –1, hvor stor del af 

stoffet udledes fra bassinet] 

 Bassin stofreduktion P [angiv reduktionsfaktor for P mellem 0 –1, hvor stor del af 

stoffet udledes fra bassinet] 

 Rensning [tekst – angiver renseforanstaltning ved en RBU. Fra WinRIS er følgende 

kodeliste anvendt og eksporteret til PULS  

R   Rist 

M  Mekanisk rist 

D   Dykket afløb (skumbræt etc.) 

O   Olieudskiller 

S    Sandfilter 

T   Sparebassinet er af typen off-line (overløb udenfor bassinet) 

V   Vådt bassin (Bund vanddækket) 

A   Andet]    

Følgende data er påkrævet for at kunne oprette en status / plan for Renseanlæg: 

 Status / Plan [udfyldt automatisk med ”status” ellers kan ”plan” vælges i dropdown-

menu] 

 Udledningstype [Nummer fra Stancodeliste 1073, hvor de typisk anvendte er  
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 2 = renseanlæg 

5 = Industrispildevand 

17 = afværgepumpning] 

 Rensningstype [Nummer fra Stancodeliste 1069, hvor der anvendes en række 

forskellige] 

Derudover er der for renseanlæg mulighed for at indtaste følgende oplysninger om status eller plan: 

 Dimensioneret PE [Antal personækvivalenter (PE) som renseanlægget er 

dimensioneret til] 

 Skønnet PE [Som supplement til ”Godkendt PE” (som fastsættes i 

udledningstilladelse og som i PULS findes under Retsgrundlag) kan skønnet 

belastning af renseanlægget angives i personækvivalenter (PE). Ved beregning af 

udledte mængder fra renseanlægget er det skønnet PE som anvendes sammen med 

enhedstal, såfremt der ikke findes analyser.] 

Følgende data er påkrævet for at kunne oprette en status / plan for akvakulturanlæg: 

 Virksomhedstype (Sc1086) [Nummer fra Stancodeliste 1086, hvor de typisk 

anvendte er  

1 = Saltvandsanlæg 

2 = Ferskvandsdambrug 

3 = Havbrug – kystnære 

4 = FREA 

5 = Havbrug – ikke kystnære 

 Status / Plan [udfyldt automatisk med ”status” ellers kan ”plan” vælges i dropdown-

menu] 

 Rensningstype [Nummer fra Stancodeliste 1069, hvor der anvendes en række 

forskellige] 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

For at kunne gemme oplysninger om tilsyn, prøvetagninger og feltmålinger skal der være oprettet et 

målested. Ved overførsel af data fra WinRIS, WinSPV og Magic Dambrug er der for hvert enkelt RBU / 

renseanlæg og akvakulturanlæg automatisk oprettet et målested i de tilfælde, at der findes tilsyn, 

måleresultater eller analyseresultater. Ved migrering af koordinater fra WinSPV, er konventionen, at 

data fra Målested udløb er migreret til Målestedtype 4 (SC1076) og at koordinat fra Anlæg er 

migreret til de øvrige målesteder (eksempelvis indløb, slamtank mv.).  

Ved migrering af koordinater fra Magic Dambrug, er konventionen, at data fra Målested udløb er 

migreret til Målestedtype 4 (SC1076). Målesteder af typen indløb, væld og boring er alle migreret til 
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Målestedstype 3 (SC1076) og koordinat fra Indløb er migreret til de øvrige målesteder (eksempelvis 

boring, væld, slamtank mv.) 

Det er muligt at ændre på oplysninger om dette eller oprette flere målesteder for hver punktkilde.  

Følgende data er påkrævede for at tilføje et målested: 

 Målested navn [Tekst] 

 Målestedtype [Nummer - Stancodeliste 1076 anvendes. De mest typiske er 

3. Tilløb 

4. Afløb 

12. Overfaldsbygværk]  

Derudover er der mulighed for at indtaste følgende oplysninger om målestedet 

 Koordinat Nord [EPSG:25832, ETRS89] (Y-koordinat 7 cifre, UTM zone 32, euref 89) 

 Koordinat Øst [EPSG:25832, ETRS89] (X-koordinat 6 cifre, UTM zone 32, euref 89) 

 Bemærkning [Tekst] 

For målesteder ved renseanlæg og akvakulturanlæg i afløbet (målestedstype 4) er det 

koordinaterne for udledningspunktet i recipienten, der skal angives.   

Målested identifikator genereres automatisk af PULS. 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

Status og Målesteder kan tilføjes og fjernes fra punktkilden ved at klikke på de dertil viste ”Tilføj” og 

”Fjern” knapper. 

WEBSERVICE Kald webservice Punktkilde metoden GemPunktkilde. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

3.2 Opret ejer 

 I PULS er det for alle punktkilder obligatorisk, at der skal angives en ejer til punktkilder, eks. om det 

er et vandselskab, en kommune eller en navngivet virksomhed, som ”ejer” udledningen. Oprettelse 

af ejer er derfor en forudsætning for at kunne oprette en punktkilde, jf. flowdiagram i kapitel 3.2. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. Klik på ”Opret ejer” knappen nederst på siden.  

3. Indtast data om ejer i skærmbilledet, jf. nedenfor  
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Følgende stamdata er påkrævet for at kunne gemme: 

 Navn [Tekst] 

 CVR nummer [Virksomhedens nummer i det centrale virksomhedsregister, 

Erhvervsstyrelsen. Det skal være CVR-nummer på den bruger, man er logget på som, da man 

ellers ikke efterfølgende kan rette i data. Undtagelsen kan være at man bevidst ønsker at 

overdrage rettighederne til en anden virksomhed/myndighed] 

 Ejertype [Tekst – her skal anvendes en af følgende værdier F=Forsyning, K=Kommunal, 

P=privat eller I=Industri. Endvidere kan U=Ukendt anvendes, men denne må KUN anvendes, 

såfremt den korrekte kode IKKE er kendt. 

På virksomheder Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for angives ejertypen som "I"  

På virksomheder og private renseanlæg hvor en kommune er tilsynsmyndighed angives 

ejertypen som "P"] 

Ejer identifikator genereres automatisk i PULS. 

4. Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoden GemEjer. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.3 Opret produktionsenhed 

 Udover angivelse af CVR-nummer under Ejer, har du mulighed for at angive CVR-P (virksomhedens 

Produktionsenhed), hvilket kan være relevant, hvis virksomheden drives fra flere adresser. Før 

produktionsenhed kan oprettes, skal relevant Ejer være oprettet. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. Klik på ”Opret produktionsenhed” knappen nederst på siden. 

3. Indtast data om produktionsenhed i det nye skærmbillede, jf. nedenfor  
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Følgende stamdata er påkrævet for at kunne gemme: 

 Navn Tekst] 

 CVR P-nummer [Virksomhedens produktionsnummer i det centrale virksomhedsregister, 

Erhvervsstyrelsen]  

 Ejer [Fremsøg via mere knappen ud for feltet] 

 

Produktionsenhed id genereres automatisk i PULS. 

4. Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoden GemProduktionsenhed. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.4 Opret recipient 

 Udledningen fra punktkilder sker som oftest til vandmiljøet. Under recipient oprettes de relevante 

recipienter, hvorefter koblingen til punktkilden sker under punktkildens stamdata. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. Klik på ”Opret recipient” knappen nederst på siden. 

3. Indtast navn på recipient i det nye skærmbillede, jf. nedenfor. Recipient identifikator 

genereres  automatisk i PULS. 
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4. Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoden GemRecipient. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.5 Opret hovedopland 

 Der er mulighed for at tilknytte et hovedopland til de enkelte kloakoplande. Hovedoplandene 

oprettes særskilt og tilknyttes efterfølgende de relevante kloakoplande. Jf. flowdiagram i kapital 3.2. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. Klik på ”Opret hovedopland” knappen nederst på siden. 

Indtast data om hovedopland i det nye skærmbillede, jf. nedenfor. Hovedopland identifikator 

genereres automatisk i PULS.  

 

 
 

3. Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoden GemHovedopland. Teknisk dokumentation findes særskilt. 
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3.6 Opret kloakopland 

 Til alle RBU skal der være oprettet mindst 1 kloakopland. Kloakoplandet tilknyttes de(t) relevante 

RBU(’er) i felterne RBU Status (se vejledningen herunder) 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. Klik på ”Opret kloakopland” knappen nederst på siden. 

3. Indtast data om kloakopland i det nye skærmbillede, jf. nedenfor  

 
 

Følgende stamdata er påkrævet for at kunne gemme: 

 Navn [Tekst] 

 Kloakeringstype [Angiv valid kode fra StanCode liste 1083, her vælges mellem 

0: Ej oplyst 

1: Fælleskloakeret 

2: Separatkloakeret 

3: Spildevandskloakeret 

4: Overfladevandskloakeret] 

 RBU Status [Fremsøg via mere knappen ud for feltet. Feltet udfyldes som udgangspunkt med 

samme RBU som ved ”Regnvand til RBU status”. Er oplandet spildevandskloakeret udfyldes 

med ”Spildevand til RBU status”] 

 Totalt kloakeret areal (ha) [Tal – må ikke være 0]  
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Herudover er der mulighed for at angive  

 Spildevand til RBU status [Fremsøg RBU som spildevandet ledes til via mere knappen ud for 

feltet] 

 Regnvand til RBU status [Fremsøg RBU som regnvandet ledes til via mere knappen ud for 

feltet ] 

Hvis kloakeringstypen er 1 (Fælleskloakeret) skal både ”Spildevand til RBU status” og ”Regnvand 

til RBU status” udfyldes  og være identiske.  Begge felter skal også udfyldes ved  kloakeringstypen 

2 (Separatkloakeret), medmindre at spildevandet fra oplandet ledes direkte til renseanlæg uden 

at passere et overløbsbygværk.  Ved kloakeringstype 3 (Spildevandskloakeret) skal ”Regnvand til 

RBU status” ikke udfyldes, mens der ved kloakeringstype 4 (Overfladevandskloakeret ) ikke skal 

ske udfyldelse af ”Spildevand til RBU status”.  

 Hovedopland [Fremsøg Hovedopland via mere knappen ud for feltet] 

 Pe belastning (bolig) [person-ækvivalenter fra bolig-enheder i oplandet] 

 Pe belastning (industri) [person-ækvivalenter fra virksomheder i oplandet] 

 Middel timeflow rate (Qt) (l/s) [samlet spildevandsmængde for boliger og virksomheder. Ved 

kloakeringstype 4 (overfladevandskloakeret) skal feltet ikke udfyldes] 

 Middel indsivningsflow rate (Qi) (l/s)  

 Befæstet areal (ha) [Tal] 

 Reduceret areal (ha) [Tal] 

 Befæstelsesgrad (%) 

 Reduktionsfaktor [hydrologisk reduktionsfaktor – mellem 0 og 1] 

 Ledningslængde opland (km)  

Kloakopland identifikator genereres automatisk i PULS.  

 

4.    Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoden GemKloakopland. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

3.7 Opret Enhedstal 

 Enhedstal anvendes i beregningen af udledte mængder ved hjælp af arealenhedstal 

(udledningsberegningsmetode = 15). For at kunne gennemføre en sådan beregning skal der til 

hver enkelt RBU tilknyttet et enhedstal.  
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BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. Klik på ”Opret Enhedstal” knappen nederst på siden. 

3. Indtast data om enhedstal i det nye skærmbillede, jf. nedenfor  

 

Følgende stamdata er påkrævet for at kunne gemme: 

 Regnserienavn 

Herudover er der mulighed for at angive data for forudsætningerne bag arealenhedstallene 

 Enhedstalsnavn 

 Årsnedbør (mm) [Tal] 

 Reduktionsfaktor fælles [Tal – hydrologisk reduktionsfaktor mellem 0 – 1] 

 Initialtab fælles (mm) [Tal] 

 PE/Ha [Tal] 

 Spildevandsmængde (l/PE/døgn) [Tal] 

 Infiltration (l/PE/døgn) [Tal] 

 Afløbstid (min) [Tal] 

 Tidarealkurve 

 Nettonedbør (mm) [Tal] 

 Reduktionsfaktor separat [Tal – hydrologisk reduktionsfaktor mellem 0 – 1] 

 Initialtab separat (mm) [Tal]  

 Bemærkning [Tekst] 

Enhedstal identifikator genereres automatisk i PULS.  
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4. Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

5. Klik på knappen ”Arealenhedstal” for at oprette arealenhedstal i tilknytning til de netop 

oprettede enhedstal. 

6. Der kan nu indsættes og rettes i arealenhedstal for henholdsvis separat- og fælleskloakerede 

oplande jævnfør billedet nedenfor 

  

 

For de separatkloakerede oplande indtastes 1 sæt data med angivelse af én værdi tilhørende 

hver parameter, da beregningen her kun er afhængig af arealet. 

For de fælleskloakerede oplande angives data i matrix ved forskellige værdier / kombinationer af 

afløbstal og bassinvolumen.  Typiske data for afløbstallet er mellem 0,1 – 2, mens 

bassinvolumenet angives i intervallet 0 – 25 mm. 

Parametrene vælges fra StanCode liste 1008, hvor følgende er tilladte: 

12 = Vandmængde 

174 = BI5 

183 = COD 

253 = Total N 

261 = Total P 

Mere information om beregning af enhedstal findes i Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 

4 1990 ”Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb”. 

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoderne GemRegnserie, GemSeparatkloakeretEnhedstal 
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 Og GemFaelleskloakeretEnhedstal. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.8 Vis (rediger) punktkilde 

 Det er muligt at fremsøge og hvis ønsket redigere i data for eksisterende punktkilder for så vidt angår 

stamdata, punktkildespecifikke stamdata, status og målesteder.  

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. I sektionen ”Eksisterende punktkilde” angives parametre for fremsøgning. Der kan angives 

hele eller dele af punktkildens navn, der kan begrænses til søgning blandt en specifik 

punktkilde type, eller/og der kan begrænses til søgning inden for et bestemt 

kommunenummer, jf. billedet nedenfor: 

 

3. I resultat tabellen vælges den ønskede punktkilde ved at markere radioknappen, hvorefter 

der klikkes på knappen ”Vis / Ret” under resultat tabellen. Det er kun muligt at vælge 1 
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punktkilde.  Felterne Vis/Ret og tilsyn er uafhængig af årstal, mens der for emnerne 

Prøvetagning, Feltmåling og Analyse vælges hvilket år, der ønskes data for.  

4. Data for punktkilden åbnes derefter til visning og redigering på en ny side.  

5. Foretag de ønskede ændringer og gem data. 

WEBSERVICE Kald webservice Punktkilde metoden FindPunktkilde. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.9 Vis (rediger) stamdata 

 Det er muligt at fremsøge og hvis ønsket redigere i data om Ejer, Produktionsenhed, Recipient, 

Hovedopland, Kloakopland og Enhedstal. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. I sektionen ”Stamdata” vælges hvilken type stamdata du vil fremsøge. Hele eller dele af 

navnet på stamdata elementet du vil finde, indtastes i søgefeltet, hvorefter der klikkes på 

knappen ”Søg”. Jf. billedet nedenfor: 

 

3. I resultat tabellen klikkes på knappen ”Vis / Ret” ud for det ønskede stamdata element. Det 

er kun muligt at vælge 1 post ad gangen. 

4. Stamdata elementet åbnes derefter til visning og redigering på en ny side.  

5. Foretag de ønskede ændringer og gem data. 

Såfremt der ved søgning på kloakoplande er flere kloakoplande med samme navn skal det 

ønskede opland findes via søgning på kloakoplandsidentifikator. Kloakoplandsidentifikatoren 

på det ønskede opland findes under fanen Udtræk og Dataudtrækket ”Kloakoplande” for en 

konkret punktkilde eller en valgt Liste med udvalgte punktkilder.  

WEBSERVICE Kald webservice Stamdata metoden FindEjer, FindProduktionsenhed, FindRecipient, FindHovedopland 



Kapitel  3  Grunddata 
  

 

SIDE | 26 

eller FindKloakopland. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

3.10 Gem tilsyn 

 Efter udført tilsyn i felten er der mulighed for at lagre oplysninger om tilsyn og billeder i PULS. Det er 

en forudsætning, at der til punktkilden er oprettet et målested. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

 Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

 I sektionen ”Eksisterende punktkilde” angives parametre for fremsøgning. Der kan angives 

hele eller dele af punktkildens navn, der kan begrænses til søgning blandt en specifik 

punktkilde type, og / eller der kan begrænses til søgning inden for et bestemt kommune 

nummer, jf. billedet nedenfor: 

 

 I resultat tabellen vælges den ønskede punktkilde ved at markere radioknappen, derefter 

vælges årstal fra listen, hvorefter der klikkes på knappen ”Tilsyn” under resultattabellen. 

 Tilsynssiden åbnes derefter til visning og redigering på en ny side. 
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 Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Start dato [Dato] 

 Målested [hvis flere vælges det relevante for tilsynet] 

 Påvirkningsgrad [Anvend kode fra StanCode liste 1082 

Her angives en samlet konklusion på tilsynet, vælg mellem 

0: Ej oplyst 

1: Ingen besigtigelse 

2: Ingen tegn på påvirkning 

3: Påvirkning usikker/acceptabel 

4: Uacceptabel påvirkning] 

 Rekvirent CVR [Gyldigt CVR nummer anvendes] 

 Udfører CVR [Gyldigt CVR nummer anvendes] 

Ved tilsyn migreret fra WinRIS er disse felter udfyldt med 1. 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for tilsynet  
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 Slut dato [Dato] 

 Godkendt  

 Notat [Tekst] 

 Rekvirent CVR-P [Gyldigt CVR-P nummer anvendes] 

 Rekvirent person [navn på hvem der har bestilt tilsyn] 

 Udfører CVR-P [Gyldigt CVR-P nummer anvendes] 

 Udfører person [navn på person som har udført tilsyn] 

Derudover er der mulighed for at vedhæfte billeder. Vælg gennemse og find korrekt billede. 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Tilsyn metoden GemTilsyn. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

3.11 Gem Recipientiagttagelse 

 Hvis der i forbindelse med tilsynet er udført recipientiagttagelser af eks. slam, ristestof o.lign., eller 

øvrige faktorer til vurdering af påvirkningsgrad, kan disse iagttagelser gemmes i PULS. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben det tilsyn recipientiagttagelsen er udført på. 

2. Under tilsynet vælges ”Tilføj recipientiagttagelse” 

 
 

 Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Recipientscreening  [Anvend kode fra StanCode liste 1070, hvor hyppigt anvendte koder er 

10 =oliefilm 

14 = okker 
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15 = slam 

18 = ristestof 

19 = lammehaler 

20 = bakteriebelægninger 

21 = erosion 

22 = slamaflejringer] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for recipientiagttagelsen  

 Længde [længden i m på den strækning, der er observeret som et problem] 

 Intensitet [angiv i hvilken grad der er observeret påvirkning - gyldige tegn er 

1 = svag påvirkning 

2 = Middel påvirkning 

3 = Stor påvirkning] 

 Bemærkning [Tekst] 

Der udfyldes 1 recipientiagttagelse for hver konstaterede påvirkning. 

3.   Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Tilsyn metoden GemTilsyn. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

  

3.12 Gem Prøvetagning 

 Under prøvetagning gemmes prøver og analyseresultater. Data for prøvetagningen oprettes før 

analysedata mv. kan gemmes. Det er en forudsætning, at der er oprettet et målested, som 

prøvetagningen kan knyttes til. 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. I sektionen ”Eksisterende punktkilde” angives parametre for fremsøgning. Der kan angives 

hele eller dele af punktkildens navn, der kan begrænses til søgning blandt en specifik 

punktkilde type, og / eller der kan begrænses til søgning inden for et bestemt kommune 

nummer, jf. billedet nedenfor: 
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3. I resultat tabellen vælges den ønskede punktkilde ved at markere radioknappen. Desuden 

vælges årstallet der ønskes prøvetagninger fremfundet for i menuen under resultat tabellen, 

hvorefter der klikkes på knappen ”Prøvetagning”. Der kan kun vælges én punktkilde og ét 

årstal. 

4. Prøvetagningssiden åbnes derefter. 

 

5. Tryk på ”Ny prøvetagning” for at oprette en ny prøvetagning. 

6. Derefter åbnes denne side: 
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 Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Start dato [Dato og klokkeslæt for start af prøvetagning i felten] 

 Målested [Fremsøg allerede oprettet målested via mere knappen ud for feltet] 

 Undersoegelsesformål (Sc1081) (Nummer fra stancodeliste 1081 anvendes, hvor  

0 = ikke oplyst 

1 = Egenkontrol 

2 = Overvågning 

3 = Driftskontrol 

4 = Tilsyn 

5 = Projekt] 

 Rekvirent CVR [Anvend gyldigt CVR nummer ] 

 Prøvetagers CVR-nr [Anvend gyldigt CVR nummer. Udenlandske laboratorier, der er 

underleverandører til danske laboratorier, skal angive det danske laboratories CVR-nr.] (i 

Webservices er begrebet ’Udfører’) 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for prøvetagning 

 Slut dato [Dato og klokkeslæt for slut af prøvetagning i felten, udfyldes typisk når automatisk 
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prøvetagningsudstyr er anvendt] 

 Prøvetagningsudstyr (sc1006) [Nummer fra Stancodeliste 1006 anvendes] 

 Bemærkning [Tekst] 

 Rekvirent person [Navn på rekvirent] 

 Rekvirent CVR-P [Anvend gyldigt CVR-P nummer] 

 Prøvetager [navn på person ] (i Webservices er begrebet ’Udfører’) 

 Prøvetagers CVR P-nr [Anvend gyldigt CVR-P nummer] (i Webservices er begrebet ’Udfører’) 

 Målemetode (sc1010) [Nummer fra Stancodeliste 1010 anvendes, hvor der for renseanlæg 

typisk anvendes 

585 = DS/ISO 5667-10: Water quality-Sampling-Part 10. Guidance on sampling of  waste 

water 

586 = TA P04 Prøvetagning renseanlæg Teknisk anvisning for NOVANA. Gyldig fra 

01.01.2013] 

Prøvetagning ID genereres automatisk i PULS. 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Pointsample metoden GemPointsample. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.13 Gem Prøve 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

7. Når en prøvetagning er gemt, kan man tilføje en prøve til prøvetagningen ved at trykke på 

”Tilføj prøve”, jf. billedet nedenfor: 

 

Prøvesiden åbnes derefter.  
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Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

8. Prøvetype (Sc1005)  [Nummer fra Stancodeliste 1005 anvendes. Ofte anvendt er 

1 = Enkeltprøve 

2 = mængdeproportional prøve 

38 = tidsproportional prøve] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for prøven  

9. Bemærkning [Tekst] 

10. Modtaget dato/tid [Dato / tid – Tidspunkt hvor laboratoriet modtager prøven] 

11. Akkrediteret [Angiv om prøvetagningen er udført af akkrediteret institution] 

12. Opbevaringstemperatur (Sc1080) [Nummer fra Stancodeliste 1080 anvendes – temperatur 

under prøvetagning] 

13. Måleenhed (Sc1009) for Døgnvandmængden [Nummer fra Stancodeliste 1009 anvendes – 

Måleenhed på prøvemængde] 

14. Mængde [Tal – Værdi for prøvemængden] 

15. Antal delprøver [Tal – Antallet af delprøver der indgår i en blandingsprøve] 

16. Erstatter prøve ID [ID – anvendes når data fra en prøve er fejlbehæftet og skal erstattes med 

et korrekte data] 

Prøve ID genereres automatisk i PULS. 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Pointsample metoden GemPointsample. Teknisk dokumentation findes særskilt. 
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3.14 Gem Feltmåling 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

1. Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

2. I sektionen ”Eksisterende punktkilde” angives parametre for fremsøgning. Der kan angives 

hele eller dele af punktkildens navn, der kan begrænses til søgning blandt en specifik 

punktkilde type, og /eller der kan begrænses til søgning inden for et bestemt kommune 

nummer, jf. billedet nedenfor: 

 

3. I resultat tabellen vælges den ønskede punktkilde ved at markere radioknappen. Desuden 

vælges årstallet der ønskes feltmålinger fremfundet for i menuen under resultat tabellen, 

hvorefter der klikkes på knappen ”Feltmåling”. Der kan kun vælges én punktkilde og ét 

årstal. 

4. Feltmålingsiden åbnes derefter. 
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5. Tryk på ”Ny feltmåling” for at oprette en ny feltmåling. 

6. Derefter åbnes denne side: 

 

 Bemærk, følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

7. Start dato [Dato] 

8. Målested [Fremsøg allerede oprettet målested via mere knappen ud for feltet] 

9. Undersoegelsesformål (Sc1081) (Nummer fra stancodeliste 1081 anvendes, hvor  

0 = ikke oplyst 

1 = Egenkontrol 

2 = Overvågning 

3 = Driftskontrol 

4 = Tilsyn 

5 = Projekt] 

10. Rekvirent CVR [Anvend gyldigt CVR nummer] 

11. Udfører CVR [Anvend gyldigt CVR nummer. Udenlandske laboratorier, der er 

underleverandører til danske laboratorier, skal angive det danske laboratories CVR-nr.] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende: 

1. Slutdato 
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2. Prøvetagningsudstyr (Sc1006) [Nummer fra Stancodeliste 1006 anvendes] 

3. Målemetode (Sc1010) [Nummer fra Stancodeliste 1010 anvendes] 

4. Bemærkning 

5. Rekvirent person 

6. Rekvirent CVR-P 

7. Udfører person 

8. Udfører CVR-P 

Feltmåling ID genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Pointsample metoden GemPointsample. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.15 Gem Måleresultat 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

 Når en feltmålingen er gemt, kan man tilføje et måleresultat til målingen ved at trykke på 

”Tilføj måleresultat”, jf. billedet nedenfor: 

 

 Måleresultatsiden åbnes derefter. 
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Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Målt dato [Dato]  

 Parameter (Sc1008) [Nummer fra Stancodeliste 1008, her anvendes ofte 

13 = pH 

51 = Oxygenmætning 

1153 = Nedbør 

1154 = Temperatur 

1155 = Vandføring] 

 Måleenhed (Sc1009) [Nummer fra Stancodeliste 1009, her anvendes ofte  

3 = pH 

4 = pct. 

29 = grader C 

32 =mm 

33 = m3/d] 

 Resultat [Tal] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for måleresultatet 

 Bemærkning [Tekst] 

 Akkrediteret [Angiv om prøvetagningen er udført af akkrediteret institution] 

 Erstatter Måleresultat ID [ID – anvendes når et fejlbehæftet måleresultat skal erstattes med 

et korrekt måleresultat.] 

Måleresultat ID genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Pointsample metoden GemPointsample. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.16 Gem Organoleptisk resultat 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

9. Når en feltmålingen er gemt, kan man ligeledes tilføje et organoleptisk resultat til målingen 



Kapitel  3  Grunddata 
  

 

SIDE | 38 

ved at trykke på ”Tilføj organoleptisk resultat”, jf. billedet nedenfor: 

 

10. Organoleptisk resultat siden åbnes derefter. 

 

Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Stancode liste [Vælg fra listen hvilken Stancode kodeliste du vil registrere et resultat for] 

 Resultat [Nummer fra den anvendte Stancodeliste] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for organoleptisk resultat 

 Bemærkning [tekst] 

 Erstatter organoleptisk resultat ID [ID – anvendes når et fejlbehæftet organoleptisk resultat 

skal erstattes med et korrekt resultat] 

Organoleptisk resultat ID genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Pointsample metoden GemPointsample. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.17 Gem Analyse 

 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

En forudsætning for at oprette en analyse er, at der er oprettet en prøve som analysen skal 

knyttes til.   

 Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

 I sektionen ”Eksisterende punktkilde” angives parametre for fremsøgning. Der kan angives 
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hele eller dele af punktkildens navn, der kan begrænses til søgning blandt en specifik 

punktkilde type, og / eller der kan begrænses til søgning inden for et bestemt kommune- 

nummer, jf. billedet nedenfor: 

 

 I resultat tabellen vælges den ønskede punktkilde ved at markere radioknappen. Desuden 

vælges årstallet der ønskes analyser fremfundet for i menuen under resultat tabellen, 

hvorefter der klikkes på knappen ”Analyse”. Der kan kun vælges én punktkilde og ét årstal. 

 Analysesiden åbnes derefter. 

 

Tryk på ”Ny analyse” for at oprette en ny analyse. 

Derefter åbnes denne side: 
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 Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Start dato [Dato og klokkeslæt for tidspunkt for analysens starttidspunkt] 

 Analysested (sc1079) [Nummer fra Stancodeliste 1079 anvendes  

1: Felt.   
2: Laboratorium] 

 Rapportnummer [Analyserapportnummer] 

 Prøve [ID – vælges fra liste] 

 Rekvirent CVR [Gyldigt CVR nummer for den enhed, der har bestilt prøven, og som også skal 

godkende prøven] 

 Udfører CVR [Gyldigt CVR nummer for det laboratorium der har udført analysen. 

Udenlandske laboratorier, der er underleverandører til danske laboratorier, skal angive det 

danske laboratories CVR-nr.] 

 Analyseansvarlig CVR [Gyldigt CVR nummer for det laboratorium der har udført analysen. 

Udenlandske laboratorier, der er underleverandører til danske laboratorier, skal angive det 

danske laboratories CVR-nr.] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende: 

 Slut dato [Dato og klokkeslæt for tidspunkt for analysens sluttidspunkt] 

 Bemærkning [Tekst] 

 Rekvirent person [Navn på person] 

 Rekvirent CVR-P [Gyldigt CVR-P nummer] 

 Udfører CVR-P [Hvis der anvendes underleverandør angives dennes CVR-P her] 

 Udfører person [Tekst – udfyldes når underleverandør anvendes. Underskriver af 
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underleverandørens rapport] 

 Analyseansvarlig CVR-P [Anvend gyldigt CVR-P nummer] 

 Analyseansvarlig person [Tekst – godkenderen af rapporten, der indestår for akkreditering] 

Analyse identifikator genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Stanlab metoden SaveResult. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.18 Gem Analyseresultat 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Når en analyse er gemt, kan man tilføje et analyseresultat ved at trykke på ”Tilføj 

analyseresultat”. Se nedenfor. 

 

Analyseresultat siden åbnes derefter. 

 

 

Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Parameterkode (Sc1008) [Nummer fra Stancodeliste 1008, her anvendes ofte  

174 = BI5 

176 = BI5mod 

183 = COD 
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253 = Total N 

261 = Total P 

Resultater for ilt, temperatur, pH og vandføring skal som udgangspunkt måles i felten og 

indtastes under feltmålinger] 

 Detektionsgrænse LD [Tal] 

 Resultat [Tal] 

 Måleenhed (sc1009) [Nummer fra Stancodeliste 1009, hvor den hyppigst anvendte er   

1 = mg/l] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende for analyseresultatet 

 Akkrediteret [Angiv om prøvetagningen er udført af akkrediteret institution] 

 Kvantifikationsgrænse LQ [Tal] 

 Ekspanderet måleusikkerhed, absolut (Uabs) [Tal] 

 Ekspanderet måleusikkerhed, relativt (Urel) [Tal] 

 Resultat attribut (Sc1077) [Nummer fra Stancodeliste 1077 anvendes. Her kan vælges ofte  

1 = <    (mindre end) 

2 = >     (større end) 

3 =  <=  (mindre end eller lig med) 

4 =  >=  (større end eller lig med)] 

 Målemetode (Sc1010) [Nummer fra Stancodeliste 1010 anvendes] 

 Prøvefraktion (Sc1030) [Nummer fra Stancodeliste 1030 anvendes, oftest anvendes  

1  = Total 

2 = Opløst – filtrat fra filtrering 

3 = Partikelbundet – fra filteret 

 Bemærkning [Tekst] 

 Erstatter analyseresultat ID [ID – anvendes når et fejlbehæftet analyseresultat skal erstattes 

med et korrekt resultat.]  

AnalyseResultat ID genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 
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WEBSERVICE Kald webservice Pointsample metoden GemPointsample. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

3.19 Gem Årsindberetning 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

  Åben PULS, og klik på fanebladet ”Grunddata”. 

I sektionen ”Eksisterende punktkilde” angives parametre for fremsøgning. Der kan angives hele eller 

dele af punktkildens navn, der kan begrænses til søgning blandt en specifik punktkilde type, og / eller 

der kan begrænses til søgning inden for et bestemt kommune- nummer, jf. billedet nedenfor: 

 

 

 I resultat tabellen vælges den ønskede punktkilde ved at markere radioknappen. Desuden 

vælges årstallet der ønskes analyser fremfundet for i menuen under resultat tabellen, 

hvorefter der klikkes på knappen ”Årsindberetning”. Der kan kun vælges én punktkilde og ét 

årstal. 

 Årsindberetning siden åbnes derefter. 
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Tryk på ”Ny årsindberetning” for at oprette en ny årsindberetning. 

Derefter åbnes denne side: 

 

 

 Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Gældende for år 

 Antal driftsdøgn 

 Ultimo bestand store fisk [ton fisk på og over 1 kg] 

 Ultimo bestand små fisk [ton fisk op til 1 kg] 

 Ultimo bestand æg [ton] 

 Produktion store fisk [ton fisk på og over 1 kg] 

 Produktion små fisk [ton fisk op til 1 kg] 

 Produktion æg [ton] 

 Rekvirent CVR [Gyldigt CVR nummer for den enhed, der har bestilt prøven, og som også skal 

godkende prøven] 

 Udfører CVR [Gyldigt CVR nummer for det laboratorium der har udført analysen. 

Udenlandske laboratorier, der er underleverandører til danske laboratorier, skal angive det 

danske laboratories CVR-nr.] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende: 

 Bemærkning [Tekst] 

 Rekvirent person [Navn på person] 

 Rekvirent CVR-P [Gyldigt CVR-P nummer] 
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 Udfører CVR-P [Hvis der anvendes underleverandør angives dennes CVR-P her] 

 Udfører person [Tekst – udfyldes når underleverandør anvendes. Underskriver af 

underleverandørens rapport] 

Årsindberetning ID genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Aarsindberetning metoden GemAarsindberetningGruppe. Teknisk dokumentation 

findes særskilt. 

 

3.20 Gem Foder 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Når en årsindberetning er gemt, kan man tilføje oplysninger om foder ved at trykke på ”Tilføj 

foder”. Se nedenfor. 

Fodersiden åbnes derefter. 

 

 

Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Fiskefoder (Sc1087) [Nummer fra Stancodeliste 1087] 

 Mængde foder til små fisk [ton, fisk op til 1 kg] 

 Mængde foder til store fisk [ton, fisk på og over 1 kg] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende: 

 Bemærkning [Tekst] 

 Erstatter foder id 

Foder ID genereres automatisk i PULS 



Kapitel  3  Grunddata 
  

 

SIDE | 46 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Aarsindberetning metoden GemAarsindberetningGruppe. Teknisk dokumentation 

findes særskilt. 

 

 

3.21 Gem Hjælpestoffer 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Når en årsindberetning er gemt, kan man tilføje oplysninger om hjælpestoffer ved at trykke på 

”Tilføj hjælpestof”. Se nedenfor. 

Hjælpestof siden åbnes derefter. 

 

 

Følgende data er påkrævet for at kunne gemme: 

 Parameterkode (Sc1008) [Nummer fra Stancodeliste 1008] 

 Mængde 

 Maaleenhed (Sc1009) [Nummer fra Stancodeliste 1009] 

Herudover er der mulighed for at angive følgende: 

 Bemærkning [Tekst] 

 Erstatter hjælpestof id 

Hjælpestof ID genereres automatisk i PULS 

Klik på ”Gem” knappen nederst på siden, når alle data er indtastet. 

WEBSERVICE Kald webservice Aarsindberetning metoden GemAarsindberetningGruppe. Teknisk dokumentation 
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findes særskilt. 

 

 4 VALIDERING 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Skærmbilledet I fanebladet ‘Validering’ giver adgang til at arbejde med forskellige typer af validering. 

 Datakvalitet 

 Fravalg af resultater 

 

Med Datakvalitet forstås godkendelse af importerede analyse- og måleresultater samt 

årsindberetninger for akvakulturanlæg. Det er de dataansvarlige der skal godkende/forkaste 

resultaterne, dvs. ved eksempelvis egenkontrolprøver på renseanlæg er det de enkelte forsyninger, 

der skal validere resultaterne.  

Under Fravalg af resultater ses de resultater, hvor Naturstyrelsen (NST) har vurderet, at resultaterne 

ikke skal indgå i henholdsvis afløbskontrollen eller udledningsberegningerne. 

For at arbejde med validering skal man  

 Vælge en eller flere punktkilder 

De(n) ønskede punktkilde(r) findes på samme måde som beskrevet i ’Vis (rediger) punktkilde’  i 

kapital 4.8.  Der kan nu vælges en eller flere blandt dem: 

 

 

4.1 Datakvalitet 
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BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at finde oplysninger om datakvalitet vælger/indtaster man nu yderligere søgekriterier. 

 

 Produkttype – her vælges mellem  

o Analyseresultater 

o Måleresultater 

o Foder 

o Hjælpestoffer 

 Datakvalitetstype – standard er at alle kvalitetstyper medtages – ellers kan der vælges 

mellem Afventer kontrol, Forkastet eller Godkendt. 

 Start dato – data begrænses til prøvetagninger (’Analyseresultater’), feltmålinger 

(’Måleresultater’) eller årsindberetninger, som har en startdato på eller senere end den 

valgte værdi 

 Slut dato data begrænses til prøvetagninger (’Analyseresultater’) , feltmålinger 

(’Måleresultater’) eller årsindberetninger, som har en slutdato tidligere eller på den valgte 

værdi 

 Der fremsøges kun data, hvor det gælder at rekvirenten har samme CVR som den aktuelle 

bruger. Den aktuelle brugers CVR vises på skærmen (se illustration nedenfor) 

 

 

Herefter trykkes på ’Søg’.  

Data, der matcher søgekriterier vises nu i tabelform. 

Der vises feltmålinger, analyser eller årsindberetninger. 
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Man kan nu vælge den ønskede aktivitet og trykke ’Vis / ret’. 

Der vises oplysninger for den valgte aktivitet samt en tabel med tilhørende produkter 

 

For at opdatere oplysninger om datakvalitet:  

 Trykkes på ‘Rediger’. 

 De ønskede oplysninger opdateres 

 Trykkes på ’Gem’ 

 

Automatisk godkendelse af data 

En gang i døgnet eksekverer en funktion, som finder data, der afventer godkendelse og har ventet 

længere end et konfigurerbart antal dage; disse data bliver godkendt. Hvor mange dage data får lov 

at vente, er afhængig af ejeren og dermed dennes ejertype; i øjeblikket er ventetiden mellem 10 og 

20 dage. Se eksempel på automatisk godkendt data herunder. 
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Automatisk godkendelse forhindrer ikke efterfølgende ændringer. 

4.2 Fravalg af resultater 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at finde oplysninger om fravalg af resultater vælger/indtaster man nu yderligere søgekriterier. 

 

 Produkttype – her vælges mellem ’Analyseresultater’ og ’Måleresultater’ 

 Start dato – data begrænses til prøvetagninger (’Analyseresultater’) eller feltmålinger 

(’Måleresultater’), som har en startdato på eller senere end den valgte værdi 

 Slut dato data begrænses til prøvetagninger (’Analyseresultater’) eller feltmålinger 

(’Måleresultater’), som har en slutdato tidligere eller på den valgte værdi 

Herefter trykkes på ’Søg’.  

Data, der matcher søgekriterier vises nu i tabelform. 

Der vises måleresultater eller analyseresultater. 

 

For at opdatere oplysninger om fravalg af resultater:  

 Trykkes på ‘Rediger’. 

 De ønskede oplysninger opdateres 

 Trykkes på ’Gem’ 
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 5 UDTRÆK  

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Under Udtræk findes en række foruddefinerede muligheder for at udtrække data for valgte 

puktkilder. 

Skærmbilledet I fanebladet ‘Udtræk’ er delt i to områder, som gennemgås nedenfor. 

5.1 Kriterier 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Området ’Kriterier’ anvendes til at vælge de(n) punktkilde(r), som skal anvendes senere i forbindelse 

med området ’Dataudtræk’. 

 

De(n) ønskede punktkilde(r) findes ved… 

…at fremsøge en eller flere lister og vælge én af dem: (se nærmere om lister i kap. 9) 
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…eller at fremsøge relevante punktkilder på samme måde som beskrevet i ’Vis (rediger) punktkilde’ i 

kap. 4.8 og vælge en eller flere blandt dem: 

 

5.2 Dataudtræk 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at foretage et dataudtræk skal man vælge for hvilket år man ønsker at udtrække data, samt 

hvilket data man ønsker at fremsøge via et foruddefineret udtræk. Det gøres via dropdown listerne:  

 ’År (datagrundlag)’ [hvilket år vælges data for] 

 ’Dataudtræk’ 

 

 

Under dataudtræk vælge mellem 

 Analyseresultater: resultater godkendt af dataansvarlig 
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 Analyseresultater, afventer validering: resultater endnu ikke godkendt 

 Stamdata Ejeroplysninger: oplysninger om bla.  Ejertype, CVR og koordinater 

 Foderforbrug 

 Hjælpestoffer 

 Stamdata Kloakoplande: angivelse af kloakoplande som er tilknyttet det aktuelle RBU 

 Måleresultater: måleresultater  

 Måleresultater, afventer validering: resultater endnu ikke godkendt 

 Målesteder: 0prettede målesteder tilknyttet punktkilden 

 Produktionsforhold 

 Retsgrundlag 

 Stamdata for akvakulturanlæg 

 Stamdata for RBU: angiver stamdata for RBU 

 Stamdata for renseanlæg: angiver stamdata for renseanlægget 

 Tilsyn: angiver tilsynsobservationer 

 Udledning RBU og renseanlæg 

 Udledningsberegning akvakulturanlæg 

For udtrækkene Ejeroplysninger, Kloakoplande, Målsteder, RBU stamdata, Renseanlæg stamdata og 

Tilsyn er udtrækket ens uanset valgt årstal. 

 Klik på knappen ’Vis dataudtræk’ for at få vist udtræk på skærmen. Man ser nu et nyt vindue med 

data, som svarer til udtræksspecifikationen. 
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 Udtrækkene har alle forskelligt layout men fælles er 

 Øverst findes et område, hvor man kan vælge parameterværdier, som kan anvendes til at 

afgrænse udtrækkets indhold 

 Umiddelbart herunder findes et område med en beskrtivelse af udtrækket samt en visning 

af, hvilke parametervalg, som er foretaget 

 Herefter ses udtræksdata 

Man kan nu 

 Ændre i parameterværdier og få vist udtrækket efter de nye værdier ved at klikke på ’View 

Report’ (findes yderst til højre i billedet) 

 

 Bladre i udtræksdata (hvis der er flere sider) 

 

 Gemme data lokalt 
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WEBSERVICE Kald webservice Udtraek. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

 6 BEREGNINGER 

.BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Under beregninger gennemføres beregninger af stofmænger udledt fra punktkilden, afløbskontrol og 

renseeffektberegninger. 

Skærmbilledet I fanebladet ‘Beregninger – Bestil / Søg beregninger’  er delt I to områder, som 

gennemgås nedenfor. 

6.1 Kriterier 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Området ’Kriterier’ anvendes til at vælge de(n) punktkilde(r), som skal anvendes senere i forbindelse 

med området ’Beregninger’. 

 

De(n) ønskede punktkilde(r) findes ved… 

…at fremsøge en eller flere lister og vælge én af dem: (se mere om Lister i kapitel 9) 
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…eller at fremsøge relevante punktkilder på samme måde som beskrevet i ’Vis (rediger) punktkilde’ i 

kap. 4.8 og vælge en eller flere blandt dem: 

 

 

6.2 Beregninger 

Beregninger som findes i systemet er  

 Bestilt til udførelse i PULS 

 Eller udført udenfor og senere gemt i PULS 

At en beregning er bestilt til udførelse i PULS er ingen garanti for, at denne rent faktisk kan 

gennemføres, og at der kan lagres resultater af beregningen.  

Det er ikke muligt at foretage genberegninger af gamle resultater for RBU, idet de grundlæggende 

forudsætninger (stamdata) ikke alle er med i PULS. 

Forudsætninger for ”gamle” beregninger for RBU skal findes i readonly-versionen af WinRIS, der er 

tilgængelig på Miljøportalen. 

For RBU sker en udledningsberegning altid efter arealenhedsmetoden. For at kunne gennemføre 

en beregning for et RBU skal følgende felter være udfyldt: 

Punktkilde stamdata: 

 Nedstrøms punktkilde (må være tom, hvis der ikke findes en nedstrøms punktkilde) 

 Udledningsberegningsmetode 

RBU-Status: 
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 Normal og/eller Konkret år enhedstal.  

 Afløb fra overløbsbgv. /sparrebassin (Qa) (kun ved fællessystemer) 

 Volumen sparebassin (kun ved fællessystemer) 

Kloakopland: 

 RBU status  

 Spildevand til RBU status (ved regnvandsudløb bruges oplysningen ikke) 

 Regnvand til RBU status 

 Middel timeflow rate (Qt) (kun ved fællessystemer) 

 Middelindsivningsflow rate (Qi) (kun ved fællessystemer) 

 Reduceret areal 

Der kan kun udføres beregninger svarende til de(n) enhedstal, der er udfyldt. Såfremt der kun er 

udfyldt enhedstal for Normal år kan der ikke laves en beregning for Konkret år. En mulighed vil så 

være at foretage en faktorberegning med udgangspunkt i Normal-års resultatberegningen. 

For rense- og akvakulturanlæg er der mulighed for at lave 3 forskellige beregninger. 

Udledningsberegning – her beregnes de udledte årlige mængder fra. Under anlægsspecifikke data 

er metoden for udledningsberegningen for det enkelte anlæg angivet.  

 Gennemsnitsberegning: Døgntransporter beregnes for måledøgn. Der tages en middel af 

disse, som ganges med antal dage i året. Hvis der findes bedre data for årsvandmængden, 

så divideres med middel af døgnvandmålinger og ganges med årsvandmængden. 

 Trapezintegration: Døgntransporter beregnes for måledøgn. Mellem måledatoerne 

interpoleres døgntransporterne lineært, hvorved transporten i de mellemliggende dage 

beregnes. Der tages således hensyn til dato-afstand mellem måledøgn. Ved start og slut af 

beregningsperioden interpoleres til målinger udenfor, hvis der er nogen. Ellers 

ekstrapoleres den yderste måling konstant.  Hvis der findes bedre data for 

årsvandmængden, så divideres med middel af døgnvandmålinger og ganges med 

årsvandmængden. 

 C-lineær: Mellem datoer med koncentrationsmålinger interpoleres koncentrationer 

lineært til daglige koncentrationer, som ganges med de daglige vandføringer. Ved start og 

slut af beregningsperioden interpoleres til målinger udenfor, hvis der er nogen. Ellers 

ekstrapoleres den yderste måling konstant. 

Beregningen foretages som udgangspunkt i analyse- og måleresultater. Såfremt der ikke findes 

sådanne anvendes typetal og skønnet pe (for renseanlæfg) i de tilfælde, hvor sådanne er 

specificeret. 

Afløbskontrol - sker i henhold til gældende retsgrundlag ( se kap. 10). 
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Renseeffekt – beregning af hvilken renseeffekt der er gennem anlægget. 

 

Bestil beregning 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at bestille en beregning skal man udfylde felterne 

 ’Beregning navn’ – her indtastes et navn. Der er ingen særlige krav. For senere at kunne 

fremsøge resultaterne anbefales at anvende et navn med punktkildenavnet i. 

 ’Beregning år’ – her indtastes det år, under hvilket beregningsresultaterne skal lagres. Der 

tastes fire cifre. De til RBU-beregningen anvendte ”årsdata” angives i forbindelse med valg 

af (areal) enhedstal under Status/Plan oplysninger.   

For beregninger for rense- og akvakulturanlæg angiver ´Beregning år’ det år, hvorfra data 

skal hentes. 

Feltet anvendes ikke ved afløbskontrol. Se nedenfor ’Beregning periode start’ 

 ’Beregningstype’ [vælg i dropdown-menu. Her vælges mellem  

 Udledningsberegning 

 Afløbskontrolberegning  

 Renseeffektberegning] 

 ’Beregning periode start’ Der indtastes en dato, som angiver starten for den periode, som 

beregningen udføres for. Perioden er ét år. 

Anvendes alene ved afløbskontrol. 

 ’Årstype’ [”Normal” eller ”Konkret” vælges i dropdown-menu, for renseanlæg og 

akvakulturanlæg vælges altid Konkret] 

 ’Status’ [”Status” eller ”Plan” vælges i dropdown-menu, for renseanlæg og 

akvakulturanlæg vælges altid Status] 

Herefter klikkes på knappen ’Bestil beregning’ 

 



Kapitel  6  Beregninger 
  

 

SIDE | 59 

Hvis felterne er udfyldt med validt indhold vil man se en kvittering for, at beregningen er bestilt 

 

 Mere information om beregning af udledte mængder for RBU efter arealenhedstalmetoden findes i 

Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 1990 ”Bestemmelse af belastningen fra 

regnvandsbetingede udløb”. 

WEBSERVICE 
Kald webservice Beregning metoden BestilBeregning. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

Bestil faktorberegning 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For RBU kan det i nogle tilfælde være relevant at foretage en faktorberegning af et sæt årsresultater 

til et nyt sæt årsresultater for et andet år ved hjælp af en faktor. Faktoren beregnes oftest som 

forholdet mellem nedbøren de 2 år. 

For at bestille en faktorberegning skal man 

 Fremsøge og vælge den beregning, som skal danne grundlag for faktorberegningen (se 

afsnit ’Søg beregninger’ nedenfor). Det er kun muligt at gennemføre en faktorberegning på 

en låst beregning. 

 

Herefter udfyldes alle felterne 

 ’Faktorberegning navn’  

 ’Faktorberegning år’ – her indtastes det år, som beregningen skal lagres for. Der tastes fire 

cifre. 

 ’Faktorberegning årstype’ [”Normal” eller ”Konkret” vælges i dropdown-menu] 

 ’Faktor’ – her indtastes den værdi, som skal indgå som faktor i faktorberegningen 

 ’Nedbør’ – her indtastes den værdi for nedbør, som skal knyttes til faktorberegningen 

Herefter klikkes på knappen ’Bestil faktorberegning’ 

Hvis felterne er udfyldt med validt indhold vil man se en kvittering for, at faktorberegningen er 

bestilt 
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WEBSERVICE 
Kald webservice Beregning metoden BestilBeregning. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

Søg beregninger 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at fremsøge resultatet af en beregning skal man udfylde et eller flere af felterne  

 ’Beregning navn’ 

 ’Beregning år’ 

 ’Beregningstype’ [vælg i dropdown-menu. Her vælges mellem  

 Udledningsberegning 

 Afløbskontrolberegning  

 Renseeffektberegning] 

 ’Årstype’ [”Normal” eller ”Konkret” vælges i dropdown-menu] 

 ’Status’ [”Status” eller ”Plan” vælges i dropdown-menu] med relevante værdier. 

Herefter klikkes på knappen ’Søg’. 

 

Under forudsætning af at der findes beregninger, som svarer til de valgte søgeværdier ses nu en liste 

af beregninger. 
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Når der er valgt en beregning fra listen kan man vælge at  

 Låse beregningen ved at klikke på ’Lås beregning’ [Dette er kun muligt for Fagdatabrugere 

(FDC)] 

 Låse beregningen op ved at klikke på ’Lås beregning op’ [Dette er kun muligt for 

Fagdatabrugere (FDC)] 

 Deaktivere beregningen ved at klikke på ’Deaktiver beregning’. [Dette er kun muligt for 

Fagdatabrugere (FDC)] 

 Vise rapport med data tilhørende den valgte beregning (se nedenfor). 

 For at se rapport: 

 Fremsøg og vælg en beregning som beskrevet ovenfor 

 Vælg rapporttype i feltet ’Dataudtræk (rapport)’ 

 Tryk ’Vis resultater’ 

Rapporten bliver nu vist og man kan evt. indsnævre dataudvalget yderligere, hvis der er rapport-

specifikke parametre; i eksemplet nedenfor er ”Sc1008” en sådan. 

 

Indhold i disse rapporter bliver valgt med udgangspunkt i den aktuelle beregning, til forskel for 

udtræks-rapporterne, som bliver valgt med udgangspunkt i punktkilde. Bortset fra det er rapporterne 

de to steder meget ens i opbygning og virkemåde; se mere information om rapporterne i afsnit ’5.2 

Dataudtræk’. 

I Beregningsloggen (særlig rapport-type) kan flere informationer om beregningen findes.  

WEBSERVICE 
Kald webservice Beregning metoderne HentBeregningsresultat, LaasBeregning, LaasOpBeregning,  
DeaktiverBeregning. Teknisk dokumentation findes særskilt. 
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 7 BEREGNINGER FORETAGET UDEN FOR PULS 

7.1 Gem beregninger 

Målinger / beregninger, som er udført uden for PULS kan gemmes i PULS. Vælg fanebladet 

Beregninger – Gem beregninger. Dette vil for RBU eksempelvis være MOUSE/SAMBA 

beregningsresultater, mens det for renseanlæg vil være målte årsvandmængder mm.  

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at gemme beregninger i PULS skal man  

1. Fremsøge og vælge den punktkilde, som beregningsresultaterne vedrører 

2. Indtaste oplysninger, som er fælles for resultaterne 

3. Indtaste de enkelte resultater (inkl. Bruttonedbør for RBU). Bemærk alle 

beregningsresultater for punktkilden skal gemmes i samme proces, da der ikke 

efterfølgende kan tilføjes beregningsresultater til en beregning. 

Fremsøgning af punktkilden sker på samme måde, som flere andre steder i PULS systemet. Se for 

eksempel beskrivelsen i afsnit ’6.1 Kriterier’ ovenfor. 

For at gemme en beregning skal man udfylde alle felterne 

 ’Beregning navn’ – her indtastes et navn. Der er ingen særlige krav. For senere at kunne 

fremsøge resultaterne anbefales at anvende et navn med punktkildenavnet i. 

 ’År’ – her indtastes det år, som beregningen gælder for. Der tastes fire cifre. 

 ’Beregningstype’ [vælg i dropdown-menu. Her vælges mellem  

 Udledningsberegning 

 Afløbskontrolberegning  

 Renseeffektberegning] 

 ’Årstype’ [”Normal” eller ”Konkret” vælges i dropdown-menu. For renseanlæg vælges altid 

konkret.] 

 ’Status’ [”Status” eller ”Plan” vælges i dropdown-menu. For renseanlæg vælges altid status.] 

 



Kapitel  8  Lister 
  

 

SIDE | 63 

 

Nu indtastes de enkelte beregningsresultater. 

For hvert resultat indtastes parameterværdi (fra Sc1008) og talværdi. Herefter trykkes på ’Indsæt’. 

Sammen med resultaterne for RBU er det vigtigt også at indtaste den bruttonedbør, som ligger til 

grund for beregningerne (parameterværdi = 1153). 

I Stamdata for de(t) pågældende RBU skal det sikres, at udledningsberegningsmetode = 17 (niveau 3, 

detaljerede modelberegninger), således at resultaterne ikke efterfølgende kan overskrives af Niveau 

1 beregninger. Udledningsberegningsmetoden rettes derfor, hvis der ikke allerede står 17. 

  

Endelig klikkes på ’Gem beregning’. 

WEBSERVICE Kald webservice Beregning metoden GemBeregning. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

 8 LISTER 

Lister kan anvendes i flere sammenhænge i PULS, bla. til beregning og udtræk af data for en række 

punktkilder samtidig. 

Der kan oprettes og vedligeholdes lister over punktkilder. 
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8.1 Søg 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Det er muligt at fremsøge eksisterende lister ved at taste hele eller dele af navn, på de(n) liste(r), 

som ønskes vist. 

 
 

WEBSERVICE 
Kald webservice Udtraek metoden FindUdvalgsliste. Teknisk dokumentation findes særskilt. 

8.2 Vis/Ret liste  

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Når der er fremsøgt en eller flere lister kan man få vist en listes indhold ved at  

1. Vælge den ønskede liste 

2. Klikke på ’Vis/Ret liste’ knappen 

 

Herefter vises et billede, hvorfra listen kan vedligeholdes. Se afsnit ’Ny liste’ nedenfor, hvor 

funktionaliteten er forklaret. 

WEBSERVICE 
Kald webservice Udtraek metoden FindUdvalgsliste / GemUdvalgsliste . Teknisk dokumentation 
findes særskilt. 
 

8.3 Ny liste 
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BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

For at danne en ny liste klikker man på knappen ’Ny liste’. 

 

Herefter vises et billede, hvorfra listen kan oprettes.  

 

 

1. ’Liste navn’ skal udfyldes  

2. ’Bemærkning’ kan udfyldes 

3. Herefter kan listen gemmes ved at klikke på knappen ’Gem liste’ 

For at knytte punktkilder til listen skal man 

Fremsøge relevante punktkilder ud fra navn, punktkildetype og/eller kommune. Såfremt man i 

søgningen ønsker også at se nedlagte punktkilder krydses af i feltet ’Medtag nedlagte’ 
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Resultatet af søgningen vises i listen ’Tilgængelige Punktkilder’. 

 

Herefter kan man ved hjælp af de pilformede knapper flytte alle eller blot de(n) markerede 

punktkilde(r) mellem listerne ’Tilgængelige’ og ’Valgte’ punktkilder. 

 

Endelig skal man gemme listen med sit indhold af valgte punktkilder ved at klikke på knappen ’Gem 

liste’. 

WEBSERVICE 
Kald webservice Udtraek metoden GemUdvalgsliste . Teknisk dokumentation findes særskilt. 

 

 9 RETSGRUNDLAG 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Under retsgrundlag findes data for udledningstilladelser. 

Skærmbilledet i fanebladet ‘Retsgrundlag’ giver mulighed for at 



Kapitel  9  Retsgrundlag 
  

 

SIDE | 67 

 Fremsøge og vise eksisterende retsgrundlag 

 Oprette nyt retsgrundlag 

Der kan efterfølgende foretages opdateringer af henholdsvis eksisterende eller nyt retsgrundlag. I 

forbindelse med meddelelse af nye tilladelser bør tidligere retsgrundlag tilføjes en gyldig til dato, 

samtidig med at der oprettes et helt nyt retsgrundlag indeholdende nye og videreførte krav. 

9.1 Søgning 

Der kan søges efter eksisterende retsgrundlag ved 

 At fremsøge relevante punktkilder på samme måde som beskrevet i ’Vis (rediger) 

punktkilde’ i kap. 4.8 og vælge en eller flere blandt dem 

 At angive et CVR nummer for den myndighed, som har udstedt retsgrundlag 

 At angive en dato, hvor retsgrundlag er gyldigt 

Der kan søges med en eller flere af ovennævnte kriterier. 

 

Klik på knappen ’Søg’ udfor feltet ’Gyldigt på dato’ for at gennemføre en søgning efter 

retsgrundlag. 

Hvis der findes retsgrundlag svarende til søgekriterier vises disse som i eksemplet nedenfor. 
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Vælg det ønskede retsgrundlag og klik på knappen ‘Vis / ret’ for at vise detaljeret information om 

retsgrundlaget. 

9.2 Nyt retsgrundlag 

Der kan oprettes et nyt retsgrundlag ved at klippe på ’Opret retsgrundlag’. 

 

 

 

9.3 Opdatering af retsgrundlag 

Når der er valgt et (nyt eller eksisterende) retsgrundlag vises detaljeret information om dette. 

 

Et retsgrundlag indeholder en række elementer og kan gælde for 

 En eller flere punktkilder 

 Og et eller flere målesteder for hver punktkilde 

o Og foreskrive anvendelsen af et antal parametre for hvert målested 

 Og definere et antal krav for hver anvendt parameter 

 Og definere et antal værdier for hvert krav  

   

Visning og opdatering af retsgrundlag afspejler denne struktur, således at der fokuseres på et 

element ad gangen. 

 Elementer vælges ved klik på ’Vis / ret’ knapperne. 

 Elementer kan tilføjes ved at klikke på ’Tilføj ...’ knapperne. 

 Information om det enkelte element kan opdateres og præliminært valideres ved at 

klikke på ’Valider’ knapperne. 

Når alle ønskede opdateringer er indtastes kan retsgrundlaget gemmes ved at klikke på ’Gem 

retsgrundlag’. 

Eksempel 
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I eksemplet nedenfor ses et retsgrundlag, som gælder for een punktkilde. 

 

Hvor udfyldelse af feltet Nedbør måling angiver om der skal ske en registrering af nedbøren I det 

pågældende prøvetagningsperiode  

Hvis der i WinSPV var angivet en række kloakoplande, hvorfra spildevandet til renseanlægget 

kommer, er disse migreret til bemærkningsfeltet. 

Det er nu hensigten at ændre værdien for ‘Godkendt PE’ fra 123 til 123456. Der trykkes på Vis/Ret 

 Værdien 123456 tastes i feltet ’Godkendt PE’: 

 

 Og der klikkes på knappen ‘Valider’: 

 

Da værdien 123456 er gyldig accepteres den og kopieres til tabelvisningen under kolonne 

’Godkendt PE’. 

I feltet "Godkendt PE" skal der for akvakulturanlæg indtastes værdien 0 for at kunne gemme et nyt 

retsgrundlag. 
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Felterne Driftsperiode fra og Driftsperiode til angiver hvor stor del af kalenderåret renseanlægget 

er i drift. For campingpladser eller lignende kan der være tale om, at der ikke er udledning af 

spildevand i vintermånederne, og disse måneder derfor ikke indgår i driftsperioden. 

Det er muligt at tilknytte eksterne dokumenter til retsgrundlag. 

Der kan tilknyttes vilkårligt mange dokumenter. 

Ved definitionen af den ønskede punktkilde i retsgrundlaget anvender man ’Browse’ knappen.  

 

Herefter vælger man med standard Windows funktionalitet den ønskede fil. 

Derefter klikker man ’Valider’, hvorefter den valgte fil vises i listen af ’Dokumenter’ 

 

Dokumenterne knyttes endeligt til retsgrundlaget ved at klikke ’Gem retsgrundlag’. 
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 10 ADMINISTRATION  

 

10.1 Hent Stancodelister 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

Funktionen anvendes ikke af slutbrugere. 

 

10.2 Foderindhold 

BRUGER-
GRÆNSEFLADE 

På siden ’Foderindhold’ kan en bruger der har rollen ”miljoe_puls_konfiguration_foderindhold_skriv” 

vedligeholde oplysninger om indholdet af kvælstof, fosfor, protein m.v. i de forskellige typer af 

fiskefoder. 

Oplysningerne gemmes per år per fodertype. 

 

 Vælg år og klik på ’Find foderindhold 

 Nu vises data for det pågældende år 
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 Klik ’Ret’ i en række for at få mulighed for at ændre data 

 

 Indtast relevante værdier og klik ‘Gem’ 

 Gentag for de rækker, som ønskes ændret 

 Klik ’Gem foderindhold’ for at gemme ændringer til PULS 

For at indsætte en ny række (for en ikke tidligere angivet fodertype) skal man finde den nederste 

tomme række 

 

 indtaste de ønskede værdier i den tomme række 

 

 Klik nu ‘Indsæt’ 

 

 Klik ’Gem foderindhold’ for at gemme ændringer til PULS 

 

WEBSERVICE 
 

Kald webservice Stamdata metoden GemKonfigurationsparameter. Teknisk dokumentation findes 
særskilt 
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Slut på dokument. 


