Vejledning til PULS
PULS, PunktkildeUdLedningsSystem. PULS er spildevandsmyndighedernes database for
stamdata og udledningsdata fra punktkilder såsom renseanlæg, industri, regnbetingede
udløb og akvakulturanlæg. I PULS samles også Kommunernes data om badevand.
Myndighederne kan via brugergrænsefladen indberette og foretage beregninger på
vilkårsoverholdelse og stofmængdeudledning.
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Introduktion
Følgende brugermanual er en beskrivelse af hvordan systemet benyttes. Det er derfor ikke en
faglig vejledning i hvordan data til PULS skal opdateres og indberettes. Denne viden forventes
brugerne at få fra deres lokale organisationer, eller via datatekniske anvisninger.
PULS (PunktUdLedningsSystem) er spildevandsmyndighedens database for stamdata
udledningsdata fra punktkilder såsom renseanlæg, industri, regnbetingede udløb
akvakulturanlæg. I PULS samles også kommunernes data om badevand. Myndigheder kan
brugergrænsefladen indberette spildevands- og badevandsdata og foretage beregninger
vilkårsoverholdelse og stofmængdeudledning.

og
og
via
på

Adgang
Du finder PULS på flg. webadresse: https://puls.miljoeportal.dk
Adgang til indberetning og redigering af data i PULS via PULS’ brugergrænseflade eller via. 3.
partsservices, sker igennem Danmark Miljøportals brugerstyring. Rettighedsstyringen er baseret
på CVR-nummer. Det vil sige at ejer, ansvarlig myndighed, eller den tilsynsførende myndighed der
er registreret som en del af stamdata, vil have rettigheder til at ændre i datafelter for de enkelte
punktkilder. Brugere fra kommuner, kan inddatere data for alle typer af punktkilder registreret
med pågældende kommunes CVR-nummer. Miljøstyrelsen har rettigheder til at rette i alle felter
for alle punktkilder.
Login kan ske både vha. bruger med brugernavn og kodeord, hvis organisationen har indgået
brugerstyringsaftale med Danmarks Miljøportal, via. single sign-on løsning eller vha.
virksomhedslogin (medarbejdersignatur).
Laboratorier indberetter data til PULS via StanLab-webservice, og har ikke adgang til data i PULS
via brugergrænsefladen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal
Tlf.: +45 31 50 15 70 (hverdage 9-14)
Send en e-mail
Find hjælp på Danmarks Miljøportals Help Center
Danmarks Miljøportals hjemmeside

Bemærk at PULS er optimeret til Google Chrome. Benyt derfor denne browser når du
arbejder i PULS. Der kan være steder og funktioner i PULS, der kun virker optimalt i Google
Chrome.
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Navigering
Dashboard
Når du er logget ind i PULS, bliver du mødt af en slags oversigt over dine aktiviteter (dashboard).
Den øverste menubjælke går igen, lige meget hvilken underside du befinder dig på. Bjælken
indeholder genveje til dashboardet, fremsøgningsside, favoritter værktøjskassen og log ud.

Hvis du trykker på PULS-logoet til venstre, kommer du til dashboardet. Her kan du under ”Min
profil” angive hvilken punktkildetype du oftest arbejder med. Herefter vil dashboard overblikket
blive tilpasset, og vise relevante opgaver vedr. den valgte punktkildetype eller badevandsstation.

På skærmprintet nedenfor er der valgt renseanlæg, som den primære punktkildetype. Her har du
et overblik over, analyser/undersøgelser til godkendelse eller fx om du har et anlæg der mangler
udledningstilladelse. Ved at klikke på opgaverne åbnes den pågældende punktkilde, og du kan let
arbejde videre med de opgaver der afventer handling.
I højre side, har du et overblik over dine favoritter. Ved at klikke på disse, kan du hurtigt gå til de
punktkilder du oftest arbejder med.
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Søgning
Ved klik på søgeikonet ( ) i den øverste menubjælke åbnes fremsøgningskortet.
Fremsøgningskortet består af en kortvisning og søgemenu med en række filtre. Du kan trykke
ikonet
hvis du vil vælge en anden punktkildetype. På kortet vises alle punktkilde
placeringerne af den valgte type.
Nederst til venstre har du mulighed for at inkludere nedlagte observationsfaciliteter, dvs. se
nedlagte punktkilder.
Nederst til højre finder du zoom-knapperne, og ovenover har du mulighed for at få vist
kommunegrænserne på kortet.

I det midterste søgefelt kan du indtaste et fritekstsøgeord som fx punktkildenavn, kommunenavn,
myndighed eller ejeren, og herefter vil søgeresultatet bliver vist i kortet. Nogle søgeord vil være
afhængig af, hvilken punktkildetype du har valgt. Hvis du fx har valgt badevandsstationer, er det
muligt at skrive DKBW-nummeret for stationen.
Til højre i søgemenuen, findes en række filtre, der er specifikke for den valgte punktkildetype.
Hvis du fx har valgt punktkildetypen regnbetinget udløb, kan du filtrere på bygværkstype og
rensetype.
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Når du har filtreret kortsøgningen, kan du vælge den punktkilde, du vil arbejde med ved at
venstreklikke på den i kortet. Herefter åbnet en resultatliste, og du kan se hvilken punktkilde der
er tale om. Herefter åbner du den ved at klikke på den i resultatlisten.

Værktøjskasse
I værktøjskassen (

), kan du vælge mellem forskellige funktioner på tværs af punktkildetyper.

Ved klik på Help Center åbnes HelpCenteret hvor du kan finde yderligere vejledningsmateriale.
Ved klik på “Opret” åbnes funktioner til brug for oprettelse af ny punktkilde eller badevandsstation
(se mere her), Import eller eksport af data (se mere her), regelkatalog (se mere her) og
virksomheder (se næste afsnit).

Virksomheder
I menuen virksomheder, kan man se hvilke myndigheder eller virksomheder der er registreret i
PULS. Alle der er registreret som myndighed eller ejer på en punktkilde eller badevandsstation
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fremgår af denne liste. Listen er alene til, for at Miljøstyrelsen kan vedligeholde oplysninger om
ejertypeforhold, som bruges til sortering og filtrering af indleverede data. Denne liste bruges ikke
af private virksomheder eller andre myndigheder.

Stamdata
Når du har fremsøgt og valgt din punktkilde, vil du komme til punktkildens stamdataside. Stamdata
består at en række gældende oplysninger vedr. den pågældende punktkilde. Herunder navn,
lokalitet (placering i længe/breddegrader (WGS84 (EPSG4326)), ansvarlig (ejer/myndighed) og en
række andre data som varierer alt efter hvilke type punktkilde der er tale om.
I venstre side kan du navigere mellem alle punktkildens relevante faner. Du vil altid først være på
punktkildens stamdata. Hvis du vil tilføje punktkilden til dine favoritter, skal du trykke på hjertet
( ) ved siden af punktkildens navn. Herefter kan du finde punktkilden hurtigt frem via dashboard
eller ved at trykke hjertet i bjælken øverst (

).

I højre side finder du historik for punktkilden. På denne liste vil du kunne se, hvilke
stamdataændringer der er foretaget. Det vil være angivet hvilken bruger der har lavet ændringer,
hvad ændringen var og hvornår ændringen er sket.
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Fanerne i venstre side vil afhænge af, hvilken punktkildetype du har valgt. Der er derfor
forskel mellem renseanlæg, RBU, akvakultur og badevand.
Hvis du vil rette i felter i PULS, gælder det generelt, at hvis der er en blyant ( ) betyder det, at
du har rettigheder til at rette i dette felt.
Derudover har obligatoriske felter oftest en rød stjerne (*) eller en rødmarkeret kant.
Hvis du fx vil rette i ejer-feltet, som vist i eksemplet nedenfor, skal du klikke på blyanten ud for
”Ejer” og herefter vil der vises en boks, hvor du kan indtaste ændringerne.
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For nogle af felterne gælder det, at der er en grå boks med en talkode. Dette indikerer at der er
tale om feltindhold fra en Stancodeliste. For fx Renseanlæg hentes rensetype og udledningstype
fra Stancodelisterne.

Ved mouse-over oplyses kodeliste nr.

Når du vil redigere i disse felter, kan du vælge værdier som findes på Stancodelisten.

I de næste afsnit vil de forskellige sider for hver af punktkildetyperne blive gennemgået.
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Renseanlæg
Stamdata
Under stamdata for Renseanlæg har du mulighed for at redigere stamoplysninger for det valgte
renseanlæg. I højre hjørne findes en lille handlingsmenu (…), hvor funktionerne til at nedlægge
og slette punktkilden findes. Punktkilder slettes kun hvis den er fejloprettet.
Nederst på siden vises et kort med anlægges lokalitet samt afløbets placering. Anlæggets placering
ændres ved at klikke på blyanten ud for ”Lokalitet”, mens afløbet ændres under menupunktet
”Målesteder” i venstre side.

Feltet ”Udledningspunkter” redigeres under fanen målesteder, derfor er der ingen blyant
ved dette felt på stamdatasiden.

Målesteder
Under fanen ”Målesteder” vises de målesteder der er registeret på renseanlægget. Hvis du er ejer
eller myndighed for du mulighed for at redigere målesteder. Opdatering af udløbspunktet sker ved
at redigere målested ”Udløb”.
Derudover er det muligt at tilføje målesteder til indløb, afløb og andre målesteder som fx i slam.
For at se målestedet ID-nummer, skal du trykke på blyanten for at redigere.
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Hvis du sletter et målested, vil det være synligt, dog vil det fremgå at målestedet er nedlagt.
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Redigering af Målested
Hvis der er behov for at flytte et målested, gøres det under punktet målesteder. Hvis der f.eks.
er et udledningspunkt der skal flyttes, skal man vælge følgende:
1. Vælg Målesteder
2. Vælg Rediger målested
3. Vælg ”Rediger udledningspunkt”

Ved angivelse af den nye position for udledningspunktet er det en fordel at Zoome ind, således at
det er nemmere at se hvor man flytter målestedet hen.

Flyt med ”hånden” målestedsindikatoren hen på rette punkt i recipienten.
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Når målestedet er korrekt placeret, skal der angives en begrundelse for flytning. Flyningen
afsluttet ved at trykke ”Rediger”.
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Udledningstilladelser
På siden udledningstilladelser vises et overblik over renseanlæggets gældende og historiske
udledningstilladelser. Herfra kan du klikke dig videre ind på en, og få vist de vilkår og krav der er
myndigheden har givet, samt det definerede kontrolprogram.

Ikonet med det røde kryds

angiver at udledningstilladelsen ikke er uploadet til PULS.

Hvis du er myndighed for Renseanlægget, har du mulighed for at oprette ny udledningstilladelse.
På handlingsknappen i højre hjørne har du mulighed for at oprette en ny udledningstilladelse.

Når du opretter en ny udledningstilladelse, skal du udfylde felterne den røde stjerne (*). Her har
du også mulighed for at kopiere og genbruge kontrolprogrammet eller de givende vilkår fra den
nuværende gældende udledningstilladelse, ved sætte flueben under ”kopiering af data fra
nyeste udledningstilladelse”.
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Som på stamdata siden, er der her blyanter til de felter du har rettigheder til at redigere i.

Længere nede af siden har du mulighed for at tilføje eller redigere i kontrolprogrammet.

Når du tilføjer eller redigerer et i kontrolprogram har du mulighed for, at definere hele
kontrolprogrammet, på hvilket målested undersøgelserne skal foretages, hvor mange prøver der
skal tages årligt og hvilke analyser og feltmålinger/observationer der skal udføres.
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Under vilkår har du mulighed for at definere:
1. Godkendt kapacitet
2. Stoftransport og krav til årlige mængder som fx krav til årlig udledt vandmængde
3. Afløbskontrol programmet. Her kan du redigere i krav er allerede findes i
udledningstilladelse, eller tilføje et nyt ved at trykke på knappen ’+ Tilføj vilkår’. Hvor
du har mulighed for at definere parametre, kontrolmetode mm.

4. Hvis der gælder andre krav, kan du ved at trykke ’+ Tilføj vilkår’, og tilføje et andet
vilkår. Her er det muligt i et fritekstfelt at skrive de krav som man ikke kan definere ud
fra Stancodelisterne. Det kan fx være krav som ”hvis der har været skybrud, må
anlægget gerne udlede xx”.
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Undersøgelser
På undersøgelsessiden har du mulighed for at se de undersøgelsesresultater som er blevet indlæst
i PULS for den pågældende punktkilde. Her kan du endvidere se hvilke prøver der afventer
kvalitetssikring.

Når du klikker på ”Undersøgelser” ser du et overblik over indlæste undersøgelser for et år og for
hvert målested. I øverste højre hjørne er det muligt at vælge hvilket år du vil se data for (Sæson).
Klik på undersøgelsen, for at se feltmålinger, feltobservationer, oplysninger om prøven og
analyseresultater.
Kvalitetssikring
En undersøgelse kan have en af tre flg. kvalitetssikringsstatusser: ”Godkendt”, ”Afvist” eller
”Afventer”. Når en prøve er indlæst, vil den automatisk stå til ”Afventer” Det er anlægsejer der
kvalitetssikrer prøverne.

Du kan i højre side vælge hvilket målested du vil se data for. Oftest vil tilløbet som standard være
valgt. Klik på de enkelte målesteder for at se data.
Du kan godkende afventende undersøgelser ved at vælge ”Godkend” eller ”Afvis”. Afventende
prøver medtages i beregninger. Hvis du sætter undersøgelsen til ”Afvist” vil den ikke indgå i
beregningerne. Laboratoriet har mulighed for at rette i undersøgelsen ved at genindberette, hvis
der eksempelvis er fejl i indtastningen el.lign. Når man afviser en undersøgelse, vil det oftest
være fordi data ikke er indberettet korrekt, og at der er datafejl på undersøgelsen.
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Hold øje med analyser der afventer kvalitetssikring på opgavelisten på dashboarded der vises når
du logger ind, eller ved at klikke på ”PULS”-logoet.

Klik på opgaven for at se oversigt over afventende prøver, der skal kvalitetssikres. Eventuelle
beskeder fra den elektroniske (automatiske) kontrol af prøven vises her.

Ved klik på ”Vis prøve” kan du gå til kvalitetssikring af undersøgelsen.
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Du kan se årsstatistik for undersøgelsesparametre på de enkelte målesteder ved at klikke på
”Statistik”. Visningen er en hjælp til anlægsejere, når analyser skal kvalitetssikres.

Vælg mellem de forskellige parametre i dropdown menuen over diagrammet.
Nogle analyser vil ved inddateringen fra laboratoriet gennemgå en elektronisk kontrol. Kontrollen
kan bl.a. tjekke om måleresultatet ligger inden for et beregnet konfidensinterval, beregnet pba.
historiske data. På nuværende tidspunkt beregnes der kun denne type outlier-detection (se rød
markering nedenfor) på analyser fra tilløb og afløb fra renseanlæg.

Klik på punkterne i grafen for at se analysedetaljer.
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Det er muligt at eksportere analyseresultaterne til Excel. Vælg ”Eksport af data” øverst i højre
hjørne, herefter downloades en Excel-fil med punktkildens undersøgelsesresultater. Se mere om
eksport af analyseresultater i afsnittet her.
Fravælg analyse til beregning
Miljøstyrelsen har mulighed for at fravælge enkelte analyseparametre ved beregning af
afløbskontrol eller stoftransport.

Hvis en parameter er fravalgt, fremgår dette som vist nedenfor.
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Tilslutninger
Under tilslutninger vil du kunne danne dig et overblik over hvordan det pågældende renseanlæg
er koblet sammen med resten af systemet. Forbindelserne vises på et kort, hvor du kan navigere
og klikke dig rundt i ledningsnettet. Visningen kræver, at koblinger mellem RBU’ere og renseanlæg
er korrekt registreret i PULS.
Dette punkt er yderligere beskrevet i afsnittet om tilslutninger for RBU’er, gå til afsnittet her.

Eksemplet ovenfor viser hvordan 5 RBU’er er koblet til samme renseanlæg. Du kan gå til de enkelte
punktkilder ved at klikke på dem i kortet.

Spildevandsmængde
Under spildevandsmængden kan du angive årsindberetningen af vandmængderne fra tilløb og
afløb. Det er også muligt at angive vandmængderne fordelt på hvert kvartal. Klik på blyanten for
at redigere i felterne, tjek at det er det rette år der står under ”Årsindberetning” øverst i boksen.
Figuren viser de indberettede vandmængder for år tilbage i tiden.
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En hængelås indikerer at årsindberetningen er låst for redigering.

Organisk og hydraulisk belastning
På siderne ”Organisk belastning og ”Hydraulisk belastning” er det muligt, at indberette og se den
organiske eller hydrauliske belastning, ved at vælge året i listen under diagrammet, og klikke på
blyanten i højre side.
Af diagrammet over indberetningsfelterne fremgår indtastningen. Samtidig vises en graf over den
historiske udvikling af den indberettede belastning.
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Stoftransport
På siden med stoftransport, kan du få et overblik over renseeffekten, belastningen og udledningen
af parametrene COD, BI-5, N og P fra renseanlægget.

Ved at trykke på rækkerne renseeffekt, belastning eller udledningen, vil diagrammerne nedenfor
opdateres og grafisk vise resultaterne.
Der er derudover også mulighed for at se beregningerne for andre år ved, at klikke på
sæsonknappen øverst til højre og vælge et andet år.
Ved siden af ”Sæson”-knappen findes en opsætnings knap
hvor du har adgang til
at ændre indstillinger for beregningen (hvis du er ejer eller myndighed for anlægget).
Her har du mulighed for at vælge beregningsmetode, vandføringsmålested og om der skal beregnes
på BI-5 modificeret.

Version 1.1, senest opdateret 31. marts 2022

Side 25

På billede nedenfor er renseeffekten valgt. Renseeffekten er en beregning af forholdet mellem
belastning og udledningen.

Hvis du vælger belastning eller udledning, som vist nedenfor, har du mulighed for at klikke dig
videre til beregningsgrundlaget for disse ved at klikke på diagrammerne.

Bemærk vandmængden på dette billede vil være den beregnede, hvis der ikke er inddateret
en vandmængde i årsindberetningen.
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Når du har klikket på beregningsgrundlaget for enten udledningen eller belastningen, af en af
parametrene COD, BI5, N eller P, vises et diagram, samt en liste med de undersøgelser der udgør
beregningsgrundlaget.
Du kan selv vælge hvilke parametre du vil have vist i diagrammet, ved at klikket direkte i legenden
under grafen. Du kan vælge at få vist ”koncentration”, ”vandføring” eller ”stoftransport”.
Derudover kan du få vist analysen via link-ikonet ( ).
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Teoretisk udledning
Den teoretiske udledning beregnes automatisk i PULS. Den benyttes hvis der ikke er indberettet
undersøgelser og der ikke forelægger analyse- og måleresultater. Den er baseret på en skønnet
belastning for anlægget, erfaringstal for urenset spildevand og renseeffekt.
Erfaringstallene for renseeffekt er afhængige af renseanlæggets rensetype, som kan redigeres
under stamdata.
Du kan under opsætnings-knappen øverst til højre, angive den skønnede belastning i PE, og angive
en bemærkning for at gemme.
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Kontrol af vilkår
Under kontrol af vilkår fremgår resultaterne af afløbskontrolberegningen. Du har her samtidigt et
overblik over de vilkår, der er givet for det pågældende anlæg. Her fremgår det hvorvidt vilkårene
er overholdt.
Ved at trykke på knappen, øverst til højre, kan du vælge hvilken udledningstilladelse (historisk el.
gældende) kontrolregningen skal beregnes efter.
På de 3 prikker, finder du et download til en PDF generet kontrolrapport visning.
Navigér til et andet år ved at vælge år øverst i højre hjørne.
Længere nede på siden, har du mulighed for at danne dig et overblik over kravene til belastning
og udledning samt afløbskontrol.
Hvis statuslinjen er grøn, indikeres at et krav er overholdt, og rød indikerer at kravet er
overskredet. Orange indikerer at et vejledende krav er overskredet. Bemærk at
kontrolberegningerne foretages løbende, og derfor vil det først fremgå når indberetningsåret er
gået, om kravene reelt er overholdt. De enkelte krav er opdelt i kasser og ved at klikke på disse
kan ses nærmere detaljer, inkl. diagram og liste med de prøver, der ligger til grund for
kontrolberegning.
Nederst på siden findes andre krav.
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Ved at vælge et specifikt krav, vises flg.: Klik på prøverne i listen under diagrammet for at åbne
dem.

Parameter og enheder på analyseresultaterne, skal være de samme som det der er
angivet i udledningstilladelsen, ellers indgår disse ikke i kontrolberegningen. Dette
gælder for alle tilstandskontrol-beregninger.
Derudover skal det bemærkes, at der ikke er kontrolstørrelse til de absolutte krav.

Version 1.1, senest opdateret 31. marts 2022

Side 30

Udledning (Renseanlæg)
Under udledningsfanen for et renseanlæg, fremgår den indberettede årlige udledning for
anlægget.
Disse resultater er den endelige opgørelse, beregnet af Miljøstyrelsen. Hængelås indikerer at data
er låst, og dermed kvalitetssikret. Låste data er tilgængelige for offentlig visning.
Du kan klikke på legenden under grafen (vist nedenfor), og på den måde til- eller fravælge hvilke
parametre du vil have vist i grafen, så du let kan danne dig et visuelt overblik over udledningen
gennem årene.
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RBU
Stamdata
Når du går ind på et regnbetinget udløb (RBU) er stamdata den første side der vises. Under
stamdata for har du mulighed for at se/redigere basale oplysninger for det valgte RBU. I øverste
højre hjørne fines en lille menu (…) med handlinger, hvor det her er muligt at nedlægge og slette
punktkilden. Punktkilder bør kun slettes hvis der er tale om en fejloprettelse.
Nederst på siden vises et kort med RBU’ens placering. Ønsker man at flytte den geografiske
lokalisering af et RBU kan det gøres ved at klikke på blyanten ud for ”Vandområde” under
stamdata. Så vil der fremkomme en mulighed for at flytte RBU’et. Man kan bestemme lokaliteten
ved at indtaste koordinater eller ved at flytte nålen på kortet.

Hvis en RBU er nedlagt, vil dette fremgå tydeligt med angivelse af dato for nedlæggelse i en rød
bjælke øverst på siden.
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Målesteder
Gå til målesteder ved at vælge ”Målesteder” i venstremenuen. På siden vil du have et overblik
over hvilke målesteder der er registeret på den RBU du befinder dig på. Hvis du er ejer eller
myndighed, vil du også have mulighed for at registrere nye målesteder her. Opret et målested ved
at klikke på handlingsmenuen (…) øverst i højre hjørne når du står på siden for målesteder.

Oftest vil denne side være tom, da det er meget få RBU’er med målesteder.

Udledningstilladelser
Under fanen ”Udledningstillade” kan udledningstilladelser findes. Ønsker man at oprette en
udledningstilladelse skal man klikke på knappen i øverste højre hjørne med … på. Vælg ”Opret
udledningstilladelse”. Det åbner en formular hvor alle felter markeret med et rødt mærke skal
udfyldes.
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Efter at have oprettet en udledningstilladelse kan man nu angive krav til antal overløb, udledning
og andre krav der beskrives i et fritekstfelt.

Undersøgelser
På undersøgelsessiden kan du se de undersøgelser, der er foretaget inden for en given periode.
I øverste højre hjørne er det muligt at vælge hvilket år du vil se data for.
Hvis der er flere målesteder, skal du vælge hvilket målested du skal se data for ved at klikke på
de forskellige faner (fx tilløb eller afløb). Oftest vil tilløbet som standard være valgt. Se mere i
afsnittet om undersøgelser for renseanlæg.
Denne side vil oftest være tom, da det er meget få RBU’er der får foretaget undersøgelser.
Se mere om eksport af analyseresultater i afsnittet her.
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Kloakoplande
På siden kloakoplande er der et overblik over de kloakoplande er der tilknyttet den pågældende
RBU.

For at tilføje nyt kloakopland, skal du klikke e på handlingsknappen (…) øverst til højre. Bemærk
at kloakeringstypen afgør hvilke typer punktkilder du kan tilføje til kloakoplandet.

Tilslutninger
På siden tilslutninger har du et let overblik over hvordan de pågældende regnbetingede udløb er
koblet sammen med resten af systemet. Forbindelser er vist på kortet, hvor du kan navigere rundt,
og klikke dig videre rundt i ledningsnettet og hurtigt finde flere informationer. Funktionen kræver
naturligvis, at alle koblinger er registreret i PULS.
Koblingerne oprettes ved at udfylde ”Nedstrøms punktkilde” på stamdatasiden med navnet på den
RBU eller Renseanlæg der ligger nedstrøms.
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Eksemplet ovenfor viser hvordan 5 RBU’er er koblet til samme renseanlæg. Du kan gå til de enkelte
punktkilder ved at klikke på dem i kortet.

Teoretisk udledning
Metoden anvendes til beregning af udledningen fra fælleskloakerede oplande (overløbsbygværker)
og udledning af regnvand fra separatkloakerede oplande.
Metoden benytter nedbør og enhedstal til beregning af udledningen i de enkelte udløbspunkter
Enhedstallene for beregning af vandmængden er gemt i PULS og gælder for en nedbør på 700 mm.
Der findes 2 sæt enhedstal. Et fælleskloakerede oplande (bygværkstyperne OV, OS og OK) og et
for regnvand fra separatkloakerede udledninger (bygværkstyperne SE og SF). Ved at klikke på
knappen

kan du definere nedbørsmængden og enhedstallene for denne punktkilde.
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Ved beregning på koblede fællesystemer er beregningsmetoden meget usikker og det anbefales at
der benyttes mere komplicerede hydrauliske beregningsmodeller og rapporteres under
”Udledning”, se senere.

Kontrol af vilkår
Når der er oprettet en udledningstilladelse, samt defineret krav til overløb, udledning og andre
vilkår, kan du under kontrol af vilkår danne dig et overblik over kravene, og om kravene er
overholdt.
Hvis der er registreret højere udledning eller flere overløb end det tilladte, vil kravene vises med
rødt.

Udledning (RBU)
For et regnbetinget udløb, skal der hvert år opgøres to årlige udledninger, en for normalårsscenariet (gennemsnitsår) og et konkret år. Normalåret bruges til at følge udviklingen i
udledningen, som følge af ændringer i kloaksystemerne (bassiner, separatkloakering, nye udløb
og lignende) mens udledningen for et konkret år afspejler, hvor meget udløbene bidrager med det
pågældende år, på baggrund af konkret nedbør for året.
Øverst i højre hjørne af diagrammet på siden, kan man vælge mellem konkret år eller normalår.
Ved indberetning af mængderne skal den anvendte beregningsmetode angives (Arealenhedstal
eller Ekstern modelberegning), nedbør, antal overløb mm.
Hængelåsen til højre i tabellen viser at året er låst for indberetning, og data kan ikke længere
redigeres. Blyanten viser at der kan angives data. Klik på blyanten for at åbne inddateringssiden.
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Bemærk at det er muligt at masseindberette udledningsresultater for regnbetingede udløb.
Gå til afsnittet import for at læse mere.
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Akvakultur
Under akvakultur findes og indrapporteres data om ferskvandsdambrug, saltvandsdambrug og
havbrug.

Stamdata
Under stamdata for Akvakultur kan overordnede oplysninger om anlægget angives.
I højre hjørne fines en lille menu (…) hvor du finder funktionerne ”nedlæg” eller ”slet”.
Nederst på stamdatasiden vises et kort med anlæggets lokalitet samt et eventuelt afløbs placering.

Feltet udledningspunkter redigeres under fanen målesteder under ”Afløb”.

Målesteder
På fanen målesteder vises de målesteder er oprettet til akvakulturanlægget. Hvis du er ejer eller
myndighed for du mulighed for at redigere og tilføje målesteder. Laboratorierne indberetter
undersøgelser til de specifikke målesteder.
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For havbrug er det muligt at registrere et målested til sedimentprøver, under ”andre målesteder”.

Udledningstilladelser
På siden udledningstilladelser vises et overblik over anlæggets gældende og historiske
udledningstilladelser. Her kan du se vilkår og krav der er myndigheden har givet, samt det
definerede kontrolprogram.
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For at oprette en udledningstilladelse skal man klikke på knappen i øverste højre hjørne med …
på. Vælg ”Opret udledningstilladelse”. Det åbner en formular hvor alle felter markeret med et
rødt mærke skal udfyldes.
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Efter at oprettelse kan man i menuen under ”…” gøre den tidligere historisk ved ”Marker som
historisk” derved ugyldiggøre den pågældende udledningstilladelse. Igen kan man samme sted
også ”Markér som gældende” skulle man fortryde at gøre udledningstilladelse historisk. I samme
menu kan den også slettes.

Undersøgelser
På undersøgelsessiden kan du se undersøgelser som er blevet indberettet for et valgt år.
I øverste højre hjørne er det muligt at vælge hvilken sæson du vil se data fra.
Herefter skal du vælge hvilket målested du skal se data fra. Oftest vil tilløbet som standard være
valgt.

Tryk på undersøgelsen for at se resultater samt feltmålinger, feltobservationer og detaljer om
prøven.
Det er også her undersøgelsen godkendes eller afvises. Hvis en undersøgelse afvises vil den ikke
indgå i beregninger. Laboratoriet har mulighed for, at indberette og overskrive undersøgelsen,
hvis der eksempelvis er fejl i analysen mv.
Se mere om eksport af analyseresultater i afsnittet her.
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Produktion Dambrug
Under fanen ”Produktion” er det muligt, at lave årsindberetningen af produktion og foderforbrug.
Hængelås indikerer at det pågældende år er lukket for årsindberetning, da udledningsberegningen
er låst.

I diagrammet er udviklingen af produktion, foderforbrug og foderkvotient visualiseret. Hold musen
hen over data i diagrammet for at se oplysninger.
Vælg året i listen under diagrammet, og klik på (+) ud for produktion i højre side. Du kan nu
indtaste i viste blanket. Felterne med fiskeart og fodertype er fritekstfelter.
Når fodertype og mængde er angivet, kan du angive næringsindholdet for den specifikke
fodertype. Klik på ”Indsæt prædefineret næringsindhold” for at få hjælp til at indsætte
gennemsnitligt næringsindhold.
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Tilføj flere fodertyper din årsindberetning ved at vælge ”Klik her for at tilføje foder”. Når du har
gemt din indberetning, ses den i højre side af oversigten på produktionssiden.
Hvis året er låst, kan du se de indtastede data ved at klikke på blyanten ud for de indtastede
oplysninger og klikke på “Vis produktion”.

Produktion Havbrug
For havbrug indtastes indberetning af produktion på samme måde som gennemgået i afsnittet
ovenfor.
Derudover vil der for havbrug være indberetningsformularer for udsætning og opsætning.
For udsætning indtastes periode, fiskeart, mængde, oprindelsessted og vaccinationsstatus.

For opfiskning angives periode, fiskeart, opfisket mængde, slagtet mængde, undslupne fisk og
kasserede fisk.
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Medicin og hjælpestoffer
Her er det muligt at se tidligere årsindberetninger af medicin og hjælpestoffer og at lave ny
indberetning. I diagrammet ses udviklingen i mængder for de forskellige præparater. Klik i
legenden under diagrammet for at vise/skjule de ønskede præparater i diagrammet.

I listen under diagrammet fremgår det hvor mange præparater der er indberettet for hhv. medicin
og hjælpestoffer for de enkelte år. Klik på et år for at se data i højre side. Klik på (+) ud for
Medicin for at indberette medicin. Indtast oplysninger om periode, navn på præparat, sygdom og
aktivstoffer inkl. mængder i liter eller kilo.
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Aktivstofferne Florfenciol, Oxolinsyre, Sulfadiazin og Trimethoprim vil automatisk være valgt, da
disse ofte benyttes. Hvis du vil fjerne disse, kan du klikke på skraldespandsikonet.

Klik på ”+ Tilføj aktivstof” for at fremsøge andre stoffer, vælg stof og indtast mængde.

Nederst er der mulighed for at uploade datablad (i pdf-format). Klik ”Redigér” for at gemme. Ved
flere præparater oprettes flere blanketter.
Indberetning af hjælpestoffer er samme fremgangsmåde. Her er der automatisk indsat
aktivstofferne Formaldehyd, Brintoverilte og Pereddikesyre. Disse kan fjernes og nye kan
fremsøges.
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Stoftransport
På siden stoftransport kan du se resultaterne af den analysebaserede stoftransportberegning.
Denne beregning er ikke aktuel for havbrug.
Forudsætningen for at beregne stoftransport er, at der findes analysedata for organisk stof (BI-5),
kvælstof (N) og fosfor (P) samt tilhørende vandføringsmålinger. Stoftransporten beregnes som en
vandføringsvægtet stofkoncentration ganget med den gennemsnitlige vandføring i
prøvetagningsperioderne og antallet af dage i året.
Ved at trykke på indtag eller udledning, vil diagrammerne nederst vise den valgte beregning.
Man kan også se ”Nettoudledningen”, det er et udtryk for indtaget trukket fra udledningen.
Der er derudover også mulighed for at se beregningerne for andre år ved, at klikke på
sæsonknappen øverst til højre og vælge et andet år.
Hvis du vælger indtaget eller udledningen, som vist nedenfor, har du mulighed for at klikke dig
videre til beregningsgrundlaget for enten belastning eller udledning, ved at trykke på graferne.
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Når du har klikket din ind på beregningsgrundlaget for enten indtaget eller udledningen, af
parametrene BI5, N eller P, vises et diagram, samt en tabel med de undersøgelser der udgør
beregningsgrundlaget.
Du kan selv vælge hvilke parametre du vil have vist i grafen øverst, ved at klikke direkte på teksten
under grafen af enten koncentration, vandføring eller stoftransport.
Derudover kan du gå direkte til analysen via link ikonet ( ).
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Teoretisk udledning
Metoden teoretisk udledning anvendes til beregning af udledning baseret på produktionsbidraget
fratrukket egen omsætning, sedimentation og rensning.

Under opsætningen i højre hjørne har du mulighed for at ændre i enhedstallene for renseeffekten
i den teoretiske udledning. Enhedstallene vil på forhånd være tilpasset alt efter om der er tale
om havbrug eller dambrug, da tallene der benyttes til beregning, er forskellig for de to
anlægstyper.
Til venstre herunder ses beregningsopsætningen for havbrug og til højre ses defaultopsætningen
for dambrug.

Kontrol af vilkår
Under kontrol af vilkår fremgår kontrolberegningen og du har her mulighed for at danne dig et
overblik over hvilke vilkår der gælder for dette akvakulturanlæg. Hvis et krav ikke er overholdt,
vil det fremgå her. Hvis statuslinjen er grøn, betyder det, at kravet er overholdt. Hvis den er rød,
er betyder at kravet er overskredet, ift. det krav der er angivet i udledningstilladelsen. Hvis den
er orange, betyder det, at et vejledende krav, er overskredet.
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Du har mulighed for at få vist mere information om et krav ved at klikke på et af de viste kort (se
ovenfor).
Som på flere af de andre sider, har du også her mulighed for at se hvordan beregningen foretages
på andre år ved, at klikke på sæson-knappen øverst til højre.
Når du har klikket din ind på et specifikt krav, vil følgende side blive vist.
Her kan du se hvad beregningsgrundlaget er, samt informationer om det specifikke vilkår og
eventuelle mellemregninger.

Nettoudledning (Akvakultur)
Under udledningsfanen, fremgår den indberettede årlige nettoudledning for anlægget.
Disse resultater er de endelige nettoopgørelser, indberettet af Miljøstyrelsen. Hængelåsen
indikerer at data er låst, og dermed kvalitetssikret. Låste data er tilgængelige for offentlig visning.
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Du kan klikke på legenden under grafen (vist nedenfor), og på den måde til- eller fravælge hvilke
parametre du vil have vist i grafen, så du let kan danne dig et visuelt overblik over udledningen
gennem årene
Du kan klikke på parametrene under grafen (vist nedenfor), og på den måde til- eller fravælge
hvilke parametre du vil have vist i grafen, så du let kan danne dig et visuelt overblik over
udledningen gennem årene.
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Badevand
Stamdata
Under stamdata for badevand har du mulighed for at redigere i de mest relevante oplysninger for
den valgte badevandsstation. I højre hjørne findes en lille menu (…) med handlinger, hvor det her
er muligt at nedlægge, slette, nulstille og sammenlægge badevandsstationen. Hvis symbolet er
tilstede, betyder det at du har rettigheder til at rette feltet. I højre side føres en historik over
hvilke ændringer der er foretaget under stamdata, historisk på denne badevandsstation, her
fremgår også den begrundelse der er indtastet ved ændringen.
Nederst på siden vises et kort med anlægges lokalitet samt afløbets placering.

Det er under stamdata, man årligt kan uploade badevandsprofilen. Du trykker på blyanten ( ),
ved ”Badevandsprofil”, og klikker på ”klik eller flyt filen hertil…”
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Prøvetagningsplan
På fanen prøvetagningsplan kan du selv indberette en ny prøvetagningsplan, eller se den
laboratoriet har lagt ind. Under handlingsknappen (…) kan du låse prøvetagningsplanen. PULS låser
selv prøvetagningsplanen den 1. april.
Hvis du skal rette i planen efter den er låst, skal du kontakte Miljøstyrelsen.
I højre hjørne har du mulighed for at se prøvetagningsplaner fra andre år.
Under handlingsknappen kan du også sætte prøvetagningsplanen i bero, hvis der er opstået en
ekstraordinær situation, så det ikke er muligt at udtage prøverne på de planlagte datoer. Her skal
du angive en begrundelse.
Via knappen “Nulstilling af klassifikationsberegning”, ovenover prøvetagningsplanen, har du
mulighed for at nulstille klassifikationsberegningen på den pågældende badevandsstation. Når du
nulstiller beregningen, går der 4 sæsoner før badevandsstationen igen får en klassifikation.
Nederst under ”datoerne” kan du angive, om prøvetagningsplanen har forlænget sæson.
Det er også her du let kan se, om prøvetagningsplanen overholder de krav der er angivet i
bekendtgørelsen, til prøvetagningen. Ved siden af de af kravene, findes de udvidede krav til Blå
Flag.

Hvis krydserne er røde, betyder det, at kravet ikke er opfyldt. Hvis grønt, er kravet opfyldt. Det
samme gælder, for kravene til blå flag.
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Når man i kontrolovervågningsperioden indsamler data, er det tilladt at afvige fra
prøvetagningsplanen i op til 4 dage efter den planlagte dato.
Rettighed til at redigere Prøvetagningsplanen styres at det CVR-nummer som er tinknytte den
bruger man er logget på PULS med. Prøvetagningsplaner kan redigeres af Miljøstyrelsen og den
kommune der ejer en given station. Øvrige brugere kan redigere Prøvetagningsplanen hvis de har
rollen ”miljoe_punktkilder_analyseresultater_laboratorium”.

Undersøgelser
Under undersøgelserne, har du et overblik over hvilke undersøgelser, der er fortaget på
badevandsstationen.
Som på de fleste sider, kan du i højre hjørne skifte mellem sæsonerne. Lige under sæsonen, har
du en statuslinje. Her har du et overblik over hvor mange prøver der er foretaget i forholdt til
prøvetagningsplanen.
Du kan klikke på hver undersøgelse, og få vist netop denne undersøgelses analyseresultater,
feltmålinger mm.
For at godkende en badevandsundersøgelse, skal du åbne undersøgelse, og øverst har du mulighed
for, at ændre kvalitetssikrings-status for undersøgelsen.
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Indberetning
Under indberetning er samlet to faner, hvor det er muligt at indberette korttidsforurening og
hændelser på badevandsstationen.

Forurening
Under forurening har du mulighed for, at oprette 3 forskellige forureningstyper, ved at trykke på
de 3 prikker i højre hjørne (…)
Hvis du har spørgsmål til type og beskrivelse af forureningen, bedes du kontakte Miljøstyrelsen.

-

Kortvarig fækal forurening (bemærk denne i første version af PULS blev kaldt
“hændelser”)
o

-

Opblomstring af cyanobakterier
o

-

Under kortvarig fækal forurening, skal der oplyses om årsagerne til den specifikke
kortvarige forureningshændelse (fx oplyses om de forhold, der sandsynligvis har ført til
den kortvarige forurening såsom storme, spildevandsoverløb osv.).
Der oplyses også om de forvaltningsforanstaltninger, der er foretaget af kommunen
(herunder fx overvågning af forureningen, opstilling af ”tidlige varslingssystemer”,
reduktion af forureningen og andre påvirkninger, forhindring af at de badendes udsættes
for forurening, oplysning om kommunen har oplyst offentligheden om forureningen på
medier og/eller på lokaliteten for forureningen, information om offentligheden er
forhindret adgang til den forurenede lokalitet, om der er foretaget observation og ekstra
overvågning på den forurenede lokalitet? M.v.).

Under opblomstring af cyanobakterier bør der angives, om det er bestemt, at der er tale
om cyanobakterier ud fra målinger, eller fra visuel identifikation. Endvidere oplyses andre
relevante informationer om opblomstring af cyanobakterier, herunder om årsagerne til
opblomstring (hvis den kendes)

Anden forurening
o

Under anden forurening skal du angive en beskrivelse af hvilken forurening det omhandler
og årsagen hertil (hvis den kendes)

Når du har oprettet forureninger, findes er i vinduet et overblik over de oprettede forureninger.
Ved at trykke på blyantsikonet ( ) har du mulighed for, at redigere dem.

Når du skal oprette en kortvarig fækal forurening, skal du selv udvælge den ordinære, om- og
erstatningsprøven på den fækale forurening. Den ordinære prøve bør være godkendt. Derudover
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må skal omprøve være udtaget mellem 1 til 5 dage efter den ordinære prøve. Erstatningsprøven
skal udtages 1 til 7 dage efter omprøven.

Hændelser
Under hændelser opretter du hændelser, hvis der er sket noget atypisk på badevandsstationen.
For at oprette hændelser, skal du trykke på de 3 prikker øverst til højre, og vælge hvilken
hændelse der skal oprette. Hvis du har spørgsmål til, hvilken type hændelse der skal oprettes
bedes du kontakte Miljøstyrelsen.

Klassifikation
På klassifikationsfanen har du et overblik over de sidste 4 års analyser, og derfor
beregningsgrundlaget for hele klassifikationsberegningen. Du kan på sæsonknappen skifte imellem
sæsonerne, og se andre års beregningsgrundlag.
På 95- og 90 % percentil du se, hvilken percentil PULS benytter til beregningen.
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Under grafen vil du kunne se den foreløbige kommunale klassifikation.
Når Miljøstyrelsen har lagt den årlige EU-klassifikation ind, vil den vises over grafen. Nedenfor
fremgår det at EU-klassifikationen for det pågældende år ikke er uploadet til PULS endnu.

Til højre for de listede analyser, som ligger til grund for den kommunale klassifikationsberegning,
kan du se hvor mange prøver, der er udeladt i løbet af den valgte sæson og ligeledes hvor mange
der er udeladt i hele vurderingsperioden.

Opret ny punktkilde eller badevandsstation
Når du skal oprette en ny punktkilde, skal du åbne værktøjskassen ( ) øverst i højre hjørne og
klikke på ”Opret”. Herfra har du mulighed for, at oprette nye badevandsstationer, regnbetingede
udløb, akvakulturanlæg og renseanlæg: Klik på den ønskede type.
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Herefter skal du udfylde alle stamdatafelterne for den nye punktkilde. I eksemplet nedenfor er
valgt renseanlæg.
I felterne ejer og myndighed, kan du vælge ejere eller myndigheder ved at søge med type ahead,
hvis det ikke er første gang organisationen er ejer/myndighed af en punktkilde i PULS. Hvis du
skal tilføje ejer eller myndighed, der ikke findes i systemet i forvejen, skal du søge ved at indtaste
organisationens CVR-nummer, og vælge det korrekte forslag i listen.

Efter du har udfyldt stamdata, trykker du på fortsæt. Nu skal du angive placeringen af anlægget,
og du skal give lokaliteten et navn. Du vælger placeringen ved, at trække i knappenålen, eller ved
at indtaste koordinatværdierne for placeringen.
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Herefter trykker du fortsæt. På næste side skal du for renseanlæg angive et udledningspunkt.
Dette kan variere alt efter hvilken punktkildetype, du er ved at oprette.
Sidste side under oprettelsen er en opsummering af de oplysninger du har angivet. Her kan du
tjekke oplysningerne igennem, og har mulighed for at gå tilbage og rette i dem ved at klikke på
”Tilbage”. Hvis alt er som det skal være, trykker du opret, og punktkilden er nu oprettet i
systemet.
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Import og eksport
I værktøjskassen (øverst til højre i topmenuen) findes funktionerne til import og eksport af data.
Der hentes altid nyeste data, men enkelte gange kan der af tekniske årsager opleves en mindre
forsinkelse fra data indtastes i systemet til det er tilgængeligt via. udtrækkene.

Eksport af data
Når du vælger ”Eksport af data” får du mulighed for at hente forskellige dataudtræk til Excel for
renseanlæg, regnbetingede udløb og til Excel-format. Klik øverst på den punktkildetype du vil
hente data for.

I højre side kan du vælge hvilken kommune eller anlægsejer (fx forsyning) du vil hente data for.
Derudover kan du vælge at inkludere nedlagte punktkilder. Hvis du ønsker at lave et
landsdækkende udtræk, vælges ”Miljøstyrelsen” som myndighed.
Klik for at eksportere. Filen indeholder en række pr. punktkilde og kolonnerne indeholder felter
svarende til dem der findes i brugergrænsefladen for hhv. stamdata, udledninger og
kloakoplande, inkl. punktkildens unikke Id. Du kan nu selv arbejde videre med sortering,
filtrering osv. i Excel.
Hvis du vælger udledningsberegninger eller årsindberetninger for akvakulturanlæg, skal du
angive hvilket år du ønsker at eksportere resultater for.
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For badevandsdata, er det kun muligt at eksportere data i samme format som Miljøstyrelsen
benytter til eksport af de årlige resultater for badevandsstationerne.
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Eksport af analyseresultater
Udover ovenstående eksportmuligheder, er der mulighed for at eksportere analyseresultater for
de punktkilder (RBU, renseanlæg og akvakultur). Her skal du åbne punktkilden, gå til undersiden
”Undersøgelser” og vælge ”Eksport af data” øverst på siden.

Herved eksporteres data for alle målesteder for det valgte år. Vælg et andet årstal øverst i højre
hjørne (sæson).
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Import
I PULS er det muligt for myndigheder eller ejere at masseimportere data om regnbetingede udløb.
Endvidere er det muligt for Miljøstyrelsen at importere landsdækkende resultater for udledninger
på regnbetingede udløb, renseanlæg og akvakultur.
For at importere skal du i værktøjskassen (
) til højre i den øverste menubjælke, vælge
”Import af data”. Du kan masseimportere ændringer vedr. stamdata, kloakoplande eller
udledning for de RBU’er du er myndighed eller ejer for. Vælg hvilken datatype du vil indberette.
Miljøstyrelsen har desuden mulighed for at importere resultaterne af EU-klassifikation (EEA) for
badevand.

Når du har valgt hvilke data du vil importere, kan du hente en skabelon, som indeholder det format
du skal benytte for at kunne importere data til PULS igen. Du kan vælge om du vil downloade en
skabelon med eller uden data. Hvis du henter skabelonen med data, får du automatisk de nyeste
data fra systemet med ud, og kan nemt finde og rette de punktkilder du har behov for.
Nedenfor gennemgås mere specifikt hvordan import foretages for hver af de tre datatyper.

Import af stamdata for regnbetingede udløb
1. Her vælges om det skal være en skabelon med eller uden data (oftest vil det være lettere,
at downloade en skabelon med data).

2. Herefter vælger du hvilke data, du skal have med i dit udtræk ”Skabelon indstillinger”. I
nedenstående tilfælde vælges alle bygværkstyper fra Hillerød kommune. Herefter klikkes
fortsæt.
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3. Nu vælger du ”Klik her for at hente…” for, at downloade skabelon-filen.

4. Der downloades en Excel-fil med alle de RBU’er du valgte i punkt 2.
Du har i dette Excel-ark mulighed for, at rette i alle stamdatafelterne for alle
punktkilderne, du enten er ejer eller myndighed for.
Kolonnen ”ID” er et autogeneret unikt id som ikke kan redigeres. Alle andre kolonner kan
redigeres og rettes.
Kolonnen ”Bygværkstype” refererer til stancodeliste nummer 1074.
Kolonne I ”Rensning” refererer til stancodeliste nummer 1069.
I kolonne H ”Nedstrøms” punktkilde kan du tilføje nedstrøms punktkilde, for at opdatere
tilslutninger for punktkilden. Her er det ID’et for den nedstrøms punktkilde, der skal
indtastes, da dette er den unikke reference.

Derudover er det også muligt, at tilføje nye punktkilder via import.
Her skal du være opmærksom på, at kolonnerne navn, position, vandområde, ejer,
myndighed, bygværkstype, rensning og idriftsat eller er obligatoriske felter der skal
udfyldes for at punktkilden oprettes.
5. Når du har udfyldt og opdateret de datafelter du ønsker. Skal du gemme filen og uploade
den ved at klikke på ”Klik eller flyt filen hertil…” eller drag and drop filen til dette felt.
Herefter klik på ”importer”.
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6. Nu vil filen blive uploadet. Når filen er hentet, vil der blive vist en opsummering, af
importen. I eksemplet nedenfor, var formatet i Excel-filen ikke korrekt, hvilket forårsager
en fejlbesked. Af beskeden fremgår hvilke linjer i Excel-filen der fejler samt årsagen.

Hvis alt er korrekt, står der i opsummeringen hvor mange linjer der er opdateret.
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Import af kloakoplande
1. For at importere kloakoplande, skal du vælge kloakoplande og vælge den myndighed, du
skal hente data fra. Tryk fortsæt og klik på hent skabelonen.

2. Efter du har downloadet Excel-filen, kan du åbne denne og redigere i alle kloakoplandene.

3. Når du har gemt dine ændringer, kan du uploade filen igen, og herefter vil data blive
opdateret med dine ændringer.
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Import af udledning for RBU
For RBU
1. For at masse-importere årsindberetningen af udledningerne for RBU’er, skal du vælge
udledning og herefter punktkildetype RBU

Klik på “Fortsæt” når du har valgt hvilke punktkilder du vil hente ud i skabelonen med data
(organisation) og årstal.
2. Her henter du et Excel-ark ned med alle RBU’erne for din myndighed. Herefter kan du
udfylde alle rækkerne. Bemærk at alle kolonner i hver række skal udfyldes.
3. Bemærk også, at der nederst er 2 faner. Første fane ”udledning” er konkretåret og anden
fane ”udledning (normalår)” er normal-året. Metode skal udfyldes med fritekst fx
”Modelberegning”
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Bemærk det er mulig kun at indberette vandmængde og nedbør, pba. af disse værdier vil PULS
selv udregne udledningen vha. standardværdierne for COD, BI5, N og P i spildevand.

Import af udledning for renseanlæg og akvakultur
Miljøstyrelsen kan på samme måde som gennemgået ovenfor, uploade resultater for samtlige
renseanlæg eller akvakulturanlæg. Vælg organisation “Miljøstyrelsen” for at hente en skabelon
med samtlige punktkilder i.

Import af EU-klassifikationer for badevandsstationer
Miljøstyrelsen kan importere de årlige EU-klassifikationer til PULS. Her hentes først en skabelon,
og herefter udfyldes klassifikationsresultaterne, hvorefter regnearket kan importeres igen.

Regelkatalog for analyser
Regelkataloget er en oversigt over analyser som PULS ikke tillader fra laboratorier. Se
regelkataloget ved at vælge ”Regelkatalog” i værktøjsfunktionen.

Regelkataloget er et emnekatalog, som omfatter analyser og beskriver hvordan
sammensætningen af Stancodes fra de fire nedenstående lister må benyttes sammen.
Parameter (Sc 1008)
Prøvefraktion (Sc 1030)
Enhed (Sc 1009)
Metode (Sc 1010)
Regelkataloget opbygges løbende med laboratoriernes indberetning. Kataloget består af en
oversigt over analyseparametre og feltmålinger og benyttede kombinationer af prøvefraktion,
enhed og metode. Miljøstyrelsen kan markere specifikke kombinationer som ”ikke-tilladt”, og
herefter vil fremtidige analyser med disse kombinationer ikke kunne indleveres af laboratorierne
via StanLab 2X. Kataloget består af en oversigt over de forskellige analyseparametre, tilladte
prøvefraktioner, måleenheder, analysemetoder og feltmålinger.
I oversigten over enten analyser eller feltmålinger, kan du let se, hvilken kombinationer der er
ugyldiggjort. De ugyldige kombinationer vises med rød.
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Klik på de enkelte analyseparametre for at se hvilke enheder eller metoder der evt. er markeret
som ikke-tilladte.

De ikke tilladte kombinationer vil blive afvist, hvis laboratoriet forsøger at indlevere resultater
med disse. Laboratorier har adgang til at se regelkataloget i PULS.
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Kontakt Danmarks Miljøportal
Vejledninger og korte introduktionsvideoer:
Danmarks Miljøportals Help Center
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal

Du kan Sende en e-mail
Du kan besøge Danmarks Miljøportals hjemmeside
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