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Øvelse ID: 8 Øvelsesemne: Indsats 
Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at udfylde indsatsområderne i JAR korrekt. 
 
 
 
Formål: at sikre at regionen altid har 
opdaterede oplysninger om 
indsatsområderne på lokaliteten.  
 
• Ændring af faneblad 4. 

Indsatsområde (step 2) 
• Ny Planlagt indsats (step 3) 
• Rediger en Planlagt indsats (step 

4-5) 
• Slet en planlagt indsats (step 7-8) 
• Ændring af ”Vurdering af offentlig 

indsats (step 9) 
• Opret og slet befæstelse (step 10-

11) 
• Screening for overfladevand (step 

12) 
• Se tidligere indsatser (step 13) 
• Beskrivelse af faneblad 4. 

Indsatsområder 
 

Resultat: Samlet oversigt over oplysninger om indsatsområder m.m. 
på din lokalitet. 
 

Tips: Der er mulighed for at se tidligere ”Planlagte indsatser” på 
lokaliteten samt eventuelle ændringer af indsatsområderne over tid. 
 
Vigtigt!!! 
Der gøres opmærksom på, at den ”Planlagte Indsats” og ”Vurdering 
af offentlige indsats” ALTID skal være opdateret i forhold til de 
faktiske forhold på matriklen. Det vil sige, at fanebladet altid skal 
stemme overens med det nyeste kortlægningsbrev.  
 
Hvis en undersøgelse eksempelvis viser, at der ikke længere er 
offentlig indsats over for ”OSD”, fjernes fluebenet ved ”OSD” og 
sættes ved ”Ingen”, desuden skal ”Planlagte Indsats” ændres til 
”Ingen offentlig indsats”. 

Forudsætninger og afhængigheder:  
• Du har en pc med netadgang 
• Du har adgang til JAR 
• Du har udført øvelse 4 
• Du har udført øvelse 7 
• Din lokalitet er i kladde 

Øvelsesdata: 
Step Aktion Forventet resultat: 

1.  Find din lokalitet fra øvelse 4.  
 
Du kan finde din lokalitet under 
”Min status” under ”Seneste 
visninger”.  

 
Vælg faneblad 4. Indsatsområde. 

 

Fanebladet 4. ”Indsatsområde”: 
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 Ændring af faneblad 4. Indsatsområde 
2.  Alle tabeller og 

afkrydsningsfelterne på faneblad 
4. Indsatsområder kan ændres 
ved enten at klikke på 

 
 

 
 
eller 

ved at klikke på ”Ny”  
i hovedbjælken og vælge 
”Indsats”. 
 

 
 

 
Følgende vindue popper frem: 

 
 
Du kan nu ændre i alle tabeller og afkrydsningsfelterne på 
faneblad 4. Indsatsområder.  
 

Om du anvender  eller , når du vil ændre 
på fanebladet, er underordnet. Det er det samme vindue der 
kommer frem, hvor du kan foretage ændringer i. 
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 Ny Planlagt indsats 
3.  For at oprette en ny ”Planlagt 

indsats”, klik på ”Ny”: 

 
Udfyld følgende: 
 
Planlagt indsats: Vælg den 
indsats, der passer til den eller de 
matrikler, der er i spil.  
 
Hvis der er flere forskellige 
indsatser, så oprettes der flere 
Planlagte indsatser. 
 
Begrundelse: dato, navn, firma: 
matrikelnr(e). [CTRL + Q] og skriv 
her hvorfor den planlagte indsats 
oprettes. Se de enkelte regioners 
tjeklister for om denne skal 
udfyldes. 
 
Stedfæst:  
Vælg ”Tegn ny flade” eller ”Kopier 
fra lokaliteten”: 
 
 - ”Tegn ny flade” skal benyttes 
hvis der er flere matrikler på 
lokaliteten med forskellige 
indsatser – du kommer ind på 
GIS-delen, hvor du skal lægge 
flader på dele af/hele matrikler, 
hvor indsatsen hører til. 
 
 - Kopier fra lokaliteten: skal 
benyttes hvis alle matriklerne på 
lokaliteten skal have den samme 
indsats. 
 
Klik på ”Næste”. 
 
Når du efterfølgende klikker på en 
planlagt indsats, kan du på 
kortudsnittet se matriklen(erne) 
med den valgte planlagte indsats. 
 
OBS: 
Husk at alle matrikler på en 
lokalitet skal have en planlagt 
indsats!! 

Følgende pop-up kommer frem: 
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 Rediger en planlagt indsats 
4.  Hvis en matrikels planlagte indsats ændres, og den planlagte indsats allerede er oprettet på 

lokaliteten, så skal der arbejdes videre på den allerede oprettede ”Planlagte indsats”.  
 
Husk at slette matriklen på den oprindelige ”Planlagte indsats”, hvis den ikke længere er omfattet af 
indsatsen. Hvis en matrikel ændrer indsats, så husk at oprette en ny indsats til denne matrikel. 
 

5.  På fanebladet 4.”Indsatsområde” klikkes på ”Rediger Indsats”: 
 
Der popper følgende vindue op: 

 
 
Nu markeres den ”planlagte indsats”, hvortil der skal tilføjes/slettes en eller flere matrikler, klik på 
knappen . 

6.  Følgende vindue vises: 

  
  

Udfyld ”Begrundelse” med: dato, navn, firma [CTRL + 
Q]: Matrikelnr(e), Se de enkelte regioners tjeklister for, 
hvordan denne skal udfyldes. 
 
Nu vælges ”Rediger flade”, og trykkes ”Næste”. GIS-
kortet vises, og der tilføjes/slettes nu den eller de 
matrikler til den valgte planlagte indsats. 
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 Slet en Planlagt indsats 
7.  En planlagt indsats skal slettes, hvis der ikke længere er nogle matrikler på lokaliteten, som har den 

pågældende planlagte indsats.  
 
Dette er fx tilfældet, hvis en lokalitet står med en planlagt indsats = ”Undersøgelse, Indledende V2”. 
Der bliver nu udført en indledende undersøgelse og lokaliteten udgår af kortlægningen. Den planlagte 
indsats skal nu ændres til ”Ingen indsats, pga. undersøgelse” og den planlagte indsats 
”Undersøgelse, indledende V2” skal slettes, da denne ikke længere er relevant. 
 
Det vil altid være muligt at se de tidligere planlagte indsatser, se step 13. 

8.  For at slette en ”Planlagt indsats”, 
markeres den planlagte indsats, 
som skal slettes.  
 
Herefter klikkes på knappen ”Slet” 
 

 
 

 
 
 
Den markerede planlagte indsats er nu slettet, men kan stadig 
ses i tidligere indsatser.  
 

 
 

 Se tidligere indsatser på en lokalitet 
9. 

 

For at se tidligere indsatser, 
vælges en af disse under ”Vis 
tidligere indsats” 

 
 

 

Skærmbilledet ændres nu med oplysninger i forhold til den 
valgte indsats. 
 
OBS – Matrikeloplysninger og ”Nuværende anvendelse/GIS”-
oplysninger vil altid være i forhold til oplysningerne d.d. 
 

 
 
Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger ”Rediger 
Indsats”, så ændrer du KUN i den nyeste indsats.  

 Opret/slet Befæstelse 
10.  For at foretage ændringer i 

befæstelse på det V2-kortlagte 
areal, klikkes på ”Ny” i 
redigeringstilstanden på 
indsatsområde: 

 
 
Gentag dette step, indtil den 
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samlede sum er 100% af det V2-
kortlagte areal. 

11.  Hvis befæstelsen ikke er korrekt, 
så kan du slette de forkerte ved at 
marker befæstelsen og derefter 
klikke på  
 
  

 Screening for overfladevand 
12.  Du kan se, hvilken risiko din 

lokalitet udgør overfor 
overfladevandet i ”Screening for 
overfladevand” 

 
Det er ikke sikkert, at du i JAR-uddannelse har mulighed for at 
se screeninger, men ved de enkelte regioner har du mulighed 
for det. 
 

 Ændring af ”Vurdering af offentlig indsats” 
13.  Vurdering af offentlig indsats 

 
 
Hvis en eller flere af matriklerne ændrer status i forhold til offentlig indsats, fx efter en undersøgelse, 
så skal der sættes flueben ved den/de gældende indsats(er) (svarende til den indsats, som er 
angivet i det nyeste kortlægningsbrev). 
 
Vigtigt at ”Vurdering af offentlig indsats pr. xxx” løbende bliver opdateret, hvis indsatsen 
ændres!! 
 
”Vurdering af offentlig indsats” er lokalitetsspecifik, så du skal her sætte krydser i forhold til, hvad der 
specifikt skal ske på den pågældende lokalitet. 
 
Når du står på stamdata (lokalitetsniveau) er ”Vurderingen af offentlig indsats” matrikelspecifik (og 
IKKE lokalitetsspecifik), så hvis der er mere end en lokalitet på en matrikel, så vises den ”værste” 
vurdering her. 
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Beskrivelse af faneblad 4. Indsatsområde 
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1. Planlagt indsats 
 

Her angives de fremadrettede planlagte indsatser for de enkelte matrikler på 
lokaliteten.  

 
En planlagt indsats skal slettes, hvis der ikke længere er nogle matrikler på 
lokaliteten, som har den pågældende planlagte indsats. Dette er f.eks. tilfældet, 
hvis en lokalitet står som planlagt indsats ”Undersøgelse, Indledende V2”. Der 
bliver nu udført en indledende undersøgelse og lokaliteten udgår af 
kortlægningen. Den planlagte indsats skal nu ændres til ”Ingen indsats, ikke 
omfattet af off. indsats” og den planlagte indsats ”Undersøgelse, indledende V2” 
skal slettes.  
Specielt for Region Sjælland – kig i tjeklisten. 
 
OBS - Hvis du ændre en matrikels status fra fx ”V2” til ”Udgået af kortlægningen”, 
skal du huske selv at gå ind og ændre på den ”Planlagte indsats”, da JAR ikke 
genererer en alarm, hvis matriklens status og planlagte indsats er i modstrid med 
hinanden. 
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2. Begrundelse 
 

Her vises begrundelsen for den valgte indsats, som er markeret under ”Planlagt 
Indsats” - Se de enkelte regioners tjeklister for om denne skal udfyldes. 
 

3. Kortudsnit for 
planlagt indsats 

Her vises et kortudsnit for den valgte planlagte indsats  
 

4. Nuværende 
anvendelse/GIS 

Her vises den nuværende anvendelse på matriklen, samt beliggenhed i forhold til 
grundvand m.m. 
 
Oplysningerne om nuværende anvendelse: 

- ”Bolig” = boligejendomme samt parcel- og rækkehuse 
- ”Inst.” = børneinstitution 
- ”Lege” = offentlig legeplads 

hentes alle fra tabellen ”nuværende anvendelse” under ”Matriklens stamdata” på 
baggrund af OIS-oplysninger – det er også her du skal rette dem, hvis 
oplysningerne er forkerte (Gå til stamdata for lokaliteten og dobbeltklik på den 
matrikel, hvis oplysninger er forkerte).   
 
Oplysningerne om matriklens beliggenhed i forhold til: 
- ”OSD” 
- ”Ind. opl.” (Indvindingsopland til offentlig vandforsyning) 
- ”OFV” (Overfladevand)  
- ”Natur” 
hentes alle fra GIS-kortdelen. 

 
De enkelte indsatser under ”Nuværende anvendelse/GIS” bliver udfyldt 
automatisk af JAR i forbindelse med oprettelse af en ny lokalitet eller, når du 
lægger en matrikel til lokaliteten. 
 
Du har ikke mulighed for at lave rettelser på de oplysninger der hentes fra GIS-
delen. 

5. Vurdering af den 
offentlige indsats 

Her vises regionens aktuelle vurdering af den offentlige indsats på lokaliteten. 
Den/de valgte indsatser vil slå igennem ved oprettelse af efterfølgende faser på 
den pågældende lokalitet. 
 
På ”Vurdering af den offentlige indsats” skal du oplyse matriklens aktuelle indsats 
for lokaliteten (kan varierer fra den indsats, som JAR angiver automatisk, fx efter 
en undersøgelse, se eksempel nedenfor). 
 

 
 
Sæt et flueben under de enkelte indsatser for hver matrikel. 

  
 
OBS: Vurderingen er lokalitetsspecifik. 
 

6. Befæstelse 
 
 

Her kan du angive befæstelsestype og procent for det V2-kortlagte areal. 
 
Her vises befæstelsestyper og procentandelen af de enkelte befæstelsestyper 
(100 % = hele det V2-kortlagte areal). 
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7. Relaterede 
lokaliteter 

Her ses eventuelle andre lokaliteter med samme matrikler, som den aktuelle 
lokalitet. 
 

8. Rediger indsats Ved klik på denne knap får du mulighed for at redigere indsatsen for lokaliteten.  
 
Hvis der redigeres/oprettes en indsats tilføjes datoen for ændringen til drop-down-
menuen ”Vis tidligere indsats”. 
 

9. Vis tidligere indsats Her vælges indsats på for et givet tidspunkt. 
 

10. Indsats pr. [dato] Dato for valgt indsats. Som udgangspunkt vises den nyeste indsats på fanebladet. 
 

11. 
Matrikeloplysninger 

Overblik over de enkelte matriklers nuværende anvendelse sammenholdt med 
regionens aktuelle vurdering af den offentlige indsats på den specifikke lokalitet. 
 

12. Screening for 
overfladevand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS før du begynder at arbejde med screeningsværktøjet i JAR, skal du starte 
med at åbne Screeningsværktøjet op og logge ind, så har JAR mulighed for at 
bruge det. 

 
Hent:  
Henter de sidste officielle automatiske screening eller evt. bearbejdet screening, 
der er blevet foretaget ved DK-Jord. 
 

Beregn: 
Laver en automatisk foreløbig screening baseret på data, som ligger i JAR. 
Hvis du har lagt nye oplysninger ind i JAR (f.eks. ny branche eller stof), så kan du 
få lavet en foreløbig automatisk screening på det nye data. 
Der oprettes en ny række i screeningsværktøjstabellen med Typen FORELØBIG 
efter du har kørt screeningen.  

 

Screeningsværktøj (Officiel):  
Det officielle screeningsværktøj starter i et nyt vindue. Her kan foretages en 
bearbejdet officiel screening baseret på officielle data (data på DK-jord)  
 

Screeningsværktøj (Foreløbig): 
Denne knap er kun aktiv, hvis der er en foreløbig screening i tabellen.  
Det foreløbige screeningsværktøj åbnes i et nyt vindue, og der kan laves en 
foreløbig bearbejdet screening med de indtastede data fra JAR. 
OBS: Data i den foreløbige screening gemmes IKKE i det officielle 
screeningsværktøj!.  
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12. Screening for 
overfladevand - 
FORTSAT 

 
 

 
 
Rækkerne er med sort tekst, hvis der ingen risiko er for overfladevandet. 
 

 
Rækkerne er med rød tekst, hvis der er risiko er for overfladevandet. 
 
OBS - Det er muligt at foretage screening på godkendte lokaliteter, men det 
frarådes, da godkendte lokaliteter (og dermed dit screeningsresultat) bliver 
overskrevet af efterfølgende kladder.  
 

13. Log over 
systemopdateringer af 
matrikeloplysninger 
 

Maskinelt. Her kan du se ændringer der er foretaget på fx matrikel, OSD og 
indvindingsoplande samt hvilken dato de er foretaget. 

14. Vis indsats vurd. Marker den matrikel, du ønsker en vurdering af indsatsen på. 

 
Hvis der er mere end en lokalitet på den samme matrikel, så viser denne funktion 
dig, hvad den samlede vurdering af indsatsen bliver på matriklen på Stamdata 
(Lokalitetsniveau). 
 

 


