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Øvelse ID: 9
Øvelsesemne: Opret sagstrin i forhold til kortlægning
Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at oprette et kortlægningssagstrin. Kursisten er derefter også i
stand til at oprette andre sagstrin, men der lægges i denne øvelse især vægt på forståelsen for regionernes
kortlægningsflow.

Formål: At kunne oprette sagstrin,
men også at kunne forstå, hvordan
kortlægningsflowet er ved
regionerne.

Resultat: Du har oprettet diverse sagstrin og lokaliteten er nu V1 og
V2 kortlagt og en del af lokaliteten er udgået.

Øvelsen består af følgende:
• Opret V1-varsling
• Opret V1-kortlægning
• Opret V2-varsling
• Opret V2-kortlægning
• Opret udgået

Forudsætninger og afhængigheder:
• Du har en pc med netadgang
• Du har adgang til JAR
• Du har udført øvelse 4
• Lokaliteten står 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”.

Fanebladet ”Sagsforløb”:

Vær opmærksom på, at sagstrin først vises, når træet er foldet
ud
Gå til faneblad 2. Sagsforløb for at
se alle sagstrin.
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2.
Klik på

og vælg ”Sagstrin”

Sagstrin pop up fremkommer:

3. I forbindelse med kortlægningen er
der kommet oplysninger frem om,
at der tidligere har været et oliedepot på lokaliteten. Du skal derfor
nu oprette et sagstrin, hvor du
ændrer lokalitetens status fra
”Uafklaret” til ”V1-varslet”.
”Projekt /fase” udfyldes ikke i
denne øvelse, idet du endnu ikke
har oprettet et projekt. Tjek den
enkelte regionstjekliste.

Her er et eksempel på, hvordan et færdigt udfyldt sagstrin kan
se ud.

Sæt ”Afgørelsestype” til
”Vurdering af kortlægningsstatus”
for at have mulighed for at
foretage en V1-varsling.
Sæt ”Hændelse til ”Kortlægning,
varsel, V1”.
”Lovgrundlag” vælg Jfl. §4:
Kortlægning på V1.
”Begrundelse” sættes til ”Historisk
redegørelse”.
”Sagsbehandler” se regionernes
tjekliste.
”Oprettelsesdato” sættes
automatisk. Se de enkelte
regionernes tjeklister.
”Svarfristdato”: sættes
automatisk. Skal sættes til
høringsfristen på varslet. Tjek den
enkelte regionstjekliste.
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”Afgørelsesdato” sættes til den
dag, som du sender brevet.
”Bemærkning” se regionernes
tjeklister.

[Crtl + q] i bemærkningsfeltet indsætter dato og initialer

Herefter klikkes på ”Næste”.

4. Her skal du angive det relevante
omfang af V1-varsling for din
lokalitet – se eventuel øvelse 7.

Der åbner nu automatisk et GIS-vindue.

JAR starter op med en kopi af den
aktuelle flade for lokaliteten. For
din lokalitet vil det være en
uafklaret flade.
Du skal nu rette i den uafklarede
flade, så det passer med det areal,
du har skønnet er omfattet af V1varsling. I dette eksempel er det
hele fladen.

Fladens status skiftes med

Tryk på knappen og marker
derefter den flade du ønsker
ændret

Da det er en varsling du er i gang med at tegne, vil ”fladetype”
automatisk stå til ”Lokaliseret, Uafklaret” – dette ændrer sig først
til en ”V1-kortlægning”, når du foretager den endelige
kortlægning på V1.

Klik på ”Næste” øverst til højre.
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5. Der fremkommer et nyt pop up
med oplysninger om matriklen.
Du skal her sikre dig, at der ikke er
kommet ekstra matrikler med eller
at der er forsvundet nogle. Hvis
der er kommet for mange matrikler
med eller der er forsvundet nogle,
så skal du gå tilbage til GIS og
rette op på fladen, så det kommer
til at passe igen!
Du skal være opmærksom på, at
matriklens status ikke ændres før
lokaliteten godkendes. Derfor kan
du godt have et tomt felt under
Godkendt status, hvis du har
tilføjet en matrikel.
Klik på ”Gem og Afslut”.
Du kommer nu ind på faneblad ”2.
Sagsforløb”.
Læg mærke til, at der er kommet
et nyt sagstrin under mappen
”Kortlægning”, når træet er foldet
ud.
Desuden fremgår henholdsvis
fladen og de indtastede data for
det enkelte sagstrin af
skærmbilledets højre side.
OBS Læg mærke til at kortudsnittet viser en uafklaret flade.
Dette skyldes, at du kun har varslet en V1-kortlægning på din
lokalitet.
På faneblad 1. Stamdata vil der under ”Sagsforløb” fremgå, at
lokaliteten er V1-varslet.

OBS! Under ”Matrikler” vil matriklen stadig vises som
”Lokaliseret (Uafklaret)” indtil matriklen endelig V1-kortlægges.
Det samme gælder kortudsnittet.
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6. Den 4 ugers høringsperiode er nu
udløbet og du skal oprette en
endelig V1-kortlægning af
lokaliteten.
Der er ikke sket ændringer i det
V1-varslede areal.

Klik på

og vælg ”Sagstrin”

”Projekt /fase” udfyldes ikke i
denne øvelse. Tjek den enkelte
regionstjekliste.
Sæt ”Afgørelsestype” til
”Vurdering af kortlægningsstatus”
for at have mulighed for at
foretage en endelig V1kortlægning.
Sæt ”Hændelse til ”Kortlægning,
V1”.
”Lovgrundlag” vælg Jfl. §4:
Kortlægning på V1
”Begrundelse” sættes til ”Historisk
redegørelse”.
”Sagsbehandler” se regionernes
tjekliste
”Oprettelsesdato” sættes
automatisk. Se de enkelte
regionernes tjeklister.
”Svarfristdato” slettes – der er
ikke høring på endelig
kortlægning.
”Afgørelsesdato” sættes til den
dag, du sender brevet.
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”Bemærkning” se regionernes
tjeklister
Herefter klikkes på ”Næste”.
7. I GIS-skærmbilledet skiftes status
på fladen med
Tryk på knappen og marker
derefter den flade du ønsker
ændret.
Din flade ændrer sig fra
gult (Lokaliseret) til
blåt (V1-kortlagt).

Klik ”Næste”

Der fremkommer nu et nyt pop up
med oplysninger om matriklen.
Tjek om der er kommet nye
matrikler eller forsvundet matrikler
og ret til hvis ikke det er ok.

Resultatet bliver, at din lokalitet nu er kortlagt på V1.

Klik ”Gem og Afslut”

Vær opmærksom på at godkendt status stadig er Lokaliseret
(uafklaret) og ny status er V1-kortlagt. Den nye status slår først
igennem ved godkendelse af lokaliteten. Du kan stadig nå at
afvise kladden, hvis der er fejl.
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8. Der er blevet foretaget en frivillig
undersøgelse på boligdelen af din
lokalitet i forbindelse med salg.
Der blev konstateret en kraftig
olieforurening fra oliedepotet.
Derfor skal boligdelen af
lokaliteten nu varsles på V2, mens
erhvervsdelen på lokaliteten
fortsat skal være kortlagt på V1,
da denne ikke er undersøgt.
Opret nyt sagstrin, se step 6.
”Projekt /fase” udfyldes ikke i
denne øvelse. Tjek den enkelte
regionstjekliste.

Her er et eksempel på et udfyldt sagstrin.

Sæt ”Afgørelsestype” til
”Vurdering af kortlægningsstatus”
for at have mulighed for at
foretage en V2-varsling.
Sæt ”Hændelse” til ”Kortlægning,
varsel på V2”
”Lovgrundlag” vælg Afgørelser
efter lov om forurenet jord (Jfl)
”Begrundelse” sættes til
”Undersøgelse”.
”Sagsbehandler” se regionernes
tjekliste
”Oprettelsesdato” sættes
automatisk. Se de enkelte
regionernes tjeklister.
”Svarfristdato” sættes automatisk
(4 uger efter oprettelse). Sættes til
høringsfristen i varslet. Tjek de
enkelte regioners tjekliste.
”Afgørelsesdato” sættes til den
dag, du sender brevet.
”Bemærkning” se regionernes
tjeklister
Herefter klikkes på ”Næste”.
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9. Du skal nu i gang med at
stedfæste din V2-varsling og din
fortsatte V1-kortlægning.

Du ledes automatisk over GIS-billedet.

For at du kan oprette en V2varsling og samtidig bibeholde det
allerede V1-kortlagte areal, har du
følgende to muligheder:
1) Hvis forureningen ligger helt
ud til skel.
Brug
”del flade” til at klippe
den del af matriklen fra, som skal
V2-varsles.
NB. Start med at klikke udenfor
den flade der er V1-kortlagt og
afslut med at klikke udenfor
matriklen. Dobbeltklik for at
afslutte skæringslinjen – samtidigt
skæres fladen.
Ved ovenstående fremgangsmåde
er du sikker på at fladen bliver
skåret helt ud til kanten.

Det V2-varslede areal markeres som ”V1-kortlagt” i denne
øvelse. Vær OBS på at der er forskellig praksis i regionerne –
tjek derfor de lokale tjeklister.

For at ændre status benyttes
Herefter klikkes på ”Næste”
ELLER

Du kan fortryde din deling ved at trykke nulstil og tegne
på ny
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2) Hvis forureningen ligger midt
inde på lokaliteten.
Brug ”Tegn flade”
til at
tegne den flade der skal
varsles kortlagt, hvis der skal
klippes hul midt i V1-fladen.
NB. Lav fladen ved at klikke rundt
på kortet. Afslut ved at trykke
Dobbeltklik.
Til spørgsmålet ”Overlap” vælges
Bevar den aktive flade

Se eventuelt øvelse 7.
Klik ”Næste”.
10. Der fremkommer nu et nyt pop up
med oplysninger om matriklen.
Her skal du sikre dig, at der ikke er
kommet ekstra matrikler med eller
at der er forsvundet nogle. Hvis
der er kommet for mange matrikler
med eller der er forsvundet nogle,
så skal du gå tilbage til GIS og
rette op på fladen, så det kommer
til at passe igen!
Klik på ”Gem og Afslut”.

Læg mærke til at der er kommet et
nyt sagstrin under mappen
”Kortlægning”.
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Du vender nu tilbage til faneblad ”2. Sagsforløb”

11. Den 4 ugers høringsperiode er nu
udløbet og du skal oprette en
endelig V2-kortlægning af
lokaliteten.
Der er ikke sket ændringer i det
V2-varslede areal.
Opret nyt sagstrin, se step 6.
”Projekt /fase” udfyldes ikke i
denne øvelse. Tjek den enkelte
regionstjekliste.

Her er et eksempel på et udfyldt sagstrin.

Sæt ”Afgørelsestype” til
”Vurdering af kortlægningsstatus”
for at have mulighed for at
foretage en V2-kortlægning.
Sæt ”Hændelse” til ”Kortlægning,
V2”
”Lovgrundlag” vælg Jfl. §5:
Kortlægning på V2.
”Begrundelse” sættes til
”Undersøgelse”.
”Sagsbehandler” se regionernes
tjekliste
”Oprettelsesdato” sættes
automatisk. Se de enkelte
regionernes tjeklister.
”Svarfristdato” sættes automatisk
– men slettes, da der ikke er

Side 11 af 16

JAR øvelse nr. 9, Opret sagstrin - Kortlægning
Version 4.0, November 2017
JAR 3.4.0

høring på endelige kortlægninger.
”Afgørelsesdato” sættes til den
dag, du sender brevet.
”Bemærkning” se regionernes
tjeklister
Herefter klikkes på ”Næste”.
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12. Skift status på dit V2-varslede
flade med
Marker den flade du ønsker
ændret og klik ”Næste”.

Se eventuelt øvelse ”7. GIS-delen
i JAR”.
Din flade ændres sig til rødt.
Klik på ”Næste”

og derefter ”Gem og Afslut”

Du vender tilbage til faneblad
”2. Sagsforløb” og ved klik på
ser du de fem sagstrin på
sagsoversigt for lokaliteten.
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13. Da grundejer gerne vil have dele
af kortlægningen på
erhvervsarealet til at udgå,
foretager han en undersøgelse
efter han har søgt kommunen om
en §8.
Denne undersøgelse viser, at det
undersøgte arealet kan udgå.

Opret nyt sagstrin, se step 6.
”Projekt /fase” udfyldes ikke i
denne øvelse. Tjek den enkelte
regionstjekliste.
Sæt ”Afgørelsestype” til
”Vurdering af kortlægningsstatus”
for at have mulighed for at
foretage en Kortlægning, Udgået,
V2.
Sæt ”Hændelse” til ”Kortlægning,
Udgået,V1”
”Lovgrundlag” vælg Jfl. §13:
Kortlagt areal udgår.
”Begrundelse” sættes til
”Undersøgelse”.
”Sagsbehandler” se regionernes
tjekliste
”Oprettelsesdato” sættes
automatisk. Se de enkelte
regionernes tjeklister.
”Svarfristdato” sættes
automatisk, men slettes da der
ikke er høring på ”udgået af
kortlægning”.
”Afgørelsesdato” sættes til den
dag, du sender brevet.
”Bemærkning” se regionernes
tjeklister
Herefter klikkes på ”Næste”.
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14. Skær den del ud, som skal Udgå
af kortlægningen vha.
eller
vælg hele V1-fladen, hvis hele det
V1-kortlagte areal skal udgå.
Fladens status skiftes fra V1kortlagt til Udgået af kortlægning
med
og marker derefter den flade der
skal ændres.

Se eventuelt øvelse ”7. GIS-delen
i JAR”.

Tryk ”Gem og Afslut”. Matriklerne kan ikke ændre sig ved den
statusændring, du har foretaget dig.

Dit polygon ændres sig fra blåt til
orange.
Klik på ”Næste” og derefter ”Gem
og Afslut”
Ved lettere forurenet jord, se de
enkelte regioners tjekliste.
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15. Du har nu ladet dele af
kortlægningen udgå – resten er
fortsat V2-kortlagt.

Stamdata for den godkendte lokalitet ser nu således ud.

Godkend lokaliteten
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