
 

    

 

 

Indberetning i VandData 
22. december 2016 

 

 

Som noget nyt skal I indberette jeres stoplovsindberetning ved hjælp af 

det nye indberetningssystem VandData. 

 

VandData åbner for indberetning den 3. januar 2017 og fristen for 

indberetning er den 1. februar 2017. Men vi anbefaler, at I hurtigst muligt 

får styr på to ting, så I er helt klar til at indberette. 

 

To ting skal være på plads, før I kan bruge VandData: 

1. De af jeres medarbejdere, der skal indberette i VandData, skal 

have en digital medarbejdersignatur til NemID.  

2. I skal have udnævnt en administrator, som får særlige rettigheder 

til NemID. 

 

 

Ad 1) Digital signatur til medarbejdere 

 

For at benytte VandData skal man logge på med en såkaldt NemID 

Medarbejdersignatur. Det vil sige, at hver enkelt medarbejder, der skal 

kunne lave indberetninger og ansøgninger i VandData, skal have deres 

egen digitale signatur. 

 

Signaturen kan fås i to udgaver: med nøglefil eller nøglekort. Begge 

løsninger kan bruges til at logge på VandData. 

 

Også eksterne brugere, der skal have adgang til jeres data i VandData, 

skal have en NemID Medarbejdersignatur. Derfor skal I sørge for, at jeres 

rådgivere og revisorer også får bestilt en signatur, såfremt de ikke har en i 

forvejen. 

 

 

Ad 2) Administrator skal udnævnes 

 

I skal også udnævne en NemID Administrator, hvis I ikke allerede har en. 

Administratoren tildeler rettigheder og adgange til VandData til jeres 

øvrige medarbejdere og kan også tilknytte eksterne interessenter til 

VandData. Tildelingen af adgange sker i NemLog-in-

brugeradministration på Virk.dk.  

 

Har I ikke allerede en NemID Administrator, vil den første medarbejder, 

der bestiller en NemID Medarbejdersignatur, automatisk blive tildelt 
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rollen som administrator. Administratoren kan efterfølgende overlade 

administratorrollen til en anden i jeres selskab, hvis I ønsker det. 

 

 

Kontakt 

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Birgitte 

Klitsgaard, mail: BKP@kfst.dk, tlf. 41 71 50 56. 

 


