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HØRING AF VEJLEDNING TIL KILDEOPSPORING 

Ny vejledning til kommunernes kildeopsporing 

Miljøstyrelsen sender hermed forslag til vejledning til brug for kommunernes 

opsporing af kilder til miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevandområder i 

høring. Vejledningen supplerer ”Vejledning til bekendtgørelse om indsats-

programmer for vandområdedistrikter”1. 

 

Styrelsen skal anmode om at modtage evt. høringssvar senest den 1. november 

2019 kl. 12. 

 
Baggrund 

Det følger af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter2 § 9, 

at statslige myndigheder, regioner og kommuner inden for deres ressort skal 

foretage opsporing af kilder til forurenende stoffer omfattet af bilag 2, del B, til 

bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand3, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål i 

overfladevandområder eller grundvandsforekomster, jf. bekendtgørelse om 

miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster4. Om nødvendigt 

skal myndigheden, hvis der er hjemmel hertil i den pågældende sektorlov, revidere 

gældende godkendelser og tilladelser. 

 

Til brug for kommunernes opsporing af punktkilder i oplande til overfladevand-

områder, hvor miljømålet for miljøfarlige forurenende stoffer ikke er opfyldt, har 

Miljøstyrelsen udarbejdet supplerende vejledning til ”Vejledning til bekendtgørelse 

om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter”. Den ny vejledning indeholder en 

præcisering af den enkelte kommunes opgave for så vidt angår berørte overflade-

vandområder og miljøfarlige forurenende stoffer. Vejledningen er udarbejdet efter 

dialog med flere kommuner og KL. 

 

Kildeopsporingen har ophæng i vandområdeplanerne 2015-2021 og tager 

udgangspunkt i tilstandsvurderingerne foretaget på baggrund af data fra det 

nationale overvågningsprogram, NOVANA. 

 

                                                             
1 https://mst.dk/media/133301/bilag-1-vejledning-4-juli-2017.pdf 
2 BEK nr. 449 af. 11/04/2019. 
3 BEK nr. 1625 af 19/12/2017. 
4 BEK nr. 448 af 11/04/2019. 
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Opsporingen af punktkilder til miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand har 

til formål at afklare, om de gældende godkendelser og tilladelser omfatter stoffer, 

der er årsag til manglende målopfyldelse og skal bidrage til en kortlægning af kilder 

til miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand. Kommunernes kildeopsporing 

skal udføres primo 2020, forventeligt i løbet af de første tre måneder. 

 

Udsendelse af endelig vejledning 

Den endelige vejledning forventes udsendt i november 2019 efter behandling af 

eventuelt indkommende høringssvar. 

 

Høringssvar 

Forslag til vejledning til kommunernes kildeopsporing er sendt i høring hos alle 

landets kommuner samt Kommunernes Landsforening. Derudover kan alle 

interesserede se forslag til vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsens enhed for Vandmiljø & 

Friluftsliv: dl-vandplanlaegning@MST.dk, att. Maj-Britt Bjergager. Høringssvar 

skal være modtaget senest den 1. november 2019 kl. 12 og bedes fremsendt til dl-

vandplanlaegning@MST.dk. 

 

Miljøstyrelsen præsenterer de indkomne høringssvar sammen med Miljøstyrelsens 

bemærkninger i et høringsnotat på høringsportalen og på Miljøstyrelsens 

hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jane Hansen 

 

Kontorchef 

Vandmiljø & Friluftsliv 
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