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Projekt om kvantificering af tilførsel af miljøfarlige 
forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet 
 

 

Formål 
Projektet har til formål at kvantificere tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til 

overfladevand og grundvand for hvert af de 23 hovedvandoplande. Projektet har endvidere til formål 

for hvert enkelt overfladevandområde, for hvilket miljømålet ikke er opfyldt som følge af forekomst af 

et eller flere miljøfarlige forurenende stoffer, at kvantificere tilførsel fra diffuse kilder af det eller de 

pågældende stoffer og vurdere tilførslens betydning for opfyldelse af det fastslagte miljømål. 

Baggrund 
Til brug for udarbejdelse af vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 ønsker Miljøstyrelsen 

mere viden om kilder til tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til det danske vandmiljø. Ifølge 

bekendtgørelse om indsatsprogrammer skal statslige myndigheder, regioner og kommuner inden for 

deres ressort foretage opsporing af kilder til miljøfarlige forurenende stoffer, som hindrer opfyldelse af 

de fastlagte miljømål i overfladevandområder og grundvandsforekomster. Denne kildeopsporing vil 

alene vedrøre udledninger fra punktkilder, som kræver forudgående godkendelse eller tilladelse, og 

forventes gennemført i 2020. Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til overfladevand via 

grundvand er ikke omfattet af dette projekt. Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra 

jordforureninger er genstand for særskilt udredning. 

 

Ifølge bekendtgørelse om indsatsprogrammer skal miljømyndighederne i forhold til punktkilderne om 

nødvendigt revidere gældende godkendelser og tilladelser, hvis der er hjemmel hertil i pågældende 

sektorlov. Hvorvidt en revision af gældende godkendelser og tilladelser er nødvendig, vil bero på en 

konkret vurdering af pågældende udledningers betydning for tilstanden i det eller de berørte 

overfladevandområder. En kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse 

kilder vil supplerende den eksisterende viden om tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer til 

overfladevandområderne og perspektivere resultaterne af kildeopsporingen og dermed understøtte 

miljømyndighederne i deres vurdering af punktkilders betydning for manglende målopfyldelse.  

Resultater 
Projektet skal så vidt muligt for hvert enkelt hovedvandopland kvantificere den årlige tilførsel fra 

diffuse kilder af nedennævnte stoffer til henholdsvis overfladevand og grundvand. I forhold til de 

enkelte overfladevandområder, for hvilke miljømålet ikke er opfyldt på grund af forekomst af et eller 

flere af de miljøfarlige forurenende stoffer, skal projektet for pågældende stof kvantificere den årlige 

tilførsel fra diffuse kilder og vurdere tilførslens betydning for opfyldelse af det fastlagte miljømål, 

herunder vurdere, om tilførslen i sig selv kan være årsag til den manglende målopfyldelse. 

 



 

 

2 

Kvantificeringen og vurderingen skal omfatte stofferne antracen, barium, BDE, benz(a)pyren, 

benzo(ghi)perylen, bly, DEHP, indeno (1,2,3cd) pyren, isoproturon, kviksølv, nikkel, nonylphenol og 

PFOS. Tilførsel fra diffuse kilder skal i projektet forstås som tilførsel gennem henholdsvis atmosfærisk 

deposition, diffus afstrømning fra befæstede arealer, landbrugsjord (herunder via dræn) og 

naturarealer, nedsivning til grundvand, frigivelse fra undergrunden (naturlig baggrundsbelastning) til 

henholdsvis overfladevand og grundvand samt vandbåret transport fra havområder på havsiden af den 

yderste grænse for territoriale farvande. 


