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Indberetning af punktkilder i forbindelse med NOVANA overvågningen
Kommunerne har ansvaret for at indberette oplysninger om punktkilder i
forbindelse med overvågningsprogrammet NOVANA (National Overvågning
af VAnd og NAtur). På spildevandsområdet drejer det sig, bla. i 2010 om
industrier med direkte udledning til vandområde
Kommunerne anmodes om at indberetningen sker til By- og Landskabsstyrelsen (BLST) via Danmarks Miljøportal, som anvist i nedenstående særlige bemærkninger, senest fredag den 28. maj 2010.
Indberetning forgår via Danmarks Miljøportals ved at indtaste data i
WinSPV, hvori alle relevante stamoplysninger på de gældende industrier er
oprettet.
Hjælp til indberetningen kan findes i programbeskrivelsen, som overordnet
beskriver NOVANA programmet. Programbeskrivelsen kan findes på
BLST’s hjemmeside på adressen:
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/78A49F86-C88A-4A33-84D95D2E4C0EEDC5/88945/pr2FR615.pdf
En mere detaljeret beskrivelse af hvorledes selve indberetningen af data
under NOVANA skal foregå, findes i paradigme for punktkilder som ligeledes kan findes på DMU’s hjemmeside på adressen:
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/DEDDFA83-658A-4DED-B53D9BFCCA3BA5BB/0/7_Punktkilder.pdf
og i bilaget
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/63D4311C-F672-434C-B911F0E73308D5B2/0/71_punktkilder_bilag.pdf
En teknisk beskrivelse af prøvetagning, analysering mm. findes i den tekniske anvisning for punktkilder som også findes på DMU’s hjemmeside på
adressen:
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/98106706-2D01-49B9-AB9D57038C4CF3EA/0/tekniskanvisningendelig070105.pdf
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Særligt vedrørende indberetningen i år
Til indberetning af data anvendes den fælles offentlige database WinSPV.
Adgang til denne findes via Danmarks Miljøportal hjemmeside:
http://www.miljoeportal.dk/Overfladevand/

Oprettelse som bruger
Har man ikke adgang til WinSPV i forvejen, skal man oprettes som bruger, dette
forgår typisk ved at tage kontakt til den kommunale (Miljøportal) bruger administrator, som formentlig sidder i den kommunale Miljø- eller IT-afdeling.
Hvis der er spørgsmål til oprettelse som bruger af WinSPV, bedes I henvende jer til DMP via deres kontaktformular ved nedenstående link:
http://www.miljoeportal.dk/Hjaelp/Kontaktformular/

Inddatering af data
Processen sammenlignes med inddatering af data for renseanlæg, hvilket kommunerne allerede skulle være fortrolig med.
Vejleding for WinSPV findes på nedenstående link:
http://www.miljoeportal.dk/NR/rdonlyres/AF267D1B-BBF3-4CE8-A8CF1BD8789F819B/0/WinSpv_vejledning.pdf
For at få nemmere adgang til de industrier som myndigheden skal indberette, er
industrierne blevet fordelt som ”anlægsudvalg” på kommuneniveau i WinSPV.
Adgang til udvalg finder I via træk ned menuen
, hvor I vælger “anlægsudvalg”.
Det relevante udvalg, har udvalgs nummer 6+”kommune nr.” og beskrivelsen ”NOVANA: Industrier – kommunenavn”. Find det udvalg som gælder
jeres kommune og tryk ”Anvend”. Nu er I klar til at indberette efter WinSPV
vejledning.
Det vil være en fordel løbende at opdatere industridata i WinSPV, da dette
års indberetningsprocedure fremover vil erstatte den tidligere papirindberetning.
Hvis kommunen har spørgsmål til indberetningen er I velkommen til at kontakte By- og Landskabsstyrelsen ved Kristoffer Colding, nikco@blst.dk tlf.
72 54 49 03.

Med venlig hilsen
Kristoffer Colding
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