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Vi har ett resultat!

Rapport: Kompletterande 
övervakningsprogram för tolv nya 
prioriterade ämnen
• DEL 1 Behov av övervakning för 

respektive ämne, -
• DEL 2 Specificering och bristanalys 

av övervaknings- programmet och 
• Del 3 Kompletterande 

övervakningsprogram 2018 –
2021 avseende nya prioriterade 
ämnen. 

• Bilagor (beskrivningar av ämnena)



Övervakning av prioriterade ämnen
• WFD: Övervakning ska ske där utsläpp av prioriterat 

ämne sker
• Reviderat prioämnesdirektiv: Medlemsländerna ska se 

till att det görs långsiktiga trendanalyser av prioriterade 
ämnen som tenderar att ackumuleras i sediment och 
biota. 

• Men även:
– Behov att inkludera bakgrundsbelastningen via tex atmosfärisk 

deposition och diffusa källor
– Påverkans- och riskanalys viktig utgångspunkt för design av 

övervakningsprogrammet



Stegvis arbetssätt
1. Påverkansbedömning – VM5 
2. Framtagande av behov av övervakning – VM5
3. Bristanalys utifrån dagens övervakning – VM5
4. Se över möjlighet att åtgärda bristerna genom nationell 

och regional miljöövervakning (inkl ev extra 
finansiering)– NV/HaV/Lst

5. Se över möjlighet att inkludera recipientkontroll –
HaV/NV/Lst

6. Ta fram ett program som kan rapporteras (rapport) –
VM5

7. Rapportering senast 22 december (skicka underlag till 
HaV senast 22 november)















Steg 1: Påverkansanalys kontra befintlig övervakning
Vattenförekomster med betydande påverkans med avseende på PFOS och Dioxin 
och dioxinliknande ämnen

PFOS Dioxin



Steg 2 – Framtagande av behov av övervakning

Principer för urval av ämnen som borde ingå i 
övervakningen:
• Tillåtet i Sverige
• Ingår i miljöövervakningen och det finns analysdata och 

ämnet har påträffats i miljön
• Påträffas inom miljöövervakningen
• Statusklassning för ytvatten tillgänglig
• PBT-ämne (persistenta, bioackumulerande och toxiska)
• Försäljning av ämnet förekommer
• Representativ analysmetod



Steg 2: 8 ämnen aktuella för övervakning i Sverige

Nr Namn Kommentar

35 PFOS Släpps ut. 
Detekterat i miljön.

37 Dioxiner Släpps ut. 
Detekterat i miljön.

38 Aklonifen Släpps ut. 
Detekterat i miljön.

39 Bifenox Släpps ut. 
Ej detekterat i miljön.

40 Cybutryn Diffus spridning. 
Detekterat i miljön.

41 Cypermetrin
Släpps ut.
Analysmetod ej tillräckligt 
känslig.

43 HBCDD Diffus spridning. 
Detekterat i miljön.

45 Terbutryn Släpps ut. 
Detekterat i miljön.

Nr Namn Kommentar

34 Dikofol Släpps ej ut. 
Ej detekterat i miljön.

36 Kinoxifen Släpps ej ut. 
Ej detekterat i miljön.

42 Diklorvos Släpps ej ut.

44 Heptaklor/he
ptaklorepoxid Släpps ej ut.









 Ämnen aktuella för övervakning







Men - vårt övervakningsprogram utgörs av 
befintlig övervakning av de nya prioriterade 

ämnena
• Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ser att 

övervakningen kommer att genomföras under kommande år, 
eftersom detta redan är finansierade.

• Övervakning som genomförs i rullande program inom olika 
recipientkontrollprogram. 

Dessa delas sedan upp i kontrollerande och operativ 
övervakning.



Olika typer av övervakning enligt WFD

Kontrollerande övervakning
• Ska ge en bild av den övergripande 

vattenstatusen i distriktet
Operativ övervakning
• Ska ligga till grund för att fastställa status på de 

vattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen 
att inte uppnå god status. 

• Den operativa övervakningen ska även användas 
till att följa upp ifall effekterna av de 
åtgärdsprogram som satts in uppnår önskad 
effekt och mål.



Kontrollerande eller operativ övervakning?

• Pågående nationell och regional övervakning bedömts 
vara kontrollerande övervakning 

• Pågående recipientkontroll har bedömts vara operativ
övervakning. 

• Konsekvensen av detta är:
– en del kontrollerande övervakning är belägen i områden med 

betydande påverkan 
– en del av den operativa övervakningen återfinns i områden där 

det inte finns betydande påverkan. 



Riket: Antal kontrollerande och operativa  övervakningsstationer

Distrikt

Kontrollerande övervakning av nya prioriterade ämnen
Sjöar Vattendrag Kustvatten Utsjön

Antal stationer Antal 
stationer

Antal 
stationer

Antal 
stationer

Bottenviken Torneälven 1
Bottenviken 3 8
Bottenhavet 25 22 2
Norra Östersjön 12 2 3
Södra Östersjön 13 6 5
Västerhavet 4 2 4
Totalt hela landet 58 22 20 12
Distrikt Operativ övervakning av nya prioriterade ämnen
Bottenviken Torneälven
Bottenviken 3
Bottenhavet 3 3 4
Norra Östersjön
Södra Östersjön 14 2 26
Västerhavet 24 1 48
Totalt hela landet 41 6 81

Alla ämnen utom Cypermetrin övervakas vid minst en övervakningsstation 
någonstans i Sverige



Trendövervakning

• Övervakningsstationer som valts:
– Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota sker framför allt i 

två nationella program för metaller och organiska miljögifter i 
biota i sjöar och kustvatten.

– Samt ett nationellt program för övervakning av metaller och 
organiska miljögifter i havssediment.  

Nationella miljöövervakningsprogram: 
• Metaller och organiska miljögifter i sediment – kust och hav
• Metaller och organiska miljögifter i havet
• Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen (sötvatten)



Summa summarum:
Kontrollerande, 

operativ och 
trendövervakning av 

nya prioriterade 
ämnen i ytvatten per 
vattenkategori i Norra 

Östersjöns distrikt



Alla distrikt



Fortsatt arbete

• Rapportering till EU senast 22 dec 2018

• Övervakning av miljögifter ska tas fram inom projektet 
”Full koll på våra vatten” som ska vara klart i december 
2019. Efter det ska detta implementeras i den rullande 
miljöövervakningen.



Förslag till beslut
Vattendelegationen beslutar att fastställa det 
kompletterande övervakningsprogrammet 2018-2021 
för Norra Östersjöns vattendistrikt avseende nya 
prioriterade ämnen.

Vattendelegationen noterar att HaV och Naturvårdsverket 
ansvarar för slutliga urvalet av stationer och mätningar som 
kommer att rapporteras till EU senast 22 dec 2018.

Inriktningen är att förbättra övervakningsprogrammet till 
beslut 2021 så att det bättre motsvarar den nya påverkans-
och riskbedömningen
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