
 

Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län  Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra Götalands län 

971 86 Luleå 871 86 Härnösand 721 86 Västerås 391 86 Kalmar 403 40 Göteborg 

Telefon 010-225 50 00 Telefon 0611-34 90 00 Telefon 010-224 90 00 Telefon 010-223 80 00 Telefon 010-224 40 00 

 

Hemsida www.vattenmyndigheterna.se  

1(108) 

Underlag till Åtgärdsprogram 2018-2021  
 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten  
  

Bilagor A-E för Sveriges fem vattendistrikt 

 

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/


 

Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län  Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra Götalands län 

971 86 Luleå 871 86 Härnösand 721 86 Västerås 391 86 Kalmar 403 40 Göteborg 

Telefon 010-225 50 00 Telefon 0611-34 90 00 Telefon 010-224 90 00 Telefon 010-223 80 00 Telefon 010-224 40 00 

 

Hemsida www.vattenmyndigheterna.se  

2(108) 

Utgiven av: Vattenmyndigheterna i samverkan 

Ansvarigt distrikt: Vattenmyndigheterna i samverkan 

Författare: Vattenmyndigheterna i samverkan 

Omslagsbild: Fiskgjuse med fångad fisk 

Foto omslagsbild: Lars Molander 

Tryckt hos: Länsstyrelsen Västernorrlands län 

Upplaga: digital upplaga på www.vattenmyndigheterna.se 

http://www.vattenmyndigheterna.se/


 

Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län  Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra Götalands län 

971 86 Luleå 871 86 Härnösand 721 86 Västerås 391 86 Kalmar 403 40 Göteborg 

Telefon 010-225 50 00 Telefon 0611-34 90 00 Telefon 010-224 90 00 Telefon 010-223 80 00 Telefon 010-224 40 00 

 

Hemsida www.vattenmyndigheterna.se  

3(108) 

Underlag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten –  

Bilagor A-E för Sveriges fem vattendistrikt 

 

 

Om bilagorna 

I denna bilagedel finns underlag och information som legat till grund för åtgärdsprogram 

2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten som finns för 

respektive vattendistrikt. Informationen redovisas uppdelat per distrikt för Sveriges fem 

vattendistrikt.  

 

Bilaga A. Status på distriktens vatten 

Redovisar resultaten från den statusklassificering som genomfördes för de nya prioriterade 

ämnena och PFAS (summa 11) under perioden 2016-2017. 

 

Bilaga B. Miljökvalitetsnormer för vatten 

Beskriver miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster för de nya prioriterade 

ämnena och PFAS (summa 11).  

 

Bilaga C. Övervakningsprogram 

Beskriver den övervakning som legat till grund för statusklassificeringen. 

 

Bilaga D. Termer och begrepp 

Förklarar de termer och begrepp som förekommer i bilaga A-E 

 

Bilaga E. Kartor 

Visar kartor över vattendistriktens avgränsning, typindelning och indelning i 

vattenförekomster, kemisk status med avseende på prioriterade ämnen respektive PFAS 

(summa 11), övervakning av dessa ämnen, samt internationella gränsområden. 
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Bilaga A. Status på distriktens vatten 

En viktig del av arbetet med kartläggning och analys är att beskriva dagens tillstånd i 

vattenmiljöerna, vilket görs genom den så kallade statusklassificeringen. I 

kartläggningsarbetet ingår även att bedöma risken för att miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten inte ska kunna följas, en så kallad riskbedömning. I detta avsnitt redovisas 

resultaten från statusklassificering och riskbedömning i förlängningen av 

vattenförvaltningscykel 2 under perioden 2016-2018 för kemisk grund- och ytvattenstatus.  

För grundvatten har endast klassificeringar av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) utförts och 

för ytvatten är det endast de nya prioriterade ämnena nummer 34-45, enligt Bilaga 6 i Havs- 

och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2013:19) som har klassificerats. 

När resultaten från statusklassificeringarna läses är det viktigt att ha i åtanke att det hittills 

enbart är ett fåtal vattenförekomster som har undersökts med avseende på dessa ämnen. 

Därför verkar problemet med ämnena vara litet om man bara tittar på antalet 

vattenförekomster som inte uppnår god status, eller om man enbart jämför med det totala 

antalet vattenförekomster. Det är dock bara cirka två procent av alla Sveriges 

ytvattenförekomster som har fått någon klassificering som baseras på en eller flera mätningar 

av de nya prioriterade ämnena. Detta beror på databrist. För övriga 98 procent av 

ytvattenförekomsterna saknas det information om förekomsten av de aktuella ämnena och 

dessa vattenförekomster har därför klassificerats. Av de två procent som är klassificerade med 

stöd av mätdata är det cirka hälften som har fått klassificeringen ”uppnår ej god” kemisk 

ytvattenstatus. Dessa klassificeringar omfattar bara fem av de tolv nya prioriterade ämnena. 

För grundvattenförekomster är det ca åtta procent som har fått en klassificering baserad på en 

eller flera mätningar av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11). Av dessa har cirka sex procent 

klassificerats till otillfredsställande kemisk grundvattenstatus. 

Det är alltså högst sannolikt att dessa ämnen förekommer i halter över gräns- respektive 

riktvärdena i många fler vattenförekomster än statusklassificeringen visar. 

Vidare beskrivning av arbetet med kartläggning och analys återfinns i bilaga 1 - arbetssätt och 

metoder, till Förvaltningsplan 2016-2021 för respektive vattendistrikt (BVVD, 2016; BHVD, 

2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; VHVD, 2016). 

A.1 Bedömning av mätningarna och dess noggrannhet 

Tillförlitligheten i statusklassificeringarna varierar, framförallt beroende på hur mycket 

underlag som finns att utgå från. I vissa fall finns god tillgång till relevanta mätdata och 

ibland behöver klassificeringen grundas enbart på modellering och expertbedömning.  

För att tydliggöra hur väl underbyggd en statusklassificering är görs en så kallad 

tillförlitlighetsklassificering. En uppskattning av tillförlitligheten i en statusklassificering kan 

ge en indikation på var övervakning behöver utökas eller förändras. Tillförlitlighets-

klassificeringar har gjorts för kvalitetsfaktorer och sammanvägda bedömningar för såväl 

ytvatten (ekologisk status och kemisk status) som grundvatten (kemisk status och kvantitativ 

status). Tillförlitligheten bedöms i fyra olika nivåer (A-D), där A indikerar högst 

tillförlitlighet och D indikerar lägst tillförlitlighet (A = Mycket Bra, B = Bra, C = Medel och 

D = Låg). 
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Mer om hur tillförlitlighetsklassningen går till finns att läsa i bilaga 1 - arbetssätt och 

metoder, till Förvaltningsplan 2016-2021 för respektive vattendistrikt (BVVD, 2016; BHVD, 

2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; VHVD, 2016). 

A.2 Påverkanskällor kopplade till miljögifter 

Många miljögifter med relevans för vattenområdet har sedan 1970-talet uppvisat en 

nedåtgående trend i miljön. Däremot tillkommer ständigt nya potentiella miljögifter, i form av 

organiska miljögifter och läkemedelsrester.  

Det är troligt att de största utsläppen av miljögifter numera inte sker från punktkällor utan 

snarare som diffusa utsläpp eller som en kombination av punktkällor och diffusa källor. 

Diffus spridning kan ske i samband med användning och kassering av produkter och varor, 

som sedan kan spridas vidare via avloppsreningsverk, enskilda avlopp och dagvatten, 

lakvatten från deponier och så vidare. Detta innebär att det är extra svårt att avgöra vilka som 

är de betydande påverkanskällorna. I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) redovisas 

påverkanskällor kopplat till miljögifter ofta ospecificerat som diffusa källor.  

För utförligare information om påverkanskällor för miljögifter, se Förvaltningsplan 2016-

2021 för respektive vattendistrikt (BVVD, 2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; 

VHVD, 2016). 

A.3 Grundvatten 

För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd, görs det i vanliga fall både en 

klassificering av kemisk och kvantitativ status. Under perioden 2016-2018 har dock 

klassificeringen enbart behövt göras för kemisk status baserat på resultat av mätningar av 

kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) samt information om dess påverkanskällor. Vid 

statusklassificering av parametern PFAS (summa 11) har 90 ng/l använts som riktvärde, samt 

18 ng/l som utgångspunkt för att vända uppåtgående trend, i enlighet med 

Vattenmyndigheternas inriktningsbeslut, 2016-11-16 (Vattenmyndigheterna, 2016). Grunden 

för beslutet om riktvärde baseras på Statens geologiska undersöknings (SGU:s) föreskrifter 

om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Enligt 

föreskrifterna ska vattenmyndigheterna fastställa miljökvalitetsnormer i form av riktvärden 

för grundvatten för förorenande ämnen som vid kartläggning och analys har föranlett 

bedömningen att grundvattenförekomsten är utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god 

kemisk grundvattenstatus 2021. 

Mer information om hur statusklassificeringen genomförs och vilket underlag som används 

finns i bilaga 1 - arbetssätt och metoder, till Förvaltningsplan 2016-2021 för respektive 

vattendistrikt (BVVD, 2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; VHVD, 2016). 

A.3.1 Påverkansanalys och riskbedömning 

Påverkansanalyser visar vilka påverkanskällor som är betydande och var det kan finnas 

problem i vattenförekomsterna. Med betydande påverkan menas sådan påverkan som, ensamt 

eller tillsammans med övrig påverkan, gör att en vattenförekomst inte når, eller riskerar att 

inte nå god status. Riskbedömningen ska visa vilka grundvattenförekomster som riskerar att 

få otillfredsställande status på grund av dessa mänskliga påverkanskällor.  

Samma metod för statusklassificering och riskbedömning som användes under 

förvaltningscykel 2 har använts för den statusklassificering och riskbedömning som ligger till 
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grund för detta åtgärdsprogram. För utförligare information om hur statusklassificering och 

riskbedömning har utförts, se bilaga 1 - arbetssätt och metoder, till Förvaltningsplan 2016-

2021 för respektive vattendistrikt (BVVD, 2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; 

VHVD, 2016).  

A.3.2 Bottenvikens vattendistrikt – Kemisk status och riskbedömning 

Av vattendistriktets 697 grundvattenförekomster har 1 vattenförekomst otillfredsställande 

kemisk status med avseende på PFAS (summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2, 

se tabell A.1 samt karta 4.1 i bilaga E. Kunskapen om hur utbrett problemet med PFAS 

(summa 11) är i vattendistriktet är bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera 

med, bland annat, fler mätningar. 

 

Tabell A.1. Kemisk status för grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt för kvalitetsfaktorn 
PFAS (summa 11).  

Kemisk status för PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster  

God kemisk status  20 

Otillfredsställande kemisk status  1 

Totalt antal grundvattenförekomster i distriktet 697 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

I Bottenvikens vattendistrikt riskerar 11 av grundvattenförekomsterna att inte uppnå god 

kemisk status till 2021 eller 2027 (tabell A.2 och karta 5.1 i bilaga E). Riskerna kommer 

främst från befarad spridning av PFAS (summa 11) från förorenade områden och diffusa 

källor. 

 

Tabell A.2 Riskbedömning av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) för grundvattenförekomster i 
Bottenvikens vattendistrikt.  

Riskbedömning PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2021 11 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2027 - 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

 

A.3.3 Bottenhavets vattendistrikt – Kemisk status och riskbedömning 

Av vattendistriktets 832 grundvattenförekomster har ingen vattenförekomst otillfredsställande 

kemisk status med avseende på PFAS (summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2, 

se tabell A.3 samt karta 4.2 i bilaga E. Kunskapen om hur utbrett problemet med PFAS 

(summa 11) är i vattendistriktet är bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera 

med, bland annat, fler mätningar. 

 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell A.3 Kemisk status för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt för kvalitetsfaktorn 
PFAS (summa 11).  

Kemisk status för PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster  

God kemisk status  74 

Otillfredsställande kemisk status  0 

Totalt antal grundvattenförekomster i distriktet 832 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

I Bottenhavets vattendistrikt riskerar 7 av grundvattenförekomsterna att inte uppnå god 

kemisk status till 2021 eller 2027 (tabell A.4 och karta 5.2 i bilaga E). Riskerna kommer 

främst från befarad spridning av PFAS (summa 11) från förorenade områden och diffusa 

källor. 

 

Tabell A.4 Riskbedömning av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) för grundvattenförekomster i 
Bottenhavets vattendistrikt.  

Riskbedömning PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2021 7 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2027 - 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

A.3.4 Norra Östersjöns vattendistrikt – Kemisk status och riskbedömning 

Av vattendistriktets 574 grundvattenförekomster har 5 vattenförekomster otillfredsställande 

kemisk status med avseende på PFAS (summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2, 

se tabell A.5 samt karta 4.3 i bilaga E. Kunskapen om hur utbrett problemet med PFAS 

(summa 11) är i vattendistriktet är bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera 

med, bland annat, fler mätningar.  

 

Tabell A.5. Kemisk status för grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt för kvalitetsfaktorn 
PFAS (summa 11).  

Kemisk status för PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster  

God kemisk status  46 

Otillfredsställande kemisk status  5 

Totalt antal grundvattenförekomster i distriktet 574 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 17 av grundvattenförekomsterna att inte uppnå god 

kemisk status till 2021 eller 2027 (tabell A.6 och karta 5.3 i bilaga E). Riskerna kommer 

främst från befarad spridning av PFAS (summa 11) från förorenade områden och diffusa 

källor. 

 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell A.6 Riskbedömning av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) för grundvattenförekomster i Norra 
Östersjöns vattendistrikt.  

Riskbedömning PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2021 10 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2027 7 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

A.3.5 Södra Östersjöns vattendistrikt – Kemisk status och riskbedömning 

Av vattendistriktets 667 grundvattenförekomster har 3 vattenförekomster otillfredsställande 

kemisk status med avseende på PFAS (summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2, 

se tabell A.7 samt karta 4.4 i bilaga E. Kunskapen om hur utbrett problemet med PFAS 

(summa 11) är i vattendistriktet är bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera 

med, bland annat, fler mätningar. 

 

Tabell A.7. Kemisk status för grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt för kvalitetsfaktorn 
PFAS (summa 11). 

Kemisk status för PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster  

God kemisk status  72 

Otillfredsställande kemisk status  3 

Totalt antal grundvattenförekomster i distriktet 667 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se  

 

I Södra Östersjöns vattendistrikt riskerar 17 av grundvattenförekomsterna att inte uppnå god 

kemisk status till 2021 eller 2027 (tabell A.8 och karta 5.4 i bilaga E). Riskerna kommer 

främst från befarad spridning av PFAS (summa 11) från förorenade områden och diffusa 

källor. 

 

Tabell A.8 Riskbedömning av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) för grundvattenförekomster i Södra 
Östersjöns vattendistrikt.  

Riskbedömning PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2021 15 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2027 2 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

A.3.6 Västerhavets vattendistrikt – Kemisk status och riskbedömning 

Av vattendistriktets 541 grundvattenförekomster har 3 vattenförekomster otillfredsställande 

kemisk status med avseende på PFAS (summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2, 

se tabell A.9 samt karta 4.5 i bilaga E. Kunskapen om hur utbrett problemet med PFAS 

(summa 11) är i vattendistriktet är bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera 

med, bland annat, fler mätningar. 
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Tabell A.9 Kemisk status för grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt för kvalitetsfaktorn 
PFAS (summa 11).  

Kemisk status för PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster  

God kemisk status  52 

Otillfredsställande kemisk status  3 

Totalt antal grundvattenförekomster i distriktet 541 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 12 av grundvattenförekomsterna att inte uppnå god 

kemisk status till 2021 eller 2027 (tabell A.10 och karta 5.5 i bilaga E). Riskerna kommer 

främst från befarad spridning av PFAS (summa 11) från förorenade områden och diffusa 

källor. 

 

Tabell A.10 Riskbedömning av kvalitetsfaktorn PFAS (summa 11) för grundvattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt.  

Riskbedömning PFAS (summa 11) Antal grundvattenförekomster 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2021 9 

Risk för otillfredsställande kemisk status 2027 3 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

 

A.4 Ytvatten  

I förlängningen av vattenförvaltningscykeln 2 (2016-2018) klassificeras endast de nya 

prioriterade ämnena nummer 34-45, enligt Bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens 

författningssamling 2013:19. Den kemiska statusen revideras därmed och de nya prioriterade 

ämnena klassificeras för första gången inom vattenförvaltningsarbetet.  

A.4.1 Påverkansanalys och riskbedömning 

I arbetet med att kartlägga vattendistriktets ytvattenförekomster ingår att göra en 

påverkansanalys och en riskbedömning. Syftet är att identifiera de påverkanskällor som bidrar 

till att god status inte uppnås, och att bedöma risken för att miljökvalitetsnormerna inte ska 

följas. I påverkansanalysen för ytvatten ingår också att beskriva vilka effekter som påverkan 

har lett till. Detta görs genom en bedömning och beskrivning av vilka miljöproblem som 

föreligger i vattenförekomsterna. 

Samma metod för påverkansanalys och riskbedömning som användes under förvaltningscykel 

2 har använts för den statusklassificering som ligger till grund för detta åtgärdsprogram. I 

nästa förvaltningscykel kommer en mer omfattande påverkansanalys och riskbedömning ingå 

som bland annat ska grunda sig på ett övervakningsprogram för nya prioriterade ämnen. För 

utförligare information om hur påverkansanalys och riskbedömning har utförts, se bilaga 1 - 

arbetssätt och metoder, till Förvaltningsplan 2016-2021 för respektive vattendistrikt (BVVD, 

2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; VHVD, 2016). 

I detta avsnitt redovisas resultaten från riskbedömningen med avseende på kemisk status i 

ytvatten för de nya prioriterade ämnena.  
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A.4.2 Bottenvikens vattendistrikt – Kemisk status, tillförlitlighet och riskbedömning 

I vattendistriktet har 117 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status för de 

nya prioriterade ämnena, se tabell A.11 och karta 6.1 i bilaga E.  

 

Tabell A.11 Kemisk status för de nya prioriterade ämnena för ytvattenförekomster i Bottenvikens 
vattendistrikt.  

Kemisk status nya prioriterade ämnen Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt antal ytvattenförekomster i distriktet 4795 1984 113 

Totalt antal klassificerade ytvattenförekomster 4 0 113 

Uppnår ej god kemisk status 4 0 113 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-17, www.viss.lansstyrelsen.se   

 

Det är främst dioxiner som bidrar till sänkt status i distriktet med 113 vattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status. PFOS sänker statusen för de resterande 4 vattenförekomsterna 

(se figur A.1). Kunskapen om hur utbrett problemet med miljögifter är i vattendistriktet är 

bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera med, bland annat, fler mätningar.  

 

 

Figur A.1. Antal ytvattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för nya 

prioriterade ämnen i Bottenvikens vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, 

www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Tillförlitlighetsklassificeringen för kemisk status för de nya prioriterade ämnen i Bottenvikens 

vattendistrikt visar att tillförlitligheten är medel för de flesta parametrarna som sänker den 

kemiska statusen. Endast en mindre andel placerar sig med tillförlitlighetsklassningen god 

(figur A.2). 
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Figur A.2. Tillförlitlighetsklassningen för nya prioriterade ämnen för sjöar, vattendrag och kustvatten i 

Bottenvikens vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Av distriktets 6891 ytvattenförekomster är det 117 förekomster som har bedömts vara i 

riskzonen att inte uppnå god kemisk status för de nya prioriterade ämnena (tabell A.12). För 

att göra en riskbedömning med avseende på kemisk status är kunskapsunderlaget ofta 

bristfälligt. Endast de vattenförekomster som inte uppnår god status i dagsläget har bedömts 

vara ”i risk”. Detta förfaringssätt innebär att antalet vattenförekomster som riskerar att inte 

uppnå god kemisk status förmodligen har underskattats. 

 

Tabell A.12. Riskbedömning för kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.  

Antal vattenförekomster Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt i distriktet 4795 1984 113 

Risk att kemisk status inte uppnås 4 0 113 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

A.4.3 Bottenhavets vattendistrikt – Kemisk status, tillförlitlighet och riskbedömning 

I vattendistriktet har 104 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status för de 

nya prioriterade ämnena, se tabell A.13 och karta 6.2 i bilaga E.  

 

Tabell A.13 Kemisk status för de nya prioriterade ämnena för ytvattenförekomster i Bottenhavets 
vattendistrikt. 

Kemisk status nya prioriterade ämnen Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt antal ytvattenförekomster i distriktet 6944 3731 85 

Totalt antal klassificerade ytvattenförekomster 35 29 85 

Uppnår ej god kemisk status 11 8 85 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

 

Det är främst dioxiner som bidrar till sänkt status i distriktet med 95 vattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status. PFOS sänker statusen för de resterande vattenförekomsterna 
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(se figur A.3). Kunskapen om hur utbrett problemet med miljögifter är i vattendistriktet är 

bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera med, bland annat, fler mätningar.  

 

 

Figur A.3. Antal ytvattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för nya 

prioriterade ämnen i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16 

www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Tillförlitlighetsklassificeringen för kemisk status för de nya prioriterade ämnen i Bottenhavets 

vattendistrikt visar att tillförlitligheten är medel för de flesta parametrarna som sänker den 

kemiska statusen. Endast en mindre andel placerar sig bland de högre tillförlitlighetsklass-

ningarna där sjöförekomster erhåller högst andel av klassificeringen mycket bra (figur A.4). 

 

 

Figur A.4. Tillförlitlighetsklassningen för nya prioriterade ämnen för sjöar, vattendrag och kustvatten i 

Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Av distriktets 10758 ytvattenförekomster är det 104 förekomster som har bedömts vara i 

riskzonen att inte uppnå god kemisk status för de nya prioriterade ämnena (tabell A.14). För 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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att göra en riskbedömning med avseende på kemisk status är kunskapsunderlaget ofta 

bristfälligt. Endast de vattenförekomster som inte uppnår god status i dagsläget har bedömts 

vara ”i risk”. Detta förfaringssätt innebär att antalet vattenförekomster som riskerar att inte 

uppnå god kemisk status förmodligen har underskattats. 

 

Tabell A.14 Riskbedömning för kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. 
Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

Antal vattenförekomster Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt i distriktet 6944 3731 85 

Risk att kemisk status inte uppnås 11 8 85 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se   

 

A.4.4. Norra Östersjöns vattendistrikt – Kemisk status, tillförlitlighet och 

riskbedömning 

I vattendistriktet har 57 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status för de 

nya prioriterade ämnena, se tabell A.15 och karta 6.3 i bilaga E.  

 

Tabell A.15 Kemisk status för de nya prioriterade ämnena för ytvattenförekomster i Norra Östersjöns 
vattendistrikt.  

Kemisk status nya prioriterade ämnen Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt antal ytvattenförekomster i distriktet 624 423 167 

Totalt antal klassificerade ytvattenförekomster 28 49 20 

Uppnår ej god kemisk status 18 31 8 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-17 www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Det är främst PFOS som bidrar till sänkt status i distriktet med 52 vattenförekomster som inte 

uppnår god kemisk status. Andra ämnen som sänker status utgörs av dioxiner, cypermetrin 

och cybutryn (Irgarol ®) (se figur A.5). Kunskapen om hur utbrett problemet med miljögifter 

är i vattendistriktet är bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera med, bland 

annat, fler mätningar.  
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Figur A.5. Antal ytvattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för nya 

prioriterade ämnen i Norra Östersjöns vattendistrikt. CHEM_IRGAROL avser cybutryn. Uppgifterna 

är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Tillförlitlighetsklassificeringen för kemisk status för de nya prioriterade ämnen i Norra 

Östersjöns vattendistrikt visar att tillförlitligheten är god för de flesta parametrarna som 

sänker den kemiska statusen. Endast en mindre andel placerar sig bland de högre 

tillförlitlighetsklassningarna där sjö- och ytvattenförekomster erhåller högst andel av 

klassificeringen mycket bra (figur A.6). 

 

Figur A.6. Tillförlitlighetsklassningen för nya prioriterade ämnen för sjöar, vattendrag och kustvatten i 

Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, 

www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Av distriktets 1214 ytvattenförekomster är det 57 förekomster som har bedömts vara i 

riskzonen att inte uppnå god kemisk status för de nya prioriterade ämnena (tabell A.16). För 

att göra en riskbedömning med avseende på kemisk status är kunskapsunderlaget ofta 

bristfälligt. Endast de vattenförekomster som inte uppnår god status i dagsläget har bedömts 

vara ”i risk”. Detta förfaringssätt innebär att antalet vattenförekomster som riskerar att inte 

uppnå god kemisk status förmodligen har underskattats. 
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Tabell A.16 Riskbedömning för kemisk status i ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Antal vattenförekomster Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt i distriktet 624 423 167 

Risk att kemisk status inte uppnås 18 31 8 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se  

A.4.5. Södra Östersjöns vattendistrikt – Kemisk status, tillförlitlighet och 

riskbedömning 

I vattendistriktet har 37 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status för de 

nya prioriterade ämnena, se tabell A.17 och karta 6.4 i bilaga E.  

 

Tabell A.17 Kemisk status för de nya prioriterade ämnena för ytvattenförekomster i Södra Östersjöns 
vattendistrikt.  

Kemisk status nya prioriterade ämnen Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt antal ytvattenförekomster i distriktet 1033 495 178 

Totalt antal klassificerade ytvattenförekomster 50 22 30 

Uppnår ej god kemisk status 20 7 10 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-17 www.viss.lansstyrelsen.se  

 

Det är främst PFOS och dioxiner som bidrar till sänkt status i distriktet (se figur A.7). 

Kunskapen om hur utbrett problemet med miljögifter är i vattendistriktet är bristfällig. Det 

finns därmed ett behov av att komplettera med, bland annat, fler mätningar.  

 

 
Figur A.7. Antal ytvattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för nya 

prioriterade ämnen i Södra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, 

www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Tillförlitlighetsklassificeringen för kemisk status för de nya prioriterade ämnen i Södra 

Östersjöns vattendistrikt visar att tillförlitligheten är blandad för de flesta parametrarna som 
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sänker den kemiska statusen. Endast en mindre andel placerar sig bland de högre 

tillförlitlighetsklassningarna där sjö- och kustvattenförekomster erhåller högst andel av 

klassificeringen mycket bra (figur A.8). 

 

 
Figur A.8. Tillförlitlighetsklassningen för nya prioriterade ämnen för sjöar, vattendrag och kustvatten i 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, 

www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Av distriktets 1706 ytvattenförekomster är det 37 förekomster som har bedömts vara i 

riskzonen att inte uppnå god kemisk status för de nya prioriterade ämnena (tabell A.18). För 

att göra en riskbedömning med avseende på kemisk status är kunskapsunderlaget ofta 

bristfälligt. Endast de vattenförekomster som inte uppnår god status i dagsläget har bedömts 

vara ”i risk”. Detta förfaringssätt innebär att antalet vattenförekomster som riskerar att inte 

uppnå god kemisk status förmodligen har underskattats. 

 
Tabell A.18 Riskbedömning för kemisk status i ytvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.  

Antal vattenförekomster Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt i distriktet 1033 495 178 

Risk att kemisk status inte uppnås 20 7 10 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

A.4.6. Västerhavets vattendistrikt – Kemisk status, tillförlitlighet och riskbedömning 

I vattendistriktet har 29 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk status för de 

nya prioriterade ämnena, se tabell A.19 och karta 6.5 i bilaga E.  

 
Tabell A.19 Kemisk status för de nya prioriterade ämnena för ytvattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt.  

Kemisk status nya prioriterade ämnen Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt antal ytvattenförekomster i distriktet 1696 789 110 

Totalt antal klassificerade ytvattenförekomster 56 21 12 

Uppnår ej god kemisk status 24 4 1 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-17 www.viss.lansstyrelsen.se 
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Det är främst PFOS som bidrar till sänkt status i distriktet med 26 vattenförekomster som inte 

uppnår god kemisk status. Andra ämnen utgörs av dioxiner, och aklonifen (se figur A.9). 

Kunskapen om hur utbrett problemet med miljögifter är i vattendistriktet är bristfällig. Det 

finns därmed ett behov av att komplettera med, bland annat, fler mätningar.  

 
Figur A.9. Antal ytvattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för nya 

prioriterade ämnen i Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16. 

www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tillförlitlighetsklassificeringen för kemisk status för de nya prioriterade ämnen i Västerhavets 

vattendistrikt visar att tillförlitligheten är låg för de flesta parametrarna som sänker kemiska 

statusen. Endast en mindre andel placerar sig bland de högre tillförlitlighetsklassningarna där 

sjö- och ytvattenförekomster erhåller högst andel av klassificeringen mycket bra (figur A.10). 

 

 
Figur A.10. Tillförlitlighetsklassningen för nya prioriterade ämnen för sjöar, vattendrag och kustvatten 

i Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, 

www.viss.lansstyrelsen.se.  

 

Av distriktets 2592 ytvattenförekomster är det 29 förekomster som har bedömts vara i 

riskzonen att inte uppnå god kemisk status för de nya prioriterade ämnena (tabell A.20). För 
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att göra en riskbedömning med avseende på kemisk status är kunskapsunderlaget ofta 

bristfälligt. Endast de vattenförekomster som inte uppnår god status i dagsläget har bedömts 

vara ”i risk”. Detta förfaringssätt innebär att antalet vattenförekomster som riskerar att inte 

uppnå god kemisk status förmodligen har underskattats. 

 

Tabell A.10 Riskbedömning för kemisk status i ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.  

Antal vattenförekomster Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt i distriktet 1696 789 110 

Risk att kemisk status inte uppnås 24 4 1 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

A.5 Status avrinningsområden med avrinning till Norge och Finland 

Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt har avrinningsområden som 

sträcker sig utanför Sveriges gränser. Detta kräver samordning med de berörda gränsländerna 

om förvaltningen av dessa så kallade gränsvattenförekomster. En utgångspunkt för samarbetet 

är att det så långt möjligt är det nedströms liggande landets förvaltning som ska tillämpas. 

Svenska myndigheter kan bara besluta om förvaltningen av det vatten som finns inom svenskt 

territorium. För vatten som börjar på den svenska sidan, men som rinner till Norge eller 

Finland ger Sverige förslag på åtgärder och vice versa. 

Det är enbart Bottenhavets vattendistrikt som har gränsvattenförekomster med nya 

statusklassningar. Dessa omfattar två vattenförekomster i vattendrag som inte uppnår god 

kemisk status med avseende på PFOS och tre kustvattenförekomster som inte uppnår god 

kemisk status med avseende på dioxiner, samt två grundvattenförekomster som uppnår god 

status avseende PFAS (summa 11). 

Sammantaget är ändringarna små och bedöms därför inte påverka Norge och Finland i någon 

betydande omfattning. De gränsvattenförekomster som har fått en ändrad statusklassning med 

anledning av de tolv nya prioriterade ämnena redovisas nedan under respektive distrikt 

A.5.1 Bottenvikens vattendistrikt – statusklassificering gränsvattenförekomster 

Bottenvikens vattendistrikt har avrinningsområden som sträcker sig både in i Norge och 

Finland. 

Ingen ändring i klassificeringen av kemisk status har gjorts för de sjöar som är 

gränsvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. 

Nya klassificeringar av kemisk status har gjorts för två gränsvattenförekomster i ett 

vattendrag i Bottenvikens vattendistrikt. Den kemiska statusen i dessa vattenförekomster har 

klassats till ”uppnår ej god status” med avseende på det nya prioriterade ämnet PFOS. 

Berörda gränsvattenförekomster med ny statusklassning och riskbedömning visas i tabell 

A.11. 
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Tabell A.11 Vattenförekomster i vattendrag (gränsvatten) i Bottenvikens vattendistrikt. som har fått ny 
klassning av kemisk status. 

Vatten-ID Vattenföre-
komstens 
namn 

Huvudavrin-
ningsområde 

Kommun Distrikt Åtgärds-
område 

Klassat 
ämne 

Kemisk 
status 

Riskbe-
dömning 

SE753485-

169066 

Luossajoki Torneälven - 

SE1000 

Kiruna - 

2584 

 

SE1TO 

 

Torneälven 

med 

kustvatten 

PFOS Uppnår 

ej god 

Risk att 

kemisk status 

inte uppnås 

2027 

SE753494-

169353 

Luossajoki Torneälven - 

SE1000 

Kiruna - 

2584 

 

SE1TO 

 

Torneälven 

med 

kustvatten 

PFOS Uppnår 

ej god 

Risk att 

kemisk status 

inte uppnås 

2027 

 

Nya klassificeringar av kemisk status har gjorts för tre kustvatten i Bottenvikens vattendistrikt 

som är gränsvattenförekomster. Den kemiska statusen i dessa vattenförekomster har klassats 

till ”uppnår ej god status” med avseende på det nya prioriterade ämnet dioxiner och dioxinlika 

föreningar. Berörda gränsvattenförekomster med ny statusklassning visas i tabell A.12. 

 

Tabell A.12 Kustvattenförekomster (gränsvatten) i Bottenvikens vattendistrikt som har fått ny klassning av 
kemisk status. 

Vatten-ID Vattenförekom-
stens namn 

Huvudavrinnin
gs-området 

Kommun Distrikt Åtgärdsområde Klassat 
ämne 

Kemisk 
status 

WA23054

293 

Knivskärsfjärden Till annat land - 

SE000 

Haparanda - 

2583 

SE1TO Norra Bottenviken 

kust;Torneälven 

med kustvatten 

Dioxiner Uppnår ej 

god 

WA99670

124 

Katajafjärden Till annat land - 

SE000 

Haparanda - 

2583 

SE1TO Norra Bottenviken 

kust;Torneälven 

med kustvatten 

Dioxiner Uppnår ej 

god 

WA30700

384 

Haparandafjärde

n sek namn 

Till annat land - 

SE000 

 SE1TO Norra Bottenviken 

kust;Torneälven 

med kustvatten 

Dioxiner Uppnår ej 

god 

 

Nya klassificeringar av kemisk status har gjorts för två grundvatten i Bottenvikens 

vattendistrikt som är gränsvattenförekomster. Den kemiska statusen i dessa vattenförekomster 

har klassats till ”God status” med avseende på det PFAS 11. Berörda gränsvattenförekomster 

med ny statusklassning visas i tabell A.13. 

 

Tabell A.13. Grundvattenförekomster (gränsvatten) i Bottenvikens vattendistrikt som har fått ny klassning 
av kemisk status. 

Vatten-ID Vattenförekom-
stens namn 

Huvudavrinni
ngs-området 

Kommun Distrikt Åtgärdsområde Klassat 
ämne 

Kemisk 
status 

WA26635

366 SE754575-172290 

Torneälven - 

SE1000 

Kiruna - 

2584 SE1TO 

Torneälven med 

kustvatten 

PFAS 

(summa 

11) 

God 

WA82560

238 SE747765-182498 

Torneälven - 

SE1000 

Pajala - 

2521 SE1TO 

Torneälven med 

kustvatten 

PFAS 

(summa 

11) 

God 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44427169
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44427169
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA51004624
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA51004624
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23054293
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23054293
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99670124
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99670124
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30700384
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30700384
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26635366
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26635366
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82560238
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82560238
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A.5.2 Västerhavets vattendistrikt – statusklassificering gränsvattenförekomster 

Västerhavets vattendistrikt har avrinningsområden som sträcker sig in i Norge. Dessa 

gränsvattenförekomster är Enningdalsälven, Klarälven/Trysilälven och kustvatten. 

Ingen ändring i statusklassningen har gjorts för de sjöar och kustvatten som är 

gränsvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 

En liten ändring i statusklassningen har gjorts för ett vattendrag som är en 

gränsvattenförekomst. Förekomsten har satts som ej klassad avseende PFOS, se tabell A.14. 

 

Tabell A.14. Vattenförekomster (gränsvatten) i vattendrag i Västerhavets vattendistrikt som har fått ändrad 
klassning av kemisk status. 

Vatten-ID Vattenförekom-
stens namn 

Huvudavrinnin
gs-området 

Kommun Distrikt Åtgärdsomr
åde 

Klassat 
ämne 

Kemisk 
status 

SE001-160-R Enningdalsälven Enningdalsälven 

- SE112000 

Halden - N101, 

Tanum - 1435 

SE5101 

 

Enningdals-

älven 

PFOS Ej 

klassad 

 

A.5.3 Bottenhavets vattendistrikt – statusklassificering gränsvattenförekomster 

Bottenhavets vattendistrikt har avrinningsområden som sträcker sig in i Norge. 

Ingen ändring i klassificeringen av kemisk status har gjorts för de sjöar och vattendrag som är 

gränsvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt 

 

  

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99571073
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Bilaga B. Miljökvalitetsnormer för vatten 

B.1 Vad är en miljökvalitetsnorm? 

Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. 

Miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt. 

Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön 

ska uppnås. Skillnaden mellan status och miljökvalitetsnorm definierar det åtgärdsbehov som 

finns och som ligger till grund för vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Miljökvalitetsnormer 

är rättsligt styrande för myndigheter och kommuner. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster skulle ha uppnått minst god yt- eller grundvattenstatus senast den 22 

december 2015 och att statusen inte får försämras, det så kallade försämringsförbudet. Om 

status var sämre än god 2015 kan antingen årtalet för när normen ska följas flyttas fram eller 

ett mindre strängt krav tillämpas med hjälp av undantag. Försämringsförbudet gäller i 

förhållande till den senaste statusklassificeringen som en viss vattenförekomst har och är inte 

kopplat till den status som miljökvalitetsnormen fastställts utifrån. Det är alltså den senaste 

och mest aktuella statusbedömningen som ska användas. En miljökvalitetsnorm ger alltså inte 

någon rätt att förorena eller störa upp till den angivna nivån. 

För utförligare information om hur miljökvalitetsnormerna fastställs och hur undantag 

tillämpas, se Förvaltningsplan för respektive vattendistrikt, del 2 – Vattenförvaltning 2009-

2015 (BVVD, 2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; VHVD, 2016). 

B.2 Miljökvalitetsnormer för ytvatten  

För kemisk ytvattenstatus ska miljökvalitetsnormen fastställas till god kemisk status, oavsett 

om det finns ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte. Undantag tillämpas sedan per 

ämne och i form av tidsfrister eller mindre strängt krav. För mindre strängt krav ska det anges 

i motiveringstexten vilken påverkanskälla samt kvalitetsfaktor som undantas från att nå god 

status men för övriga kvalitetsfaktorer ska god status uppnås. 

Utgångspunkten för normsättningen i den här klassificeringsomgången, som är en förlängning 

av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018), är vilken kemisk ytvattenstatus en vattenförekomst 

har för de nya prioriterade ämnena (nummer 34-45, enligt Bilaga 6 i Havs- och 

vattenmyndighetens författningssamling 2013:19). Tidpunkten eller målåret för 

kvalitetskravet för ytvattenförekomsterna fastställs så att de senast den 22 december 2027 

uppnår en sådan god kemisk ytvattenstatus som enligt HVMFS 2013:19 ska ha nåtts vid den 

tidpunkten (4 kap. 4 § 3 p. Förordning (2004:660)). Detta betyder att de nya prioriterade 

ämnena har annat målår än övriga prioriterade ämnen och inte kan få någon tidsfrist eftersom 

undantag inte kan sättas bortom 2027, förutom i vissa enskilda fall som inte omfattar de nya 

prioriterade ämnena. Mindre stänga krav appliceras inte heller för de nya prioriterade ämnena. 

Alltså är kvalitetskravet för samtliga tolv nya prioriterade ämnena ”god kemisk 

ytvattenstatus” med 2027 som målår. 

B.3 Miljökvalitetsnormer för grundvatten  

Enligt SGU:s föreskrifter ska miljökvalitetsnormer fastställas för grundvattenförekomster som 

riskerar att inte uppnå god status. För att säkerställa att försämringsförbudet upprätthålls ska 

provtagning ske och trender analyseras och rapporteras. I brist på miljöövervakningsdata har 

vattenmyndigheterna fastställt normerna ”god kemisk grundvattenstatus” och ”god kvantitativ 
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status” för samtliga grundvattenförekomster. Vattenförekomster med kemiska parametrar som 

idag har otillfredsställande status har antingen fått undantag i form av en tidsfrist till 2021 

eller 2027 för att uppnå god kemisk grundvattenstatus, eller ett mindre strängt krav.  

För kemisk grundvattenstatus i förlängning av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018) ska 

miljökvalitetsnormen fastställas så att artikel 4 1b i Ramdirektivet för vatten (direktiv 

2000/60/EG) uppfylls. Vattenmyndigheterna har för detta ändamål fastställt ett riktvärde för 

parametern PFAS (summa 11) i enlighet med Vattenmyndigheterna. 2016 

(Vattenmyndigheterna, Inriktningsbeslut 2016-11-16). För parametern PFAS (summa 11) där 

trenden är uppåtgående, och där halten riskerar att överstiga riktvärdet, har normen 

utgångspunkt för att vända trend använts. Detta är en procentandel av riktvärde för 

grundvatten, fastställd som en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § 4 miljöbalken. Vid denna 

nivå ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som anges i vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram för att vända betydande och ihållande uppåtgående trender i koncentrationen 

av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer. 

Utgångsvärde för att vända trend för PFAS (summa 11) har fastställts av vattenmyndigheterna 

i enlighet med Vattenmyndigheterna (Inriktningsbeslut 2016-11-16). I tabell B.1 – B.5 visas 

miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster per distrikt. 

 

Tabell B.1. Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt, för PFAS 
(summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018).  

MKN för kemisk grundvattenstatus Antal grundvattenförekomster 

Kvalitetskrav: God kemisk status 697 

God kemisk status med tidsfrist till 2021 för PFAS (summa11) 1 

God kemisk status med tidsfrist till 2027 för PFAS (summa11) 0 

Totalt antal grundvattenförekomster i vattendistriktet 697 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell B.2. Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt, för PFAS 
(summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018).  

MKN för kemisk grundvattenstatus Antal grundvattenförekomster 

Kvalitetskrav: God kemisk status 832 

God kemisk status med tidsfrist till 2021 för PFAS (summa11) 0 

God kemisk status med tidsfrist till 2027 för PFAS (summa11) 0 

Totalt antal grundvattenförekomster i vattendistriktet 832 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell B.3. Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt, för PFAS 
(summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018). 

MKN för kemisk grundvattenstatus Antal grundvattenförekomster 

Kvalitetskrav: God kemisk status 579 

God kemisk status med tidsfrist till 2021 för PFAS (summa11) 0 

God kemisk status med tidsfrist till 2027 för PFAS (summa11) 5 

Totalt antal grundvattenförekomster i vattendistriktet 579 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell B.4. Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt, för PFAS 
(summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018).  

MKN för kemisk grundvattenstatus Antal grundvattenförekomster 

Kvalitetskrav: God kemisk status 667 

God kemisk status med tidsfrist till 2021 för PFAS (summa11) 0 

God kemisk status med tidsfrist till 2027 för PFAS (summa11) 3 

Totalt antal grundvattenförekomster i vattendistriktet 667 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell B.5. Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, för PFAS 
(summa 11) i förlängning av vattenförvaltningscykel 2 (2016-2018).  

MKN för kemisk grundvattenstatus Antal grundvattenförekomster 

Kvalitetskrav: God kemisk status 541 

God kemisk status med tidsfrist till 2021 för PFAS (summa11) 0 

God kemisk status med tidsfrist till 2027 för PFAS (summa11) 3 

Totalt antal grundvattenförekomster i vattendistriktet 541 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2017-08-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

B.4 Föreskrift om kvalitetskrav för vattenförekomster 

Miljökvalitetsnormer för de fem vattendistrikten redovisas i respektive läns föreskrifter om 

kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. I de reviderade föreskrifterna som omfattas 

nya kvalitetskrav för de tolv nya prioriterade ämnena och PFAS (summa 11), samt reviderade 

miljökvalitetsnormer för koppar och zink. I föreskrifternas bilagor, liksom för respektive 

vattenförekomst i VISS, anges de miljökvalitetsnormer, eventuella undantag och andra 

bestämmelser som beslutats för respektive vattenförekomst. I VISS framgår vilken 

kvalitetsfaktor som ligger till grund för respektive undantag per vattenförekomst. För tillfället 

återfinns inte de nya prioriterade ämnena specifikt i delen som redogör för 

miljökvalitetsnormer i VISS. Kvalitetskravet för dessa ämnen är dock god kemisk 

ytvattenstatus senast år 2027 för samtliga vattenförekomster. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Bilaga C. Övervakningsprogram  

Övervakningsprogram 2012 – 2018 beskriver den övervakning som genomförts i respektive 

vattendistrikt och som ligger till grund för genomförda statusklassificeringar för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten, samt PFAS i grundvatten, under perioden 2016 – 2018 (se 

www.viss.lansstyrelsen.se för ytterligare information). Dessutom redovisas vilka metoder och 

urval som använts när övervakningsprogrammet för 2012 – 2018 togs fram.  

C.1 Introduktion 

Övervakning är en viktig grundstomme i vattenförvaltningsarbetet eftersom den ger kunskap 

om hur tillståndet är i dag och hur det förändras över tiden. Det är grunden för att vi ska veta 

var åtgärder behöver sättas in för att förbättra vattenkvaliteten. Ofta behövs mätningar över 

långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller beror 

på naturlig variation. Övervakning genomförs också för att bekräfta misstänkta miljöproblem, 

samt för att följa upp effekten av åtgärder som genomförs. 

För utförligare information om hela övervakningsprogrammet, utöver nya prioriterade ämnen 

samt PFAS i grundvatten, se Förvaltningsplan för respektive vattendistrikt, del 3 – 

Vattenförvaltning 2009-2015 (BVVD, 2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; 

VHVD, 2016). 

C.2 Övervakningsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 

Inom vattenförvaltningsarbetet finns olika typer av övervakning som fyller olika syften. 

Övervakningen genomförs som kontrollerande och operativ övervakning med syfte enligt 

nedan. Målsättningen är att följa upp ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Även 

undersökande övervakning kan förekomma. I detta avsnitt behandlas endast den 

kompletterande övervakning som ligger till grund för att bedöma kemisk status av nya 

prioriterade ämnen i ytvatten samt PFAS i grundvatten. 

Kontrollerande övervakning genomförs i syfte att: 

• komplettera och bekräfta det förfarande för bedömning av miljöpåverkan som anges i 

bilaga II, 

• kunna utforma effektiva och ändamålsenliga övervakningsprogram i framtiden, 

• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden, 

• bedöma de långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig verksamhet. 

Kontrollerande övervakning skall användas för ett så stort antal ytvattenförekomster att en 

bedömning kan göras av den allmänna ytvattenstatusen i varje avrinningsområde eller 

delavrinningsområde inom avrinningsdistriktet. 

Operativ övervakning ska genomföras för att 

• fastställa statusen för de vattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen för att inte 

uppfylla miljömålen, 

• bedöma de förändringar av statusen för dessa vattenförekomster som 

åtgärdsprogrammen resulterar i. 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Undersökande övervakning. Strategin för undersökande övervakning redovisas i 

Förvaltningsplan för respektive vattendistrikt, del 3 – Vattenförvaltning 2009-2015 (BVVD, 

2016; BHVD, 2016; NÖVD 2016; SÖVD, 2016; VHVD, 2016). 

För mer information om vattenförvaltningens övervakning se ovan refererad förvaltningsplan 

del 3. 

C.3 Övervakning 2012 – 2018 av nya prioriterade ämnen och PFAS 

Den övervakning 2012-2018 som redovisas här omfattar endast nya prioriterade 

ämnen i ytvatten, samt PFAS i grundvatten, och baseras på de övervakningsstationer vars data 

legat till grund för bedömningen av kemisk status i respektive vattenförekomst. I Sveriges 

fem vattendistrikt har övervakning genomförts i det antal vattenförekomster som redovisas i 

tabeller C.1a – C.1e med avseende på kemisk status i yt- och grundvatten.  

 

Tabell C.1a. Kontrollerande övervakning av nya prioriterade ämnen och PFAS i Bottenvikens 
vattendistrikt.  

Vattenkategori  Kontrollerande övervakning kemisk status Totalt antal 

 Antal vattenförekomster Andel vattenförekomster vattenförekomster 

Sjöar - 0 % 1984 

Vattendrag 2 + (2) 0,08 % 4794 

Kustvatten 111 98 % 113 

Grundvatten 10 1 % 697 

Totalt 123 + (2) 2 % 7588 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. Siffror inom parantes visar värden för Torneälvens vattendistrikt. 

 

Tabell C.1b. Kontrollerande övervakning av nya prioriterade ämnen och PFAS i Bottenhavets 
vattendistrikt.  

Vattenkategori  Kontrollerande övervakning kemisk status Totalt antal 

 Antal vattenförekomster Andel vattenförekomster vattenförekomster 

Sjöar 13 0,3 % 3731 

Vattendrag 16 0,2 % 6942 

Kustvatten 5 6 % 85 

Grundvatten 17 2 % 832 

Totalt 51 0,4 % 11590 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Tabell C.1c. Kontrollerande övervakning av nya prioriterade ämnen och PFAS i Norra Östersjöns 
vattendistrikt.  

Vattenkategori  Kontrollerande övervakning kemisk status Totalt antal 

 Antal vattenförekomster Andel vattenförekomster vattenförekomster 

Sjöar 7 2 % 423 

Vattendrag 2 0,3 % 624 

Kustvatten 2 1 % 167 

Grundvatten 18 3 % 574 

Totalt 29 2 % 1788 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.1d. Kontrollerande övervakning av nya prioriterade ämnen och PFAS i Södra Östersjöns 
vattendistrikt.  

Vattenkategori  Kontrollerande övervakning kemisk status Totalt antal 

 Antal vattenförekomster Andel vattenförekomster vattenförekomster 

Sjöar 5 1 % 495 

Vattendrag 7 1 % 1033 

Kustvatten 8 4 % 178 

Grundvatten 26 4 % 667 

Totalt 46 2 % 2373 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.1e. Kontrollerande övervakning av nya prioriterade ämnen och PFAS i Västerhavets 
vattendistrikt.  

Vattenkategori  Kontrollerande övervakning kemisk status Totalt antal 

 Antal vattenförekomster Andel vattenförekomster vattenförekomster 

Sjöar 14 2 % 788 

Vattendrag 19 1 % 1694 

Kustvatten 2 2 % 110 

Grundvatten 27 5 % 541 

Totalt 62 2 % 3133 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Inom den operativa övervakningen i Sveriges fem vattendistrikt övervakas antal 

vattenförekomster enligt tabell C.2a - C.2e (nedan) i de vattenförekomster som är utpekade att 

vara i risk med avseende på kemisk status av de 12 nya prioriterade ämnena, samt PFAS i 

grundvatten. Även några utsjöstationer kan ha använts för att klassificera statusen i 

angränsande kustvattenförekomster. 
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Tabell C.2a Operativ övervakning i Bottenvikens vattendistrikt.  

Vattenkategori Operativ övervakning kemisk status*, 
antal vattenförekomster 

Sjöar - 

Vattendrag 2 + (2) 

Kustvatten 111 

Grundvatten - 

Totalt 113 (2) 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. Siffror inom parantes visar värden för Torneälvens vattendistrikt. 

 

Tabell C.2b Operativ övervakning i Bottenhavets vattendistrikt.  

Vattenkategori Operativ övervakning kemisk status*, 
antal vattenförekomster 

Sjöar 8 

Vattendrag 7 

Kustvatten 4 

Grundvatten - 

Totalt 19 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.2c Operativ övervakning i Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Vattenkategori Operativ övervakning kemisk status*, 
antal vattenförekomster 

Sjöar 4 

Vattendrag - 

Kustvatten - 

Grundvatten 1 

Totalt 5 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.2d Operativ övervakning i Södra Östersjöns vattendistrikt.  

Vattenkategori Operativ övervakning kemisk status*, 
antal vattenförekomster 

Sjöar - 

Vattendrag 1 

Kustvatten - 

Grundvatten - 

Totalt 1 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 2018-06-19 för grundvatten, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell C.2e Operativ övervakning i Västerhavets vattendistrikt.  

Vattenkategori Operativ övervakning kemisk status*, 
antal vattenförekomster 

Sjöar 2 

Vattendrag 2 

Kustvatten - 

Grundvatten 1 

Totalt 5 

*exklusive kvicksilver och PBDE. Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18 för ytvatten och 

2018-06-19 för grundvatten, www.viss.lansstyrelsen.se. 

C.4. Övervakning 2012-2018 av PFAS i grundvatten 

Kontrollerande övervakning av kemisk status (grundvatten) 

I den kontrollerande övervakningen av grundvatten har PFAS (summa 11) övervakats enligt 

Tabell C.3a - C.3e nedan. 

 

Tabell C.3a. Kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 
grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.  

 Antal stationer 

Grundvattenförekomster 12 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.3b. Kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 
grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.  

 Antal stationer 

Grundvattenförekomster 22 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.3c. Kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 
grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.  

 Antal stationer 

Grundvattenförekomster 25 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.3d. Kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 
grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.  

 Antal stationer 

Grundvattenförekomster 28 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell C.3e. Kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 
grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.  

 Antal stationer 

Grundvattenförekomster 35 

Uppgifterna är hämtade från 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Se Karta 7.1 - 7.5 i Bilaga E om Program för kontrollerande övervakning av kemisk status i 

grundvatten i respektive vattendistrikt. Många stationer ingår i flera olika 

övervakningsprogram, i huvudsak det nationella programmet som SGU bedriver, de regionala 

övervakningsprogrammen och den lokala råvattenkontrollen som kommunerna bedriver.  

Operativ övervakning av kemisk status (grundvatten) 

Grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå kemiskt god status 2021 ligger till grund 

för det operativa programmet. Resultatet presenteras i Tabell C.4a - C.4e, C.5a - C.5e samt 

kartor 8.1 – 8.5 i bilaga E.  

 

Tabell C.5a. Operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster 
i Bottenvikens vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Övriga parametrar Antal stationer med 
operativ övervakning 

PFAS (summa 11) - 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.5b. Operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster 
i Bottenhavets vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Övriga parametrar Antal stationer med operativ 
övervakning i grundvatten  

PFAS (summa 11) - 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.5c. Operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster 
i Norra Östersjöns vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Övriga parametrar Antal stationer med operativ 
övervakning i grundvatten  

PFAS (summa 11) 1 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Tabell C.5d. Operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster 
i Södra Östersjöns vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Övriga parametrar Antal stationer med operativ 
övervakning i grundvatten 

PFAS (summa 11) - 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Tabell C.5e. Operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster 
i Västerhavets vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Övriga parametrar Antal stationer med operativ 
övervakning i grundvatten 

PFAS (summa 11) 5 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-19, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Se Karta 8.1 – 8.5 i bilaga E om Program för operativ övervakning av kemisk status i 

grundvatten i respektive vattendistrikt. 

Trendövervakning 

Genom trendberäkningar av parametrar som riskerar att försämra den kemiska statusen går 

det att avgöra om vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status. Övervakningsdata i 

VISS kan visa detta. Miljökvalitetsnormen uppåtgående trend fastställs för de parametrar som 

har uppåtgående trender och därmed riskerar att inte uppnå god status. Vattenmyndigheterna 

ska bestämma vilken koncentration som är respektive parameters maximala nivå innan 

trenden ska vända, det vill säga utgångspunkt för att vända trend. 

C.5 Övervakning 2012-2018 av nya prioriterade ämnen i ytvatten 

Kontrollerande övervakning av kemisk status (ytvatten) 

Kemisk status har bedömts utifrån övervakning av nya prioriterade ämnen under perioden 

2012-2018. Antal stationer fördelade mellan vattenförekomstkategorier visas i Tabell C.5a - 

C.5e. 

 

Tabell C.5a. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenvikens 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Bottenvikens vattendistrikt Kontrollerande övervakning kemisk status 

Vattenkategori Antal stationer 

Sjöar - 

Vattendrag 2 + (1) 

Kustvatten 48 

Totalt  50 + (1) 

Uppgifterna är hämtade från 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se. Siffror inom parantes visar 

värden för Torneälvens vattendistrikt. 

 

Tabell C.5b. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenhavets 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Bottenhavets vattendistrikt Kontrollerande övervakning kemisk status 

Vattenkategori Antal stationer 

Sjöar 17 

Vattendrag 18 

Kustvatten 5 

Totalt  40 

Uppgifterna är hämtade från 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell C.5c. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Norra Östersjöns 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Norra Östersjöns vattendistrikt Kontrollerande övervakning 
kemisk status 

Vattenkategori Antal stationer 

Sjöar 10 

Vattendrag 2 

Kustvatten 2 

Totalt  14 

Uppgifterna är hämtade från 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.5d. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Södra Östersjöns 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer. 

Södra Östersjöns vattendistrikt Kontrollerande övervakning 
kemisk status 

Vattenkategori Antal stationer 

Sjöar 4 

Vattendrag 7 

Kustvatten 4 

Totalt 15 

Uppgifterna är hämtade från 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.5e. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer. 

Västerhavets vattendistrikt Kontrollerande övervakning 
kemisk status 

Vattenkategori Antal stationer 

Sjöar 16 

Vattendrag 21 

Kustvatten 2 

Totalt  39 

Uppgifterna är hämtade från 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Se Karta 9.1. – 9.5. om kontrollerande övervakning av kemisk status (prioriterade ämnen) i 

ytvattenförekomster inom respektive vattendistrikt i bilaga E.  
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Tabell C.6a. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenvikens 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer per ämne*. 

Bottenvikens vattendistrikt Kontrollerande övervakning av kemisk status, antal stationer 

Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten 

Dioxiner och dioxinlika 

föreningar 

  47 

PFOS  2 + (1) 
 

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se. Siffror inom parantes visar 

värden för Torneälvens vattendistrikt. 

 

Tabell C.6b. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenhavets 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer per ämne*.  

Bottenhavets vattendistrikt Kontrollerande övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten 

Aklonifen 6 6   

HBCD 9 7 1 

Kinoxifen     1 

Dioxiner och dioxinlika föreningar 12 7 4 

PFOS 11 11   

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 
Tabell C.6c. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Norra Östersjöns 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer per ämne*.  

Norra Östersjöns vattendistrikt Kontrollerande övervakning av kemisk status, antal stationer 

Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten 

Aklonifen 4 1   

Bifenox 
 

1   

HBCD 5  1 

Cybutryn 
 

1   

Kinoxifen 
 

1   

Dioxiner och dioxinlika föreningar 6   1 

PFOS 7 
 

2 

Terbutryn   1   

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 
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Tabell C.6d. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Södra Östersjöns 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer per ämne*.  

Södra Östersjöns vattendistrikt Kontrollerande övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten 

Aklonifen 
 

5 

 

HBCD 3 1 1 

Cybutryn 
 

1 

 

Kinoxifen 
 

4 

 

Dioxiner och dioxinlika föreningar 6 1 5 

PFOS 3 
 

2 

Terbutryn 
 

3 

 

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 
Tabell C.6e. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer per ämne*.  

Västerhavets vattendistrikt Kontrollerande övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten 

Aklonifen 10 12   

Bifenox 6 4   

Cypermethrin 
 

3   

Dichlorvos 1 3   

HBCD 4 
 

  

Cybutryn 10 4   

Kinoxifen 8 10   

Dioxiner och dioxinlika föreningar 3 
 

2 

PFOS 4 9   

Terbutryn 7 7   

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Operativ övervakning av kemisk status (ytvatten) 

Operativ övervakning redovisas i Tabell C.7a - C.7e nedan. 

 

Tabell C.7a. Operativ övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt, 
redovisat som antal stationer.  

Bottenvikens vattendistrikt, vattenkategori Operativ övervakning kemisk status, antal 

Sjöar - 

Vattendrag 2 + (1) 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Kustvatten 47 

Totalt 49 + (1) 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se. Siffror inom parantes visar 

värden för Torneälvens vattendistrikt. 

 

Tabell C.7b. Operativ övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt, 
redovisat som antal stationer.  

Bottenhavets vattendistrikt, vattenkategori Operativ övervakning kemisk status, antal 

Sjöar 9 

Vattendrag 7 

Kustvatten 4 

Totalt 20 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.7c. Operativ övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt, 
redovisat som antal stationer.  

Norra Östersjöns vattendistrikt, vattenkategori Operativ övervakning kemisk status, antal 

Sjöar 4 

Vattendrag - 

Kustvatten - 

Totalt 4 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.7d. Operativ övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster i Södra Östersjöns 
vattendistrikt, redovisat som antal stationer.  

Södra Östersjöns vattendistrikt, vattenkategori Operativ övervakning kemisk status, antal 

Sjöar - 

Vattendrag 1 

Kustvatten - 

Totalt 1 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.7e. Operativ övervakning av kemisk status i ytvattenförekomster Västerhavets vattendistrikt, 
redovisat som antal stationer.  

Västerhavets vattendistrikt, vattenkategori Operativ övervakning kemisk status, antal 

Sjöar 2 

Vattendrag 2 

Kustvatten - 

Totalt 4 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18,  www.viss.lansstyrelsen.se 
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I respektive vattenförekomst övervakas de kvalitetsfaktorer som bäst indikerar den påverkan 

som föranleder att vattenförekomsten är utpekad att riskera att inte uppnå god status eller få 

sänkt status (bilaga E: karta 3.7, Tabell C.8a – C.8e). De parametrar som övervakas i den 

operativa övervakningen av kemisk status i vattendistriktet redovisas i Tabell C.8a – C.8e.  

 

Tabell C.8a. Operativ övervakning av nya prioriterade ämnen i Bottenvikens vattendistrikt, redovisat som 
antal stationer per ämne*.  

Bottenvikens vattendistrikt Operativ övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten  

Dioxiner och dioxinlika föreningar  

 

47 

PFOS  2 + (1)  

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se. Siffror inom parantes visar 

värden för Torneälvens vattendistrikt. 

 

Tabell C.8b. Operativ övervakning av nya prioriterade ämnen i Bottenhavets vattendistrikt, redovisat som 
antal stationer per ämne*.  

Bottenhavets vattendistrikt Operativ övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten 

Dioxiner och dioxinlika föreningar 8 2 4 

PFOS 1 5  

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.8c. Operativ övervakning av nya prioriterade ämnen i Norra Östersjöns vattendistrikt, redovisat 
som antal stationer per ämne*. 

Norra Östersjöns vattendistrikt Operativ övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten 

Dioxiner och dioxinlika föreningar 3   

PFOS 1 

 

 

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.8d. Operativ övervakning av nya prioriterade ämnen i Södra östersjöns vattendistrikt, redovisat 
som antal stationer per ämne*.  

Södra Östersjöns vattendistrikt Operativ övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten 

Dioxiner och dioxinlika föreningar  1  

PFOS    

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Tabell C.8e. Operativ övervakning av nya prioriterade ämnen i Västerhavets vattendistrikt, redovisat som 
antal stationer per ämne*.  

Västerhavets vattendistrikt Operativ övervakning av kemisk status, antal stationer 

 Prioriterade ämnen Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten 

Dichlorvos 1   

Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 

 

 

PFOS  2  

* För de stationer där övervakning sker i flera matriser (biota, sediment och vatten) anges summan av 

alla övervakade matriser. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2018-06-18, www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Se Karta 10.1. – 10.5. i bilaga E om operativ övervakning av kemisk status (prioriterade 

ämnen) i respektive vattendistrikt  

Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota och sediment (ytvatten) 

Medlemsländerna ska, enligt reviderat EU-direktiv (2013/39/EU), se till att det görs 

långsiktiga trendanalyser av prioriterade ämnen som tenderar att ackumuleras i sediment och 

biota. Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota sker framför allt i två nationella 

program för metaller och organiska miljögifter i biota i sjöar och i kustvatten. I programmet 

ingår i landet som helhet totalt 30 sjöar och 40 stationer i kustvatten, varav en del ligger i 

utsjön. Stationerna besöks årligen och resultat används för att dels bedöma generellt tillstånd, 

storskalig spridning och långväga transport samt för att analysera långtidstrender.  

Utöver dessa program finns ett nationellt program för övervakning av metaller och organiska 

miljögifter i havssediment. Programmet omfattas av 16 stationer lokaliserade på 

ackumulationsbottnar i respektive havsbassäng. Stationerna provtas med 6 års mellanrum 

(senast år 2014) och data analyseras för att bedöma tillstånd och långtidstrender av 

miljögiftsbelastning. Ämnen som analyseras är bland annat ämnen som är prioriterade enligt 

ramdirektivet för vatten. Av tekniska skäl är stationerna ännu inte registrerade i databasen 

VISS och kan inte rapporteras för det kontrollerande programmet. Detta kommer att rättas till 

framöver i kommande cykel. 

Programmen för biota i kustvatten och havssediment har rapporterats som en del av 

övervakningsprogrammet för förvaltning av havsmiljön (Havs- och Vattenmyndighetens 

rapport 2014:20). 

C.6 Metod för urval 

Eftersom vattenmyndigheterna inte genomför någon övervakning i egen regi har övervakning 

som genomförts i andra syften och är relevant från ett vattenförvaltningsperspektiv använts. 

Genom att koppla de övervakningsstationer, vars data använts, till genomförd 

statusklassificering i VISS har det varit möjligt att sammanställa den övervakning som legat 

till grund för förvaltningsplanen 2016-2021. Dessa stationer utgör vattenmyndigheternas 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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övervakningsprogram 2012 – 2018 för att bedöma status för de nya prioriterade ämnen 2018. 

Övervakningsprogrammet bygger på uttag ur VISS gjorda 18 (ytvatten) respektive 19 

(grundvatten) juni 2018. Det bör noteras att det har konstaterats en del felregistreringar i VISS 

som kommer att korrigeras. Detta innebär att övervakningsprogrammen kan komma att 

justeras efter att kvalitetssäkringsarbetet är färdigt.  

C.6.1 Grundvatten – urval av övervakningsstationer 

Utgångspunkten för kontrollerande övervakning av kemisk status för PFAS är all övervakning 

som ligger till grund för statusklassificering av grundvattenförekomster, till exempel 

nationella och regionala övervakningsprogram samt råvattenkontroll i dricksvattentäkter. 

Endast den råvattenkontroll som bedömts vara utförd på ett sådant sätt att den utgör ett 

relevant underlag för bedömning av kemisk grundvattenstatus har använts. 

Den kontrollerande grundvattenövervakningen är utgångspunkt för den operativa 

övervakningen. De övervakningsstationer som ligger i grundvattenförekomster som riskerar 

att inte nå god status eller har lägre status än god är utvalda att ingå i det operativa 

övervakningsprogrammet för grundvattenförekomster. Det operativa programmet omfattar de 

miljöparametrar som ligger till grund för att god status inte uppnås respektive utgör risk att 

god status inte uppnås. 

C.6.2 Ytvatten – urval av övervakningsstationer 

Den kontrollerande övervakningen utgörs av den övervakning som legat till grund för 

statusklassificeringen av nya prioriterade ämnen i ytvattenförekomster. En del av 

undersökningarna är utförda under ett tillfälle eller en kortare period. 

De övervakningsstationer som legat till grund för klassificering av nya prioriterade ämnen i 

ytvattenförekomster med status lägre än god eller i risk att inte nå god status är utvalda att 

ingå i det operativa övervakningsprogrammet. Det operativa programmet omfattar mätningar 

av parametrar som är relevanta för att indikera de påverkanskällor/miljöproblem som i den 

specifika vattenförekomsten legat till grund för att god status inte uppnås eller utgör risk att 

god status inte uppnås. Följande kriterier behöver också uppfyllas av de stationer som ingår i 

det operativa programmet: 

• Mätningar som är aktiva, det vill säga inte har något slutår angivet 

• Mätningar som har slutår 2012 och senare 

• Prioriterade ämnen (PRIO) i vatten som har tätare frekvens än 1 gång/6 år 

• Mätningar oavsett frekvens som omfattar provtagning av prioriterade ämnen i biota 

eller sediment. 
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Bilaga D. Termer och begrepp  

 

Här följer förklaringar på vanliga begrepp som används i denna bilagedel till åtgärdsprogram 

2018-2021. De utgör inte legala definitioner och ersätter heller inte legala definitioner som 

kan finnas på andra ställen. 

 

avrinningsområde: det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via ett vattendrag. 

Området avgränsas av topografin som skapar vatten-delare gentemot andra 

avrinningsområden. 

betydande påverkan: sådan påverkan orsakad av mänsklig aktivitet som ensamt eller 

sammanlagt med annan påverkan orsakar risk för att en vattenförekomst inte uppnår god 

status/potential 2018. 

biota: det levande växt- och djurlivet som finns inom ett område. 

dagvatten: ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, via 

diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk. 

diffus: otydlig, odefinierbar. Vid spridning av ett ämne i naturmiljön där utsläppet inte har 

någon tydligt definierad utsläppspunkt talar man om diffust läckage, eller diffus spridning. 

Det kan till exempel vara läckage av näringsämnen från jordbruksmark. Påverkanskällor som 

inte har en tydlig utsläppspunkt benämns som diffusa påverkanskällor. 

ekologisk status: den ekologiska kvaliteten för en ytvattenförekomst som inte är konstgjord 

eller kraftigt modifierad, uttrycks som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller 

”dålig”. En bedömning ska ske enligt så kallade bedömningsgrunder som framgår av Havs- 

och vattenmyndighetens klassificeringsföreskrifter (HVMFS 2013:19). Det innebär i 

praktiken att en bedömning ska ske av de olika kvalitetsfaktorer och parametrar som anges i 

bilagorna till föreskrifterna, för att leda fram till en samlad bedömning av vattenförekomstens 

ekologiska status. 

expertbedömning: en samlad bedömning av status grundad på kombination av uppgifter från 

data, modellresultat och erfarenhet. Görs endast för de vattenförekomster där mätdata saknas. 

förvaltningsplan: enligt vattenförvaltningsförordningen ska det upprättas en förvaltningsplan 

för varje vattendistrikt. Förvaltningsplanen är en sammanfattning av vattenförvaltningens 

arbetsprocess, de resultat den har genererat samt vilket arbete som planeras inför kommande 

förvaltningscykler. Förvaltningsplanen omfattar bland annat redovisning av tillstånd, 

användning, påverkan, miljöproblem, miljökvalitetsnormer, åtgärder och övervakning. 

Förvaltningsplanen rapporteras till EU-kommissionen som en beskrivning av hur 

ramdirektivet har genomförts i Sverige. 

grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen. 

grundvattenförekomst: en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer. En 

vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten för 

beskrivning och bedömning av vatten. 

kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, uttryckt som ”god” 

eller ”uppnår ej god”. Kemisk ytvattenstatus bedöms i förhållande till de halter för 

prioriterade ämnen som inte får överskridas enligt vattenförvaltningsförordningen med dess 



Underlag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten                                                       

- Bilagor A-E  

  

42(108) 

hänvisningar till artikel 3 och bilaga I i direktiv 2008/105/EG om miljökvalitets-normer för 

prioriterade ämnen, samt ämnena 34-45 i bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrift (HVMFS 2013:19) om klassning och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och 

PFAS ämnen avseende grundvatten. 

kemisk grundvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, uttryckt 

som ”god” eller ”otillfredsställande”. Kemisk grundvattenstatus bedöms i enlighet med 

bedömningsgrunder för grundvatten samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering (SGU -FS 2013:2). Det innebär i praktiken att bedömningen sker i 

förhållande till de riktvärden som anges i bilaga 1 till föreskrifterna, samt för koppar, zink, 

nickel och PFAS-ämnen (PFAS (summa 11)) enligt Länsstyrelsens föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer. 

klassificering (statusklassificering): bedömning av vattenkvaliteten i en vattenförekomst. 

För naturliga ytvattenförekomster sker en bedömning av ekologisk status och kemisk 

ytvattenstatus, för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster en bedömning av 

ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus. Parametrar och kvalitetsfaktorer klassificeras 

för att sedan vägas samman till ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus. 

För grundvattenförekomster sker en bedömning av kvantitativ status och kemisk 

grundvattenstatus. Vattenförekomsternas status klassificeras med utgångspunkt från de 

förändringar som mänskliga aktiviteter har orsakat. Vattenförekomsternas nuvarande tillstånd 

jämförs med motsvarande vatten i orört naturligt tillstånd. 

kvalitetsfaktor, Eng Quality element: biologiska, fysikalisk/kemiska samt 

hydromorfologiska faktorer som anges i bilaga V i ramdirektivet för vatten. En kvalitetsfaktor 

kan bestå av en eller flera parametrar. Kvalitetsfaktorerna vägs samman till ekologisk status 

och ekologisk potential. 

kvantitativ status: tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på en 

grundvattenförekomst, uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”. Kvantitativ status 

bedöms i enlighet med SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2) och innebär i 

praktiken en bedömning av om det råder balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i 

en grundvattenförekomst. 

miljögifter: benämning på kemiska ämnen som är skadliga i miljön, framförallt långlivade 

organiska ämnen (till exempel DDT, PCB) och vissa metaller (exempelvis kvicksilver och 

bly). En entydig definition av begreppet saknas. Några av de ämnen (främst några metaller, 

som zink och koppar) som benämns som miljögifter kan vara livsnödvändiga i lägre halter 

medan de är skadliga i högre halter. Inom vattenförvaltningen används begreppet miljögifter i 

en vid betydelse för ämnen och föreningar som kan skada biologiska processer och därmed 

miljön när de förekommer vid alltför höga halter. 

miljökvalitetsnorm (MKN): en miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kraven på 

kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer är styrande för 

myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, till exempel vid 

tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen. 

- gränsvärdesnorm: anger de förorenings- eller störningsnivåer som inte får över- 

eller underskridas. 

- målsättningsnormer: anger de förorenings- eller störningsnivåer som ska 

eftersträvas eller som inte bör över- eller underskridas. 
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- indikativa normer: anger vilken högsta eller lägsta förekomst av organismer i yt- 

och grundvatten som kan tjäna till vägledning för tillståndet i miljön. 

- andra normer: anger de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen. 

miljöpåverkan: begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis förknip¬pas med 

ordet miljö även t.ex. påverkan på befolkning, människors hälsa, materiella tillgångar, 

bebyggelse och forn- och kulturlämningar (6 kap. 12§ andra stycket MB). Begreppet 

inkluderar såväl positiv som negativ påverkan. 

modellering: datasimuleringar av verkliga fenomen. 

parameter: del av en biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk kvalitetsfaktor. En 

kvalitetsfaktor kan bestå av en eller flera parametrar. 

ramdirektivet för vatten: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 

oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vatten-politikens 

område. Syftet med direktivet är att skapa en helhetssyn på Europas och de enskilda ländernas 

vattenresurser och att få en enhetlig, sammanhållen och övergripande lagstiftning för 

förvaltning av vatten. Länderna ska arbeta på ett nytt sätt i sin vattenförvaltning och utgå från 

avrinningsområden (naturens egna vattengränser), istället för administrativa gränser, för att 

komma till rätta med brister i vattenmiljö- och kvalitet. Ramdirektivet för vatten omfattar alla 

typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten, men inte öppet hav. 

Direktivet trädde i kraft den 22 december 2000. 

tillförlitlighetsklassning: hur pass hög tillförlitligheten i en statusklassificering är. 

trendberäkningar: beräkningar av upp- eller nedåtgående trender över tid för halter av 

uppmätta föroreningar. 

utgångspunkt för att vända trend: procentandel av riktvärde för grundvatten, fastställd som 

en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2, 4 §§ 4 miljöbalken. Vid denna nivå ska myndigheter 

och kommuner vidta de åtgärder som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att 

vända betydande, ihållande uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, 

grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer. 

utsjö: vattnet i havet utanför kust och öar. 

vattenförekomster: för att dagens tillstånd i ett vatten ska kunna beskrivas och för att 

framtida kvalitetskrav ska kunna definieras på ett bra sätt behöver vattnen delas in i enheter 

som är så likartade som möjligt när det gäller typ av vatten. Dessa enheter kallas 

vattenförekomster och kan vara exempelvis en sjö, en åsträcka eller ett kustvattenområde som 

pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen. 

vattenkategori: vattenförekomsterna kan endast tillhöra en av följande ytvattenkategorier: 

grundvatten, sjöar, vattendrag, kustvatten eller vatten i övergångszon mellan vattendrag och 

kustvatten (övergångsvatten). 

VISS: VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av 

vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS för¬valtas idag 

av Länsstyrelsen i Kalmar. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, 

vattendrag, grundvatten och kustvatten. 

ytvatten: sjöar, vattendrag och hav. 



Underlag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten                                                       

- Bilagor A-E  

  

44(108) 

övervakningsprogram: varje vattenmyndighet ska enligt vattenförvaltningsförordningen se 

till att program upprättas för övervakning av vattenstatus i samtliga vattenkategorier. Syftet är 

att erhålla en sammanhållen och heltäckande översikt över vattenstatus inom varje 

vattendistrikt. 

övervakningsstation: ett geografiskt angivet läge eller område som där information kan bestå 

av data som insamlats från en eller flera provtagningsplatser för att uppnå målet med 

representativitet. 
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Bilaga E. Kartor  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA E  
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Karta 1.1. Bottenvikens vattendistrikts avgränsning och dess huvudavrinningsområden.  
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Karta 1.2. Bottenhavets vattendistrikts avgränsning och dess huvudavrinningsområden.  
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Karta 1.3. Norra Östersjöns vattendistrikts avgränsning och dess huvudavrinningsområden.  
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Karta 1.4. Södra Östersjöns vattendistrikts avgränsning och dess huvudavrinningsområden.  
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Karta 1.5. Västerhavets vattendistrikts avgränsning och dess huvudavrinningsområden.  
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Vattendistriktens typindelning och indelning i vattenförekomster 
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Karta 2.1. Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Bottenvikens vattendistrikt.  
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Karta 2.2. Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Bottenhavets vattendistrikt.  
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Karta 2.3. Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Norra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 2.4. Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Södra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 2.5. Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Västerhavet vattendistrikt.  
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Karta 3.1. Ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Bottenvikens vattendistrikt.  
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Karta 3.2. Ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Bottenhavets vattendistrikt. Inringningarna visar 

konstgjorda ytvattenförekomster. I den översta ringen finns två konstgjorda ytvattenförekomster.  
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Karta 3.3. Ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inringningarna visar vart 

de kraftigt modifierade samt konstgjorda vattnet finns i Norra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 3.4. Ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Södra Östersjöns vattendistrikt.  



 

  

63(108) 

Karta 3.5. Ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Västerhavets vattendistrikt. Inringningarna visar vart 

små kraftigt modifierade samt konstgjorda vattnet finns i Västerhavets vattendistrikt.  
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Kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster för 

alla vattendistrikt 
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Karta 4.1. Kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. 

Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i Bottenvikens vattendistrikt.  
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Karta 4.2. Kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. 

Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i Bottenhavets vattendistrikt.   
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Karta 4.3. Kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 4.4. Kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 4.5. Kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.  
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Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status 

avseende PFAS (summa 11) i vattendistrikten.   
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Karta 5.1. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status 2021 eller 2027 avseende PFAS 

(summa 11) i Bottenvikens vattendistrikt. Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i 

Bottenvikens vattendistrikt.  
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 Karta 5.2. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status 2021 eller 2027 avseende PFAS 

(summa 11) i Bottenhavets vattendistrikt. Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i 

Bottenhavets vattendistrikt.   
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 Karta 5.3. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status 2021 eller 2027 avseende PFAS 

(summa 11) i Norra Östersjöns vattendistrikt.  
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 Karta 5.4. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status 2021 eller 2027 avseende PFAS 

(summa 11) i Södra Östersjöns vattendistrikt.  
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 Karta 5.5. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status 2021 eller 2027 avseende PFAS 

(summa 11) i Västerhavets vattendistrikt.  
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Kemisk status i alla vattendistrikt för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 

2013:19  
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 Karta 6.1. Kemisk status i Bottenvikens vattendistrikt för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19. 

Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i Bottenvikens vattendistrikt.  
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 Karta 6.2. . Kemisk status i Bottenhavets vattendistrikt för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19.  
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 Karta 6.3. Kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19.  
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 Karta 6.4. Kemisk status i Södra Östersjöns vattendistrikt för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19.  
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 Karta 6.5. Kemisk status i Västerhavets vattendistrikt för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19.  
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Program för kontrollerande övervakning av kemisk status avseende 
PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i vattendistrikten.  
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Karta 7.1. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 

grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i 

Bottenvikens vattendistrikt.   



 

  

84(108) 

Karta 7.2. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 

grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns i 

Bottenhavets vattendistrikt.   
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Karta 7.3. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 

grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt  
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Karta 7.4. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 

grundvattenförekomster i Södra Östersjön vattendistrikt. Inringningarna visar vart små berörda vattenförekomster finns 

i Södra Östersjön vattendistrikt.  
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Karta 7.5. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i 

grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.  
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Program för operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS 

(summa 11) i grundvattenförekomster i vattendistrikten.  
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Karta 8.1. Program för operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i 

Bottenvikens vattendistrikt. Ingen övervakning avseende PFAS (summa 11) finns i Bottenvikens vattendistrikt.  
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Karta 8.2. Program för operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i 

Bottenhavets vattendistrikt. Ingen övervakning avseende PFAS (summa 11) finns i Bottenhavets vattendistrikt.  
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Karta 8.3. Program för operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i 

Norra Östersjöns vattendistrikt. Inringningarna visar vilka vatten som berörs i Norra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 8.4. Program för operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Inringningarna visar vilka vatten som berörs i Södra Östersjöns vattendistrikt.  
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Karta 8.5. Program för operativ övervakning av kemisk status avseende PFAS (summa 11) i grundvattenförekomster i 

Västerhavets vattendistrikt.  
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Kontrollerande övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 

6 till HVMFS 2013:19 i vattendistrikten, per vattenkategori.  
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Karta 9.1. Kontrollerande övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i 

Bottenvikens vattendistrikt, per vattenkategori.  



 

  

96(108) 

Karta 9.2. Kontrollerande övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i 

Bottenhavets vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Karta 9.3. Kontrollerande övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Norra 

Östersjöns vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Karta 9.4. Kontrollerande övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Södra 

Östersjöns vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Karta 9.5. Kontrollerande övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i 

Västerhavets vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Operativ övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till 

HVMFS 2013:19 i vattendistrikten, per vattenkategori.  
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Karta 10.1. Operativ övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Bottenvikens 

vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Karta 10.2. Operativ övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Bottenhavets 

vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Karta 10.3. Operativ övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Norra 

Östersjöns vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Karta 10.4. Operativ övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Södra 

Östersjöns vattendistrikt, per vattenkategori.  



 

  

105(108) 

Karta 10.5. Operativ övervakning av kemisk status för ämnena 34-45 i bilaga 6 till HVMFS 2013:19 i Västerhavets 

vattendistrikt, per vattenkategori.  
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Internationella gränsområden  
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 Karta 11.1. Visar Sveriges och Norges vattendistrikt, den röda linjen visar riksgränsen, och den grå, distriktsgränsen. 
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