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kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets 

vattendistrikt; 
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Utkom från trycket 

den 9 november 2018 

 
beslutade den 17 oktober 2018 (Dnr: 537-7586-2018) 

 

Med stöd av 4 kap 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön föreskriver Vattenmyndigheten för Bottenhavets 

vattendistrikt i fråga om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns 

(Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter (22FS 

2016:16) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt 

dels att 4 och 6 §§ samt bilaga 4 ska ha den lydelse som framgår nedan, 

dels att de vattenförekomster som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter ska ha 

de miljökvalitetsnormer som framgår av bilagan. 

  

4 § Ytvattenförekomster som inte är konstgjorda eller kraftigt modifierade 

enligt 5 § ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och god 

kemisk ytvattenstatus, om inte undantag har meddelats med stöd av 4 kap. 9–

11 §§ förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Ytvattenstatusen i naturliga ytvattenförekomster får inte försämras i 

förhållande till den status som respektive vattenförekomst har vid var tid, om 

inte annat följer av 4 kap. 12 § förordningen om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön eller av undantag som meddelas med stöd av 4 kap. 11 § samma 

förordning. 

För samtliga naturliga vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt ska god 

kemisk ytvattenstatus med avseende på ämnena nr 34-45 i Bilaga 6 till Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) uppnås senast den 

22 december 2027. 

 

6 § Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster ska uppnå eller 

behålla god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus, om inte 

undantag har meddelats med stöd av 4 kap. 9-11 §§ förordningen om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 



 

Den ekologiska potentialen och den kemiska ytvattenstatusen i konstgjorda 

och kraftigt modifierade vattenförekomster får inte försämras i förhållande till 

den status som respektive vattenförekomst har vid var tid, om inte annat följer 

av 4 kap. 12 § förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller 

av undantag som meddelas med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.  

För samtliga konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i 

Bottenhavets vattendistrikt ska god kemisk ytvattenstatus med avseende på 

ämnena nr 34-45 i Bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) 

uppnås senast den 22 december 2027. 

 

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras hos länsstyrelsen. 

____________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart. 

 

 

 

 

Berit Högman  Joakim Kruse 

 


