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Varför?
Ändringar i EU-direktiv: 12 nya prioriterade ämnen →
krävs statusklassificering, fastställda miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och kompletterande övervakningsprogram
senast i december 2018.
Beslut i delegationerna att samtidigt:
• inkludera PFAS i grundvatten eftersom problem med höga
halter i dricksvattentäkter uppmärksammats.
• göra om statusklassificeringarna som rör koppar och zink
så att de baseras på biotillgängliga halter istället för
totalhalter i enlighet HaV:s reviderade bedömningsgrunder
och revidera miljökvalitetsnormerna baserat på detta.
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Besluten omfattar
• Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS i grundvatten för Norra Östersjöns
vattendistrikt
• Reviderade föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt
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Åtgärdsprogram 2018-2021 för vissa miljögifter
Åtgärderna gäller
• Fem* nya ämnen som identifierats i statusklassificeringen i
halter över gränsvärden för god kemisk status
o dioxiner och dioxinlika föreningar
o aklonifen, cybutryn, cypermetrin (bekämpningsmedel)
o PFOS

• PFAS (summa 11) som identifierats i halter över riktvärdet
för grundvatten.
Fokus på åtgärder som rör dioxiner, PFAS och PFOS.
*ÅP är identiskt för alla distrikt, men bara 4 ämnen har en klassificering till sämre
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än
god i NÖVD i dagsläget

Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder
till myndigheter och kommuner
Omfattar

• 31 av 57 åtgärder från det befintliga åtgärdsprogrammet
(ÅP 2016-2021) berörs med tillägg som avser relevanta
nya ämnen.
• 7 nya åtgärder
Syfte: Att miljökvalitetsnormerna för dessa ämnen ska följas.
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Reviderade föreskrifter om kvalitetskrav
Omfattar
• Nya MKN med avseende på 12 prioriterade ämnen i ytvatten
– målår 2027

• Nya MKN med avseende på PFAS (summa 11) i grundvatten
– målår nu, men några enstaka vattenförekomster har tidsfrist till 2021
eller 2027 (visas föreskriftens i bilaga 2).
– innebär även att riktvärdet på 90 ng/L för PFAS (summa 11) samt
värdet för att vända uppåtgående trend på 18 ng/L (från
inriktningsbeslutet 2016-11-16) fastställs.

• Reviderade MKN avseende koppar och zink under ekologisk
status
– målår 2015 några vattenförekomster har tidsfrist till 2021 eller 2027
(visas i förskriftens bilaga 1)
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Samrådet medförde vissa ändringar i
åtgärdsprogrammet
De största förändringarna efter samrådet:
• En åtgärd ströks (Naturvårdsverket Ny D)
• Två åtgärder formulerades om (Naturvårdsverket Ny A,
Energimyndigheten Ny) – delvis efter det nationella
delegationsmötet
• Fem åtgärdsformuleringar ändrades något

• Det prioriterade ämnet diklorvos togs bort från
åtgärdsprogrammet
• Samhällsekonomiska konsekvensanalysen kompletterades

Detta finns beskrivet i samrådssammanställningen
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Ändringar i handlingarna efter 9 okt
Erratalista finns som visar ändringar jämfört med den version
som skickades till vattendelegationerna den 9 oktober.
Typ av ändringar som har gjorts:
• Rättning av småfel vid korrektur (t.ex. kommatering, ord
som fallit bort m.m.)
• Viss ökad läsbarhet på enstaka ställen, några små
förtydliganden och omskrivningar.
Ingenting som ändrar innehållet i sak.
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Vad händer nu?
• Beslut i vattendelegationerna 17 respektive 18 oktober 2018
• Rapportering till HaV i november
• Till EU den 22 december 2018
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Beslutsgång
• Om delegationen antar dokumenten som de är behöver
delegationen fatta två separata beslut.
• Åtgärdsprogrammet
• Föreskriften om miljökvalitetsnormer
• Om delegationen vill ändra något behöver den slutliga
versionen fastställas senare av delegationens ordförande.
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Förslag till beslut
Vattendelegationen beslutar att fastställa
• åtgärdsprogram 2018-2021 för Norra Östersjöns
vattendistrikt avseende nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten,
• reviderade föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Beslutet omfattar reviderade miljökvalitetsnormer med
avseende på nya prioriterade ämnen samt koppar och
zink i ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten
i enlighet med de förslag som presenterats vid mötet,
[med de eventuella tillägg och ändringar som framförts av
delegationen].
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