
(D) Driving
force/drivkraft - WFD 
reporting guidance 2016

(P) Pressure/Påverkanstryck - WFD reporting
guidance 2016

Precisering till påverkanskällor (i VISS) (P) Pressure/Påverkanstryck - Detaljerat (P) Pressure/Påverkanstryck - Detaljerat som ingår i 
den nationella statusklassningen (Metrias karterade 
objekt samt muddring, dumpning, erosionsrisk och 
ankring bottenstress)

(S) State/Tillstånd  - föreskrifter (S) 
Tillstånd/kvalitetsfaktor - 
övergripande  HMVFS 
2013:19

(S) 
Tillstånd/kvalitetsf
aktor - nummer 
HMVFS 2013:19

(S) 
Tillstånd/kvalitetsfaktor - 
beskrivning HMVFS 
2013:19

(I)Impact/Effekt 
- WFD reporting
guidance 2016

(R)Response/Respons

Översvämningsskydd 4.1.1 Förändring av morfologiskt tillstånd - för 
översvämningsskydd

Erosionsskydd/översvämningsskydd Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik   

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Jordbruk 4.1.2 Förändring av morfologiskt tillstånd - för 
jordbruket 

Torrläggning, invallning och sänkning av våtmarker och 
vattenområden  

Invallat vatten, ofullständig invallning, stenmur, 
förfallen stenmur

Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Transport (sjöfart) 4.1.3 Förändring av morfologiskt tillstånd - för 
sjöfart

Kommersiella hamnar
Sjöfart (Passage, ankring)
Vrak
Muddring (kommersiellt)
Dumpning (kommersiellt)     
Vågbrytare (kommersiellt)

Skeppsvrak, bortgrävning, kaj, dykdalb, fyr/sjömärke, 
förfallen dykdalb, förfallet sjömärke, torrdocka, 
erosionsrisk, dumpning, vågbrytare, muddring enligt 
AIS, Ankring bottenstress, utfyllnad

Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Skogsbruk 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: skogsbruk Ej relevant för kustvatten? Ej relevant för kustvatten?

Industri 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: industri Kustnära industri (t.ex. fiberbankar)   fiberrika sediment, fiberbankar, bark och träflis, 
avbärare (industri), förfallen industribrygga, högt 
okänt objekt i industrihamn, industribrygga, industriell 
invallning kärnkraftverk, industriellt utsläpp från 
pappersbruk, sjunktimmer, utfyllnad

Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Muddring/sanering?

Transport (landtransport) 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: transport Broar/tunnlar/vägbankar/vägtrummor (avser 
landtransport)

Bro, gångbro, tunnlar, utfyllnad inkl vägbank och 
brobank, större brofundament, damm/sluss

Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Urban Markanvändning 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: urban 
markanvändning

Utfyllnader (tätortexploatering)
Hårdgjorda ytor
Strandskoningar

Ufyllnad Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Vattenkraft 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: vattenkraft Vattenkraft Förändring av bottensubstrat och sedimentdynamik 10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.3 Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Energi - ej vattenkraft 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: energi ej 
vattenkraft

Havsbaserad vindkraft
Vågkraft och tidvattenkraft

Vindkraft Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.3, 10.4 Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Fiske och Vattenbruk 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: fiske och 
vattenbruk

Bottentrålning  fiskodling Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.3, 10.4 Bottensubstrat och 
sedimentdynamik    

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Turism och Rekreation 4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Förändring av morfologiskt tillstånd – annat: turism och 
rekreation

Muddring och dumpning (ej i anslutning till 
kommersiella hamnar) 
Marinor, fritidsbåtshamnar, pirar och bryggor  (ej 
kommersiella)
Utfyllnader för friluftsliv
Vågbrytare (ej vid kommersiella hamnar)
Fritidsbåtar (inklusive fritidsfiskesbåtar)
Badplatser  

ramp/slip, badplatser, brygga, pir < 6 m bred, pir > 6 m 
bred, småbåtshamn, fontän, skylt/hopptorn, förfallen 
pir, permanent pråm, förfallen brygga, stenmur, 
förfallen stenmur, utfyllnad

Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Annan känd drivkraft än 
vad som finns i 4.1.1 - 
4.1.3 eller preciseringar 
under 4.1.4

4.1.4 Förändring av morfologiskt tillstånd - annat Åtgärder i mynningen av grunda havsvikar och 
fladasystem 
Konstgjorda rev och öar, utplacering av artificiella 
substrat 
Sand-, grus-, sten- och skaltäkt
Uttag av olja och gas (inklusive konstruktion av 
rörledningar)
Kablar (kommunikation och elektricitet), rör och 
ledningar

obstruktion, anläggning, kabel, rör, 
sedimentextraktion, osäker, stolpe för elledning, 
förfallet hus, stora betongringar, flytande avgränsare, 
ledverk, staket, permanent stor husbåt 

Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Ej specificerat 4.1.5 Förändring av morfologiskt tillstånd - 
föråldrade

Vraklik skogsbrukslämning Förändring av kustlinje, bottensubstrat och naturliga 
bottenstrukturer

10. Morfologiskt tillstånd 
i kustvatten och vatten i 
övergångszon

10.2, 10.3, 10.4 Grunda vattenområdets 
morfologi

Bottensubstrat och 
sedimentdynamik

Bottenstrukturer i 
kustvatten

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Energi - vattenkraft 4.2.1 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för vattenkraft

Vattenkraft (med avseende på flödesreglering) Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.3 Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Översvämningsskydd 4.2.2 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar  - för översvämningsskydd

Erosionsskydd/ översvämningsskydd Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2, 8.3 Längsgående konnektivitet

Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Urban Markanvändning 4.2.3 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för dricksvatten

Ej relevant för kustvatten? Ej relevant för kustvatten?

Jordbruk 4.2.4 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för bevattning

Ej relevant för kustvatten? Ej relevant för kustvatten?

Turism och Rekreation 4.2.5 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för rekreation och turism

Badplatser
Bryggor
Utfyllnader för friluftsliv
Vågbrytare för friluftsliv (ej kommersiellt)
Marinor, fritidsbåtshamnar och pirar (ej kommersiellt)

ramp/slip, badplatser, brygga, pir < 6 m bred, pir > 6 m 
bred, småbåtshamn, fontän, skylt/hopptorn, förfallen 
pir, permanent pråm, förfallen brygga, stenmur, 
förfallen stenmur, utfyllnad

Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2 Längsgående konnektivitet Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Industri 4.2.6 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för industrin

Utfyllnader (industri) fiberrika sediment, fiberbankar, bark och träflis, 
avbärare (industri), förfallen industribrygga, högt 
okänt objekt i industrihamn, industribrygga, industriell 
invallning kärnkraftverk, industriellt utsläpp från 
pappersbruk, sjunktimmer, utfyllnad

Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2, 8.3 Längsgående konnektivitet

Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Transport (sjöfart) 4.2.7 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för sjöfart

Kommersiella hamnar
Sjöfart (Passage, ankring)
Vrak
Vågbrytare (kommersiellt)
Utfyllnader (vid kommersiella hamnar)

skeppsvrak, bortgrävning, kaj, dykdalb, fyr/sjömärke, 
förfallen dykdalb, förfallet sjömärke, torrdocka, 
erosionsrisk, dumpning, vågbrytare, muddring enligt 
AIS, Ankring bottenstress, utfyllnad

Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2 Längsgående konnektivitet Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Urban markanvändning 4.2.8 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer 
och slussar– Annat: urban markanvändning

Utfyllnader (tätortexploatering) Ufyllnad Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2, 8.3 Längsgående konnektivitet

Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Transport (landtransport) 4.2.8 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer 
och slussar– annat: transport

Broar, tunnlar, vägbankar/vägtrummor (avser 
landtransport)

Bro, gångbro, tunnlar, utfyllnad inkl vägbank och 
brobank, större brofundament, damm/sluss

Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.3 Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering

Skogsbruk 4.2.8 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer 
och slussar– Annat: Skogsbruk

Ej relevant för kustvatten? Ej relevant för kustvatten?

Fiske och vattenbruk 4.2.8 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - annat

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer 
och slussar– Annat:  fiske och vattenbruk

Konstgjorda rev och öar, utplacering av artificiella 
strukturer 

fiskodling Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2, 8.3 Längsgående konnektivitet

Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Annan känd drivkraft än 
vad som finns i 4.2.1 - 
4.2.7 eller preciseringar 
under 4.2.8

4.2.8 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - annat

Åtgärder i mynningen av grunda havsvikar och 
fladasystem (inkl vandringshinder för fisk)
Torrläggning, invallning och sänkning av våtmarker och 
vattenområden                                                                                                                              

obstruktion, anläggning, kabel, rör, 
sedimentextraktion, osäker, stolpe för elledning, 
förfallet hus, stora betongringar, flytande avgränsare, 
ledverk, staket, vindkraft, invallat vatten, ofullständig 
invallning, permanent stor husbåt, stenmur, förfallen 
stenmur

Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområden. 

Förändring i marina organismers möjlighet att förflytta 
sig mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det 
kustnära området. 

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2, 8.3 Längsgående konnektivitet

Konnektivitet till kustnära 
områden

Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Ej specificerat 4.2.9 Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - okända eller föråldrade

Vraklik skogsbrukslämning Förändring i marina organismers möjlighet att i 
kustvatten förflytta sig längs grunda vattenområdet

8. Konnektivitet i kust och 
vatten i övergångszon

8.2 Längsgående konnektivitet Morfologiska 
förändringar 
och kontinuitet

Ej specificerat

Jordbruk 4.3.1 Förändring av hydrologisk regim - jordbruk Torrläggning, invallning och sänkning av våtmarker och 
vattenområden  
Ej relevant för kustvatten?

Invallat vatten, ofullständig invallning, stenmur, 
förfallen stenmur

Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9,2, 9.3, 9.4, 9.5 Tidvattenregim och 
vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Vågregim

Sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

Flödesförändrin
gar



Transport (sjöfart) 4.3.2 Förändring av hydrologisk regim - sjöfart Kommersiella hamnar
Muddringar och dumpningar (kommersiella)
Sjöfart (passage, ankring)
Vågbrytare (kommersiella)
Vrak                                                                                                           

Skeppsvrak, bortgrävning, kaj, dykdalb, fyr/sjömärke, 
förfallen dykdalb, förfallet sjömärke, torrdocka, 
erosionsrisk, dumpning, vågbrytare, muddring enligt 
AIS, Ankring bottenstress, utfyllnad

Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9,2, 9.3, 9.4, 9.5 Tidvattenregim och 
vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Vågregim

Sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Energi - vattenkraft 4.3.3 Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft Vattenkraft (med avseende på flödesreglering) Förändring i vattenståndsvariation, förändring i 
strömningsförhållanden och förändrat sötvatteninflöde 
och vattenutbyte i kustvatten

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9,2, 9.3, 9.5 Tidvattenregim och 
vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Urban Markanvändning 4.3.4 Förändring av hydrologisk regim - offentlig 
vattenförsörjning

Ej relevant för kustvatten? Ej relevant för kustvatten?

Fiske och vattenbruk 4.3.5 Förändring av hydrologisk regim - fiske och 
vattenbruk

Fiskodling
Musselodling

fiskodling Förändring i strömningsförhållanden och vågregim 9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9.3, 9.4 Strömningsförhållanden

Vågregim                                        

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Skogsbruk 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: skogsbruk Ej relevant för kustvatten? Ej relevant för kustvatten?

Transport (landtransport) 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: transport Broar/tunnlar/vägbankar/vägtrummor (avser 
landtransport)

Bro, gångbro, tunnlar, utfyllnad inkl vägbank och 
brobank, större brofundament, damm/sluss

Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9,2, 9.3, 9.4, 9.5 Tidvattenregim och 
vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Vågregim

Sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Urban markanvändning 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: urban 
markanvändning

Utfyllnader (tätortexploatering) Utfyllnad Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9.3, 9.4 Strömningsförhållanden

Vågregim

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering.

Översvämningsskydd 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: 
översvämningsskydd

Erosionsskydd / översvämningsskydd       Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9,2, 9.3, 9.4, 9.5 Tidvattenregim och 
vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Vågregim

Sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering. 

Industri 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: industri Utfyllnader (industri) fiberrika sediment, fiberbankar, bark och träflis, 
avbärare (industri), förfallen industribrygga, högt 
okänt objekt i industrihamn, industribrygga, industriell 
invallning kärnkraftverk, industriellt utsläpp från 
pappersbruk, sjunktimmer, sedimentextraktion, 
utfyllnad

Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9.3, 9.4 Strömningsförhållanden

Vågregim

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering. 

Energi - ej vattenkraft 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: energi – ej 
vattenkraft

Havsbaserad vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft  vindkraft Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9.3, 9.4 Strömningsförhållanden

Vågregim

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering. 

Turism och rekreation 4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Förändring av hydrologisk regim – annat: turism och 
rekreation

Muddringar och dumpningar (ej kommersiella)
Marinor, fritidsbåtshamnar, pirar och bryggor  (ej 
kommersiella)

ramp/slip, badplatser, brygga, pir < 6 m bred, pir > 6 m 
bred, småbåtshamn, fontän, skylt/hopptorn, förfallen 
pir, permanent pråm, förfallen brygga, stenmur, 
förfallen stenmur, utfyllnad

Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9.3, 9.4 Strömningsförhållanden

Vågregim

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i kvantitet, val av 
konstruktion och 
lokalisering. 

Annan känd drivkraft än 
vad som finns i 4.3.1 - 
4.3.5 eller preciseringar 
under 4.3.6

4.3.6 Förändring av hydrologisk regim - annat Konstgjorda rev och öar, utplacering av artificiella 
substrat m.m                                                                                                                                                                                                                              

obstruktion, anläggning, kabel, rör, osäker, stolpe för 
elledning, förfallet hus, permanent stor husbåt, stora 
betongringar, vraklik skogsbrukslämning, flytande 
avgränsare, ledverk, staket

Förändring i tidvattenregim och vattenståndsvariation, 
förändring i strömningsförhållanden, förändring i 
vågregim och förändrat sötvatteninflöde och 
vattenutbyte

9. Hydrografiska villkor i 
kustvatten och vatten i 
övergångszon

9.2, 9.3, 9.4, 9.5 Tidvattenregim och 
vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Vågregim

Flödesförändrin
gar

Minska påverkanstryck 
i  kvantitet, val av 
tidpunkt, konstruktion 
och lokalisering

Industri, urban utveckling - 
fysisk planering, energi 
(inte vattenkraft)

4.4 Fysisk förlust av hela eller delar av 
vattenförekomster

Förlust av hela eller delar av vattenförekomster

Annat 4.5 Andra hydromorfologiska förändringar
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