
 

 

 

 

Kalmar läns författningssamling 

Länsstyrelsen 
   

 

 

   

   

 

Länsstyrelsen i Kalmars läns (Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter om 
ändring i Länsstyrelsen i Kalmar läns 
(Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 
vattendistrikts) föreskrifter (08FS 2016:15) om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra 
Östersjön vattendistrikt; 

beslutade den 18 oktober 2018 (Dnr: 537-8223-2018) 

Med stöd av 4 kap 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön föreskriver Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt i 
fråga om Länsstyrelsen i Kalmars läns (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 
vattendistrikts) föreskrifter (08 FS 2016:15) om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Södra Östersjön vattendistrikt 

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

dels att de vattenförekomster som anges i bilagorna 1 och 2 till dessa föreskrifter 
ska ha de miljökvalitetsnormer som framgår av dessa bilagor. 

 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

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 

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 

08FS 2018:10 

Utkom från 

trycket den 

30 oktober 2018 

 
 



                      

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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

För samtliga naturliga 
vattenförekomster i Södra Östersjöns 
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 Södra 
Östersjöns 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. 

 

 

 

 

 
 
 
  

THOMAS CARLZON 

Landshövding  

tillika ordförande i 
vattendelegation i Södra 
Östersjöns vattendistrikt 

IRENE BOHMAN 

Vattenvårdsdirektör 
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Bilaga 1 – Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster (utom konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster) 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Till annat land - 
SE000 

Inre Oskarshamns-
området 

Kust 
SE571552-

162848 

Måttlig 
ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kadmium och 
kadmiumföreningar, kvicksilver 
och kvicksilverföreningar, bly 

och blyföreningar, 
tributyltennföreningar och 

dioxiner och dioxinlika 
föreningar, 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för kadmium och 

kadmiumföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för 

tributyltennföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2027 för dioxiner och 
dioxinlika föreningar, 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus för bromerad 
difenyleter, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och bly och 
blyföreningar 

  

Helge å - SE88000 Rökeån Vattendrag 
SE623645-

135861 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Gynnsamt tillstånd 

Helge å - SE88000 
Hörlingeån: Rökeån - 

Källa 
Vattendrag 

SE624123-
136639 

God ekologisk 
status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Skräbeån - 
SE87000 

SKRÄBEÅN:Filkesjön-
Immeln (Edre ström) 

Vattendrag 
SE624173-

141284 
God ekologisk 

status 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  ör kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Helge å - SE88000 
Bivarödsån 

(Rönnebodaån) 
Vattendrag 

SE624587-
140218 

God ekologisk 
status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Skräbeån - 
SE87000 

Strönhultsbäcken 
(Strönhultsån, 
Tosthultsån) 

Vattendrag 
SE625442-

141314 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Helge å - SE88000 Drivån: Krusån- Källa Vattendrag 
SE626000-

139355 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  



08FS 2018:10 Bilaga 1  4 (11) 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Ronnebyån - 
SE82000 

Krokfjorden Sjö 
SE626289-

145811 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bly och 

blyföreningar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Helge å - SE88000 Delarymagasinet Sjö 
SE627058-

138641 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bly och 

blyföreningar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Ronnebyån - 
SE82000 

Vikholmen Sjö 
SE627180-

146143 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bly och 

blyföreningar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Helge å - SE88000 Helge å Vattendrag 
SE627189-

140361 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Helge å - SE88000 Södra Virestadsjön Sjö 
SE627373-

140736 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Bräkneån - 
SE84000 

BRÄKNEÅN: Ygden - 
Fiskestadsjön 

Vattendrag 
SE627613-

144928 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kadmium och 
kadmiumföreningar, kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bly och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för kadmium och 

kadmiumföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Ronnebyån - 
SE82000 

Viren Sjö 
SE627780-

146268 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Lyckebyån - 
SE80000 

Bjurbäcken Vattendrag 
SE628282-

147941 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Helge å - SE88000 Möckeln Sjö 
SE628323-

139679 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Gynnsamt tillstånd 

Krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna 

Helge å - SE88000 
HELGE Å: 

Skeppshultasjön - 
Möckeln 

Vattendrag 
SE628403-

139609 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, bromerad 
difenyleter och bly och 

blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Helge å - SE88000 Vissjön Sjö 
SE628620-

139129 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Helge å - SE88000 
HELGE Å: Malasjön - 

Agunnarydsjön 
Vattendrag 

SE628923-
139912 

God ekologisk 
status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Gynnsamt tillstånd 

Ronnebyån - 
SE82000 

Rottnen Sjö 
SE629022-

146127 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, kadmium 
och kadmiumföreningar och 

bromerad difenyleter 

God kemisk ytvattenstatus 
2027 för kadmium och 

kadmiumföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna 

Lyckebyån - 
SE80000 

Tomeshultagölen Sjö 
SE629026-

147562 
God ekologisk 

status 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

Gynnsamt tillstånd 

Helge å - SE88000 
LILLA HELGE Å: 

Möckeln - Målasjön 
Vattendrag 

SE629033-
140377 

God ekologisk 
status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Ronnebyån - 
SE82000 

LESSEBOÅN: Öjen - 
Läen 

Vattendrag 
SE629140-

146724 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Helge å - SE88000 
Bäck mellan Östersjön - 

Kölnen 
Vattendrag 

SE629349-
140735 

God ekologisk 
status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Helge å - SE88000 Stensjön Sjö 
SE629520-

139912 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

Tegnabysjön Sjö 
SE629771-

144547 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Helge å - SE88000 Ryssbysjön Sjö 
SE630069-

140009 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

Södra Bergundasjön Sjö 
SE630406-

143665 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

Trummen Sjö 
SE630409-

144062 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kadmium och 
kadmiumföreningar, kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bly och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2027 för kadmium och 

kadmiumföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

Valla kanal Vattendrag 
SE630412-

143922 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Mörrumsån - 
SE86000 

Växjösjön Sjö 
SE630502-

143932 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Lyckebyån - 
SE80000 

Visjön Sjö 
SE630507-

147694 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

LEKARYDSÅN: Salen - 
Tvärån 

Vattendrag 
SE630982-

142441 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Alsterån - 
SE75000 

ALSTERÅN: Lillån - 
Forsaån   

Vattendrag 
SE631514-

148450 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

Aggaå Vattendrag 
SE631807-

146817 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Mörrumsån - 
SE86000 

MÖRRUMSÅN: 
Helgasjön - 

Skavenäsasjön 
Vattendrag 

SE632303-
143784 

God ekologisk 
status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Alsterån - 
SE75000 

Hultbren Sjö 
SE633323-

147410 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Motala ström - 
SE67000 

Nässjöån Vattendrag 
SE639417-

143148 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Botorpsströmmen 
- SE71000 

Sundsholmsbäcken: 
Maren - Ekenässjön 

Vattendrag 
SE639736-

153932 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Motala ström - 
SE67000 

Ryssbysjön Sjö 
SE639905-

143013 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och 

tributyltennföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2027 för 

tributyltennföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Motala ström - 
SE67000 

Huluån Vattendrag 
SE640124-

142918 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Motala ström - 
SE67000 

Övre Fölingen Sjö 
SE642936-

148398 
God ekologisk 

status 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Storån - SE70000 Båtsjön Sjö 
SE644892-

152055 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Gynnsamt tillstånd 

Söderköpingsån - 
SE68000 

Risten Sjö 
SE646005-

151934 
God ekologisk 

status 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Söderköpingsån - 
SE68000 

Byngaren Sjö 
SE646235-

154192 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för antracen, 

bromerad difenyleter och 
kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2027 för antracen 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Söderköpingsån - 
SE68000 

Söderköpingsån 
(Färgeboån/Byngsboån) 

Vattendrag 
SE646497-

154080 
God ekologisk 

status 2027 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Motala ström - 
SE67000 

Vattendrag mellan 
Åmmelången och 

Kärrafjärden 
Vattendrag 

SE652727-
145352 

God ekologisk 
status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bly och 

blyföreningar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

Grundinformation 
Ekologisk 

status 
Kemisk ytvattenstatus Skyddade områden 

Huvudavrinnings-
område 

Vattenförekomst- 

namn 

Vatten-
kategori 

Vatten-ID 
Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist Mindre strängt krav 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Motala ström - 
SE67000 

Vättern - Alsen Sjö 
SE652745-

144911 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

  

Motala ström - 
SE67000 

Venaån mellan Orkaren 
och Åmmelången 

Vattendrag 
SE652746-

145784 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter 

  

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter 

  

Motala ström - 
SE67000 

Åmmelången Sjö 
SE652750-

145367 
God ekologisk 

status 2021 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad 

difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bly 

och blyföreningar 

God kemisk ytvattenstatus 
2021 för bly och 

blyföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus  för bromerad 
difenyleter och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
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Bilaga 2 – Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten 

Grundinformation 
Kvantitativ 

status 
Kemisk grundvattenstatus Skyddade områden 

Län 
Vattenförekomst 

namn 
Vattenkategori Vatten-ID 

Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Kvalitetskrav Tidsfrist 
Mindre strängt 

krav 
Uppåtgående 

trend 
Kompletterande krav för 

skyddade områden 

Blekinge Bredåkra Grundvatten WA99430930 
God kvantitativ 

status 

God kemisk 
grundvattenstatus med 
undantag för PFAS 11 

God kemisk 
grundvattenstatus 
2027 för PFAS 11 

    
Krav enligt 

dricksvattenföreskrifterna 

Jönköping 
Sandseryd-

Risbrodammen 
Grundvatten WA21406378 

God kvantitativ 
status 

God kemisk 
grundvattenstatus med 
undantag för PFAS 11 

God kemisk 
grundvattenstatus 
2027 för PFAS 11 

      

Östergötland Slaka Norra Grundvatten WA43008774 
God kvantitativ 

status 

God kemisk 
grundvattenstatus med 
undantag för PFAS 11 

God kemisk 
grundvattenstatus 
2027 för PFAS 11 
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Bilaga 4 - Riktvärden och utgångspunkter för att vända trendi för grundvattenförekomster 
 
Nuvarande lydelse Ny lydelse  

Parameter Enhet Riktvärde för 

grundvatten  

Utgångspunkt för 

att vända trend  

  

Parameter 
Enhet Riktvärde för 

grundvatten  
Utgångspunkt för 

att vända trend  
nitrat mg/l 50 20  nitrat mg/l 50 20 
Aktiva ämnen i bekämpningsmedel 

inkl. metaboliter, nedbrytnings- och 

reaktionsprodukter 

μg/l 0,1, 

0,5 totalt 

Detekterat  Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. 

metaboliter, nedbrytnings- och 

reaktionsprodukter 

μg/l 0,1, 

0,5 totalt 
Detekterat 

klorid mg/l 100  50; Västkusten 75  klorid mg/l 100  50; Västkusten 75 
konduktivitet mS/m 150 75  konduktivitet mS/m 150 75 
sulfat mg/l 100 50   sulfat mg/l 100 50  
ammonium mg/l 1,5  0,5   ammonium mg/l 1,5  0,5  
arsenik μg/l 10 5   arsenik μg/l 10 5  
kadmium μg/l 5  1   kadmium μg/l 5  1  
bly μg/l 10  2   bly μg/l 10  2  
kvicksilver μg/l 1  0,05   kvicksilver μg/l 1  0,05  
trikloreten + tetrakloreten μg/l 10  2   trikloreten + tetrakloreten μg/l 10  2  
kloroform (triklormetan) μg/l 100 50  kloroform (triklormetan) μg/l 100 50 
1,2-dikloretan μg/l 3 0,5   1,2-dikloretan μg/l 3 0,5  
bensen μg/l 1 0,2  bensen μg/l 1 0,2 
benso(a)pyrene ng/l 10  2   benso(a)pyrene ng/l 10  2  
Summa 4 PAH:er, 

benso(b)fluoranten 

benso(k)fluoranten 

benso(ghi)perylen 

indeno(1,2,3-cd)pyren 

ng/l 100  20   PAH:er (summa 4) 

- benso(b)fluoranten 

- benso(k)fluoranten 

- benso(ghi)perylen 

- Iindeno(1,2,3-cd)pyren 

ng/l 100  20  

koppar mg/l 2 1  koppar mg/l 2 1 
krom µg/l 50 10  krom µg/l 50 10 
nickel µg/l 20 10  nickel µg/l 20 10 
     PFAS (summa 11) 

- Perfluorbutansulfonat (PFBS)  

- Perfluorhexansulfonat (PFHxS) 

- Perfluoroktansulfonat (PFOS)  

- Fluortelomersulfonat (6:2 FTS)  

- Perfluorbutanoat (PFBA)  

- Perfluorpentanoat (PFPeA)  

- Perfluorhexanoat (PFHxA)  

- Perfluorheptanoat (PFHpA)  

- Perfluoroktanoat (PFOA)  

- Perfluornonanoat (PFNA)  

- Perfluordekanoat (PFDA) 

ng/lii 90 18 

 

                                                             

i Riktvärden och utgångspunkter för att vända trend i tabellen motsvarar de värden som anges i bilaga 1 till SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-

FS 2013:2), med tillägg av riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för koppar, krom och nickel. Värdena för dessa tillkommande ämnen är framtagna enligt förfarandet angivet i bilaga 3 till 

SGU:s föreskrifter. Användningen av grundvattnet för dricksvattenförsörjning och naturliga bakgrundshalter har då beaktats. 

ii Avser totalhalt, summa av partikulär och löst form. 
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