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Förord 
 
Stöddokumentet ” Miljöövervakning enligt vattendirektivet – lokal nivå” är framtaget inom 
Miljösamverkan Skåne projektet ”Vattendirektivet och tillsyn m.m. enligt miljöbalken”. 
 
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s 
vattendirektiv (2000/60/EG), innebär att Sverige ska kartlägga och analysera alla vatten, 
fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt 
övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i alla vatten. Kartläggning 
och analys av vatten, där miljöövervakning ingår, är således en viktig del i 
vattendirektivsarbetet. Miljöövervakning ger oss en bild av ”var vi står” och 
miljökvalitetskraven sätter målet för ”vart vi ska nå”.  
 
De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogram riktar sig till myndigheter, bl.a. länsstyrelser 
och kommuner. Enligt förslaget ska länsstyrelsen genomföra 4 åtgärder och kommunerna 
8 åtgärder, bl. a inom ramen för myndighetsutövning enligt miljöbalken. 
 
En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet lyder att Länsstyrelserna behöver säkerställa att 
verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som 
behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och 
kvantitativ status i vattenförekomster. Detta stöddokument grundar sig till stor del på denna 
åtgärdspunkt. Om alla verksamheter som påverkar vattenkvaliteten också är med och betalar 
övervakningen av den påverkan de orsakar så får vi en bättre bild av läget och kan genomföra 
mer effektiva åtgärder. Kommunerna har också ett stort ansvar. 
 
Projektet ”Vattendirektivet och tillsyn mm enligt miljöbalken” genomfördes februari 2010 till 
april 2012. 
 
Arbetsgruppen för stöddokumentet för övervakning har bestått av: 
 

Lars Nerpin, Malmö 
Claes Nihlén, Helsingborg 
Olle Nordell, Landskrona 
Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen i Skåne län 
 

De övriga i Projektgruppen är: 
 
Ingegerd Andersson, Malmö (delar av projektet)  
Stefan Andersson, Lund (delar av projektet) 
Rolf Erlandsson, Lund (delar av projektet) 
Jonny Hallgren, Länsstyrelsen i Skåne län 
Lennart Höglind, Länsstyrelsen i Skåne län 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Göran Kihlstrand, LRF (referensperson) 
Maria Lecander, Malmö (delar av projektet) 
Karin Sjöstrand, Länsstyrelsen i Skåne län 
Richard Åkesson, Höganäs (delar av projektet) 
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1. Introduktion 
Inom ramen för arbetet inom Miljösamverkan Skåne har en arbetsgrupp haft som uppgift att 
ta fram stöddokument för miljöövervakning i anslutning till ramdirektivet för vatten och 
miljöbalken. 
 
Verktyget för att nå en ändamålsenlig övervakning är miljöbalken. Tillsynsmyndigheten har 
befogenheten att kräva att verksamhetsutövaren kontrollerar och övervakar den egna påverkan 
på miljön. EU:s ramdirektiv för vatten och den svenska följdlagstiftningen anger de mål som 
ska nås för god status i vatten medan miljöbalken således är verktyget för genomförandet. 
 
För att avgöra om ramdirektivets mål nås behövs övervakningsprogram utformade på det sätt 
som klassning och miljökvalitetsnormer förutsätter. Detta innebär ett behov av förnyelse av 
programmens innehåll med fler och nya parametrar, bland annat med större tonvikt på 
biologiska parametrar. För många vatten sker även en översyn av de organisatoriska 
formerna, vattenråd bildas och kompletterar vattenvårdsförbund. Övervakningens form och 
innehåll diskuteras således från flera utgångspunkter. 
 
Enligt vattendirektivet och dess tilläggsbestämmelser ska vattenmyndigheterna upprätta 
övervakningsprogram för övervakning av statusen på grundvatten och ytvatten. 
Övervakningen ska ge en heltäckande bild av tillståndet i vattenförekomsterna och även visa 
på trender och bedöma förändringar som eventuella åtgärder resulterat i. 
Vattenmyndigheterna bedriver inte någon egen övervakning utan denna bör bedrivas av 
myndigheter, kommuner och enskilda verksamhetsutövare. Den recipientkontroll som många 
verksamhetsutövare utför idag är inte anpassad eller tillräcklig för att relatera till de nya 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
De centrala vägledande dokumenten från bl.a. Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är 
ofta utformade på övergripande distriktsnivå. De ger inte alltid konkreta råd för det lokala 
arbetet. Det finns därför ett behov av vägledning för lokal övervakning av vattendrag, sjöar, 
kust och grundvatten. Utgångspunkten vid kartläggning är enskilda vattenförekomster men 
samordning av övervakningsprogram sker med hänsyn till naturliga avrinningsområden. 
 
Bland frågeställningar som uppmärksammats i diskussionen kring övervakning är således dels 
att många av de parametrar som bör övervakas inte övervakas inom befintliga program, dels 
att alla de verksamheter som påverkar vattendragen och som bör bidra till att bekosta 
övervakningen idag inte deltar. Övervakningsprogrammen behöver således reformeras även 
oberoende av ramdirektivets krav. 
 
Det finns ett dilemma när man beslutar om hur omfattande övervakningen bör vara. De 
handböcker som finns utgivna utgår från uppdraget att vattenområdena ska kunna 
klassificeras. Detta är en förutsättning för att man ska kunna följa förändringar inom 
sexårscykler och se om god status nås. Bakgrunden är här Sveriges skyldigheter gentemot EU. 
Det är då önskvärt att övervakningen inriktas mot parametrar, frekvenser m.m. som behövs i 
detta hänseende. Det har dock inte undersökts om det i varje vattendrag finns verksamheter 
som skäligen kan åläggas att utföra alla behövliga undersökningar med tanke på att följa upp 
klassningen. Man får räkna med att under en övergångstid pröva vad som är skäligt. Om 
luckor uppstår kan expertbedömningar behöva användas även nästa sexårscykel. 
 
De flesta vattenförekomster i Skåne uppnår idag inte god status. I en framtid bör man för de 
vattendrag som förbättrats till god status kunna sänka övervakningskraven jämfört med vad 
som framgår av detta dokument. 
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I rapporten presenteras de centrala momenten inom en miljöövervakning anpassad till 
ramdirektivet samt också arbetsgången under programuppbyggnaden. Kostnaderna för 
provtagningsprogram har inte beräknats. Exempel på kostnadsberäkningar finns dock i 
Tholanders skrift (Tholander, 2008).  
 
I avsnitt 2 ”Övervakning av vattenförekomster: kort översikt” görs en kort beskrivning av 
arbetet med miljöövervakning inom en sexårscykel avseende samtliga typer av 
vattenförekomster. Den är avsedd att skapa överblick. I avsnitt 3 ”Övervakning av yt- och 
grundvatten” görs därefter en mer ingående genomgång av arbetet med övervakning. I avsitt 4 
”Exempel” ges exempel på vad som bör ingå i övervakningen genom att använda metodiken 
som beskrivits i de tidigare avsnitten. Det första exemplet behandlar en vattendragsförekomst, 
hur kartläggning och uppbyggnad av övervakning går till. I det andra exemplet diskuteras ett 
integrerat synsätt för samtliga typer av vattenförekomster. Detta exempel följer den 
arbetsgång som föreslagits i avsnitt 2 och behandlar även organisatoriska och ekonomiska 
frågor. Det tredje exemplet illustrerar övervakning av grundvattennivåer. Alla exemplen är 
förenklade och hypotetiska. 
 
Bilaga 1 ger förslag på parametrar för miljögiftsövervakning för specifika källor. Bilaga 2 ger 
en överblick över lagstiftning och handböcker.  
 
Som en bakgrund lämnas nedan en översikt över aktörer och deras roller i arbetet med 
miljöövervakning enligt ramdirektivet (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Aktörer och deras roller i arbetet med miljöövervakning. 
Aktör Uppgift 
HaV/Naturvårdsverket/SGU/IVL/KemI • Vägledning, föreskrifter, forskning 
Vattenmyndigheterna • Fastställer status och 

miljökvalitetsnormer 
• Fastställer åtgärdsprogram 
• Upprättar övervakningsprogram på 

distriktsnivå 
Vattenvårdsförbund eller vattenråd eller 
motsvarande 

• Samordnar övervakning på lokal nivå 

Länsstyrelsen 
 

• Tillsyn (tillämpning av egenkontroll) 
• Sammanställer underlag till 

statusklassning 
• Deltar i kartläggning av påverkan från de 

verksamheter man har tillsyn över 
• Regional miljöövervakning 
• Regional vägledning 

Kommunerna 
 

• Tillsyn (tillämpning av egenkontroll) 
• Planering 
• Verksamhetsutövare (vattenverk, 

avloppsreningsverk, dagvatten) 
• Deltar i kartläggning av påverkan från de 

verksamheter man har tillsyn över 
• Lokal miljöövervakning 

Verksamhetsutövare • Deltar i övervakning 
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2. Övervakning enligt ramdirektivet: kort översikt 
 
Nedan ges en kort översikt av viktiga moment för miljöövervakning anpassad till 
ramdirektivet för vatten i form av en punktlista. Översikten avser en sexårscykel, således 
anpassad till ramdirektivets arbete i övrigt. Den behandlar kustvatten, vattendrag, sjöar och 
grundvatten samt kortfattat även s.k. skyddade områden. En praxis för arbetet förväntas växa 
fram kommande år och flera olika sätt att hantera frågorna är tänkbara. Detta gäller såväl 
mättekniska, organisatoriska som ekonomiska frågor.  
 
I punktlistan nedan förutsätts punkt 1, där vattenförekomster och skyddade områden 
definieras, redan vara genomförd när arbetet påbörjas. Punkt 2, klassning, genomförs vart 
sjätte år av Länsstyrelserna och vattenmyndigheten. Punkterna 3-11 föreslås genomföras inom 
vattenvårdsorganisationer med stöd av myndigheterna; de behöver dock inte genomföras i den 
ordning som de är förtecknade och de kan anpassas till hur övervakningen tidigare 
organiserats.  
Det betonas att övervakningen på lokal/regional nivå ofta kan följa samma naturgeografiska 
områden som tidigare; för t.ex. vattendrag är nuvarande indelning och avgränsning ofta 
ändamålsenligt (Segeån, Höje å, Kävlingeån osv.). När begreppet vattenförekomst betonas i 
det följande är det för att knyta an till ramdirektivets regelverk. Ett vattendrag kan bestå av 
fler vattenförekomster men övervakningen byggs som tidigare upp och samordnas för hela 
vattendraget.  

1. Vattenförekomster. Utgå från hur vattenförekomster definierats för kust, vattendrag, 
sjöar och grundvatten. Beakta ev. förekomst av s.k. skyddade områden (dricksvatten, 
fisk- och musselvatten, badvatten, områden känsliga för näringsämnen, natura 2000-
områden). 

2. Klassning. Kust, vattendrag, sjöar och grundvatten bedöms vad gäller miljötillstånd. 
Klassning genomförs och miljökvalitetsnormer fastställs 

3. Kartläggning av verksamheter och deras påverkan genomförs för kust, vattendrag, 
sjöar och grundvatten. Vilka ämnen tillförs från olika källor? Punktkällor och diffusa 
utsläpp identifieras liksom även påverkan genom fysisk störning, bortledning, 
kylvattenutsläpp etc. Verksamhetsutövare identifieras. Genomförs av 
tillsynsmyndigheterna i dialog med vattenorganisationerna. 

4. Kvalitetsfaktorer, parametrar och frekvenser. Olika typer av påverkan 
(näringsämnen, organiskt material, miljögifter) svarar mot kvalitetsfaktorer såsom 
påväxtalger, bottenfauna, vattenkemiskt tillstånd m.m. För kvalitetsfaktorerna har 
nationella expertmyndigheter givit förslag till lämpliga parametrar och frekvenser för 
övervakning. 

5. Uppbyggnad av ett miljöövervakningsprogram. Med utgångspunkt från vad som 
framkommit under punkt 3 och 4 byggs övervakningsprogram upp. Detta genomförs 
av tillsynsmyndighet i dialog med vattenorganisationerna. Bedömning görs av om 
operativ, kontrollerande respektive undersökande övervakning behövs. Operativ 
övervakning är knuten till verksamheter, kontrollerande övervakning till det generella 
behovet av övervakning, ej omedelbart kopplat till verksamheter. Undersökande 
övervakning används vid tex screening för okänd påverkan. Jämförelse mellan 
existerande övervakning och behov av övervakning anpassad till ramdirektivets krav 
görs.  
Upplysningar inhämtas från tillsynsmyndigheten om vilken miljöövervakning som 
behövs för enskilda verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Bedömning görs av vilken 
påverkan som bör omfattas av samordnad övervakning och vilken övervakning som 
bör regleras vid sidan av detta. Övervakning till följd av vattendomar och andra 
särskilda beslut kan behöva regleras för sig. Förslag till samordnat 



Version 2012-04-16 

5 
 

övervakningsprogram tas fram. Övervakningen kan omfatta såväl mätningar som 
beräkningar och modellering. För att en bördefördelning ska kunna ske bör arbetet 
med övervakning av vattendrag och kust om möjligt ske från gemensamma 
utgångspunkter. Hänsyn bör då tas med tanke på grundvattenförekomster och även till 
s.k. skyddade områden. 

6. Organisatoriska förhållanden. En översyn görs av organisatoriska förhållanden. Alla 
som påverkar en vattenförekomst bör vara med och bekosta övervakningen och delta i 
åtgärdsarbetet. De bör också ha rätt att vara med i den eller de organisationer där 
samordning av övervakning och åtgärder sker. Länsstyrelsen och kommunerna bör 
medverka med hänsyn till sina roller. Också andra parter än de som betalar bör ges 
tillfälle att vara med i vattenvårdsarbetet, formerna för detta kan variera. 

7. Kostnader och bördefördelning för samordnad övervakning beräknas. Kostnader för 
övervakning av utgående vatten från verksamheter belastar respektive verksamhet. 
Även den operativa övervakningen bekostas på detta sätt. Påverkan som sker från flera 
instanser (kontrollerande övervakning) bör betalas solidariskt i proportion till graden 
av påverkan.  

8. Ställningstagande. Organisationen (vattenrådet/motsv.) tar ställning till förslaget till 
samordnad övervakning. Om det godtas handlas det upp. Om det inte godtas tar 
tillsynsmyndigheten ställning till denna övervakning genom beslut om föreläggande 
för varje verksamhetsutövare. 

9. Upphandling av övervakningsprogram. 
10. Genomförande av övervakningsprogrammet. Parallellt genomförs åtgärder för att 

klara miljökvalitetsnormen. Årlig rapportering bör ske samordnat även om inte all 
övervakning upphandlas samordnat. Utförs av vattenorganisation (vattenråd/motsv.). 

11. Ny klassning samt revidering av övervakning. Åter till punkt 2 inför nästa 
sexårscykel.  

Syftet med kontrollerande övervakning är att (Naturvårdsverket Handbok 2008: 2): 
• Bedöma miljöpåverkan. 
• Vara en grund för att utforma ändamålsenliga övervakningsprogram i framtiden. 
• Bedöma långsiktiga förändringar i naturliga förhållanden. 
• Bedöma långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig verksamhet.  
• Ge underlag för en representativ beskrivning av den ekologiska och den kemiska statusen på 

vattenförekomstnivå eller på distriktsnivå samt kvantitativ status för grundvatten. 
 

 Kontrollerande övervakning sker inte i direkt anslutning till en utsläppskälla utan dess syfte är att 
ge en bild av den sammanlagda påverkan i en vattenförekomst. 
Syftet med operativ övervakning är att: 

• Fastställa statusen för de vattenförekomster som ligger i riskzonen för att inte uppfylla 
miljömålen. 

• Bedöma de förändringar av statusen för dessa vattenförekomster som åtgärdsprogrammen 
resulterar i. 

• Ska ske i de vattenförekomster i vilka prioriterade ämnen släpps ut. 
 
 Operativ övervakning sker i anslutning till utsläppskällor och dess syfte är att följa hur åtgärder 
förändrar tillståndet i vattenförekomsten. Tillsynsarbetet ska inriktas mot vattenförekomster med 
status sämre än god där det förekommer verksamheter som behöver relatera sin påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Syftet med undersökande övervakning är att: 

• Att utreda orsakerna till varför vattenförekomster inte uppnår miljömålen 
• Att fastställa omfattningen och konsekvenserna av oavsiktliga föroreningsincidenter. 
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3. Övervakning av ytvatten och grundvatten 
 
3.1 Kartläggning av verksamheter och deras påverkan 
 
Kartläggning 
 
För att göra en bedömning av påverkanssituationen måste en kartläggning av pågående 
verksamheter, aktiviteter och förorenade områden göras för varje vattenförekomst. Exempel 
på ovanstående är: industrier, avloppsreningsverk, deponier, jordbruk, skogsbruk, dagvatten 
från tätorter, dagvatten från vägar, förorenande områden, hamnar, flygplatser, golfbanor, 
växthus- och frilandsodlingar, grundvattenuttag m.fl. Kartläggningen görs av 
tillsyndsmyndigheterna till exempel på initiativ av Länsstyrelsen och med hjälp av 
vattenorganisationerna. 
 
Uppgifter om tillståndspliktiga verksamheter enligt MB 9 kap, prövningsnivå A och B kan 
fås genom: 

• VISS karta (http://www.viss.lst.se/). Klicka i rutan framför påverkan, i 
teckenförklaringen (lokalisering). 

• Länsstyrelsernas tillsynsregister MiljöReda och miljörapporter i SMP. 
• Kontakt med för verksamheten ansvarig handläggare på Länsstyrelse eller kommun. 

 
Uppgifter om anmälningspliktiga verksamheter, prövningsnivå C, samt övriga verksamheter, 
U-anläggningar (övrig miljöfarlig verksamhet) kan tas fram: 

• I form av ett utdrag ur respektive kommuns miljötillsynsregister. 
 
Uppgifter om förorenade områden kan fås genom: 

• Den nationella EBH (efterbehandlings) databasen. Länsstyrelseanställda kan få 
tillgång till databasen genom ansökan hos helpdesk. 

• Kontakt med handläggare på Länsstyrelse eller kommun. 
 
Uppgifter om dagvatten kan fås genom: 

• Kommunernas tekniska förvaltning (tätort) eller motsvarande (även information om 
bräddning). 

• Huvudmän för trafikinfrastruktur (vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar). 
 
Uppgifter om tillståndsgivna vattenverksamheter (MB kap 11) såsom grundvattenuttag kan 
fås genom: 

• Landsarkivet i Lund (domar äldre än 1920) 
• Vadstena Landsarkiv (domar mellan 1920-1971) 
• Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (domar från 1972) 
• Länsstyrelsen 
• Miljöboken www.miljoboken.se 

 
Uppgifter om icke-tillståndsgivna vattenverksamheter och anmälningspliktiga 
vattenverksamheter (MB kap 11): 

• Finns i vissa fall hos länsstyrelsen eller kommunen 
• Vattentäktsarkivet DGV (uppgifter om kommunala uttag, kan vara både 

tillståndsgivna och icke-tillståndsgivna) 
• SGU brunnsarkiv 



Version 2012-04-16 

8 
 

 
Urvalskriterier för olika utsläppskällor 
 
Miljöfarlig verksamhet, t.ex. industrier, avloppsreningsverk, hamnar, flygplatser, deponier,  
jordbruk, växthus- och frilandsodlingar, golfbanor,  skogsbruk.  

• A, B, C och U- anläggningar med utsläpp till vatten. 
• Enskilda avlopp bör beaktas även om det kan vara svårt med en övervakning annat än 

på en övergripande nivå. 
 
Förorenade områden 

• Objekt som har pekats ut att utgöra risk för vattenmiljön i inventeringen. 
• Objekt som ligger inom 200 m från vattenförekomst, övrigt vatten eller 

vattenskyddsområden. 
• Objekt som ligger på ytliga sand- eller grusgrundvattenförekomster i områden med 

högpermeabla jordar (isälvsavlagringar som sand, grus, sten) eller permeabla jordar 
(vanlig morän < 5 % lera). 

 
Tätort (dagvatten) 

• Dagvattenutsläpp från tätorter med mer än 200 invånare (Tholander, 2008). 
• Dagvattenutsläpp som utgör mer än en viss andel av flödet i recipienten. 

 
Jordbruk och skogsbruk 

• Lantbruk och skogsbruk över viss storlek. Tholander har t.ex. föreslagit 
jordbruksföretag med en areal större än 50 ha (Tholander, 2008). Ekologisk jordbruk 
bör inte belastas med kostnader som avser bekämpningsmedelsrester. För skogsbruk 
finns för närvarande inget konkret förslag. Underlaget kan fås från SMHIs GIS-skikt 
”Delavrinningsområde Sverige”. Attributtabellen innehåller marktäckedata. 

 
Grundvattenuttag 
(SGU-FS 2006:2) 

• Grundvattenförekomster där risk föreligger att summan av grundvattenuttagen är 
större än den långsiktiga årliga grundvattenbildningen 

• Grundvattenförekomster där förändrade grundvattennivåer kan medföra risk för att 
god ekologisk status inte nås i med grundvattnet förbundna ytvatten eller i 
grundvattenberoende terrestra ekosystem 

• Grundvattenförekomster där det finns risk för antropogent förorsakad 
saltvatteninträngning eller annan försämring av grundvattnets kvalitet. 

• Grundvattenförekomster där uttagen i minst en plats är större än 100 m3/dygn  
 
Formella uppgifter 
 

• Följande uppgifter kan vara bra att sammanställa för varje enskild verksamhet eller 
källa: 

• Verksamhetens namn 
• Fastighetsbeteckning 
• Bransch koden (SNI-kod) 
• X- och Y-koordinater för fastigheten 
• X- och Y-koordinater för utsläppspunkten (om punktutsläpp) 
• Vattenförekomst namn 
• Vattenförekomst ID 
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• Utsläppstyp Punkt/Diffus (areella näringar eller städer ej atmosfärisk deposition) 
• Verksamhetsnivå (A, B, C eller U) 
• Tillsynsmyndighet 
• Ansvarig handläggare kontaktuppgifter 
• Verksamheten kontaktuppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påverkan 
 
Vilken påverkan sker: utsläpp av näringsämnen, organiskt material, miljögifter eller 
uttag av grundvatten? 
  

• Beräkningar av näringsämnen och organiskt material. Information finns ofta i 
vattenorganisationernas rapporter eller utredningar och data kan ofta hämtas via 
nationella datavärdars databaser (http://info1.ma.slu.se/db.html). 

• Utsläppskrav i tillståndet. Ämnen som släpps ut och övervakas i utgående vatten inom 
ramen för verksamhetens egenkontroll. 

• Kemikalier införda i verksamhetens kemikalieförteckning. 
• Eventuell genomförd screening av miljögifter.  
• Grundvattenuttagets storlek. Vilken nivåövervakning och eventuell annan övervakning 

utförs enligt verksamhetens egenkontroll? 
 
Ytterligare hjälp kan sökas i bakgrundsmaterial som t.ex: 
 

• Källtypiska kemikalier, erfarenheter från tidigare studier (Bilaga 1). 
• Branschspecifika kemikalier (Fransson och Bremle, 2006; Vinka, 2007).  

 
Då man genomför kartläggningen av pågående verksamheter, aktiviteter och förorenade 
områden, får man också göra en kartläggning över ämnen som verksamheten släpper ut eller 
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troligen kan släppa ut. I verksamheters tillstånd eller föreläggande om försiktighetsmått, kan 
det finnas krav på utsläppshalter m.m. Dessa ämnen måste sedan övervakas i utgående vatten 
inom ramen för verksamhetens egenkontroll. För mindre verksamheter kan motsvarande 
uppgifter krävas in genom föreläggande om t.ex. årsrapport. Data för halter och mängder i 
utgående vatten rapporteras årligen i verksamhetens miljörapport och kan hämtas hem från 
SMP-databasen. För de verksamheter som lämnar miljörapport kan en förteckning över 
kemikalier finnas.  
 
Screening innebär en bred provtagning och analys av miljögifter i vatten, sediment, slam eller 
biota. Med hjälp av screeningen kan man få reda på vilka miljögifter som kan vara aktuella 
för fortsatta undersökningar. Om screening sker i recipienten kan den vara ett led i den 
undersökande miljöövervakningen. Verksamheter som har utsläpp med komplicerad eller 
okänd sammansättning kan också screena sitt utsläppsvatten (Naturvårdsverket, 2010). 
 
I Bilaga 1 i denna vägledning, finns förslag på ämnen som kan övervakas vid olika 
utsläppsskällor. Listan är bland annat baserad på resultat från screeningstudier inom 
Naturvårdsverkets programområde miljögiftssamordning, samt annan miljöövervakning. 
Ämnen som finns i listan är sådana som har hittats i halter som hotar att skada det akvatiska 
ekosystemet eller ämnen som hittats frekvent i förhöjda halter, vid den specifika 
utsläppskällan. Påträffade ämnen i ramdirektivets prioriterade lista (EU direktiv 
2008/105/EG) samt särskilt förorenande ämnen föreslagna i Naturvårdsverkets rapport 5799 
är medtagna (Naturvårdsverket, 2008). Även ämnen utöver dessa som kan vara relevanta är 
medtagna. Dessa går också under benämningen särskilda förorenande ämnen, även om de inte 
finns med i Naturvårdsverkets rapport. 
 
Ett antal projekt har genomförts där syftet har varit att ta fram uppgifter om användning av 
farliga ämnen inom olika branscher (Fransson och Bremle, 2006; Vinka, 2007). Framtagen 
information i dessa projekt kan användas för att göra ett urval av relevanta miljögifter att 
undersöka. 
 
I tabell 2 finns exempel på vad som vanligen släpps ut från olika typer av verksamheter. 
Variationen kan vara stor. 
 
Tabell 2. Typ av påverkan från verksamheter. 
Verksamhet Näringsämnen Organiskt material Miljögifter 
Dagvatten X X X 
Jordbruk X X X 
Skogsbruk X X X 
Avloppsreningsverk 
> 20 000 

X X X 

Avloppsreningsverk 
< 20 000 

X X  

Avfallsanläggningar X X X 
Golfbanor X  X 
Växthus- och 
frilandsodlingar 

X  X 

Täkter X X  
Fiskodling X X  
Fordonstvätt X X X 
Hamnar   X 
Flygplatser X  X 
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3.2 Kvalitetsfaktorer, parametrar och frekvenser 
 
Kvalitetsfaktorer 
 
Till följd av vilken påverkan som sker, bevakas olika kvalitetsfaktorer genom operativ och 
kontrollerande övervakning samt i utgående vatten. Kvalitetsfaktorerna är olika i vattendrag, 
sjö, hav och grundvatten (Tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Kvalitetsfaktorer som undersöks vid utsläpp av näringsämnen, organiskt material och 
miljögifter i vattendrag, sjö, hav och grundvatten vid operativ och kontrollerande övervakning samt 
utgående vatten. 
Undersökningstyp Påverkan Kvalitetsfaktor 

Vattendrag 
Kvalitetsfaktor 
Sjö 

Kvalitetsfaktor 
Hav 

Kvalitetsfaktor 
Grundvatten 

Operativ  Näringsämnen Påväxtalger Växtplankton Växtplankton 
Makroalger och 
gömfröiga 
växter 
Bottenfauna 

Vattenkemi, 
näringsämnen 

Vattenkemi, 
näringsämnen 

Vattenkemi, 
näringsämnen 

Vattenkemi, 
näringsämnen 

 

Organiskt 
material 

Bottenfauna Bottenfauna   
Vattenkemi, 
organiskt 
material 

Vattenkemi, 
organiskt 
material 

  

Miljögifter Bioindikator  Bioindikator  Bioindikator   
Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Kontrollerande Näringsämnen Påväxtalger Växtplankton Växtplankton 
Makroalger och 
gömfröiga 
växter 
Bottenfauna 

Vattenkemi, 
näringsämnen 

Organiskt 
material 

Bottenfauna Bottenfauna   

Miljögifter Bioindikator  Bioindikator  Bioindikator   
Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Utgående vatten Näringsämnen Vattenkemi, 
näringsämnen i 
utgående vatten 

Vattenkemi, 
näringsämnen i 
utgående vatten 

Vattenkemi, 
näringsämnen i 
utgående vatten 

 

Organiskt 
material 

Vattenkemi, 
organiskt 
material 

Vattenkemi, 
organiskt 
material  

Vattenkemi, 
organiskt 
material  

 

Miljögifter Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

Vattenkemi 
(Bilaga 1) 

 

Flöde Utgående flöde Utgående flöde Utgående flöde  
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Parametrar och frekvenser 
 
Kvalitetsfaktorerna är knutna till olika parametrar. I tabellerna nedan framgår 
kvalitetsfaktorer, parametrar, provtagningsfrekvenser och lämplig provtagningstidpunkt för 
olika typer av påverkan i vattendrag, sjö, hav och grundvatten (tabell 4, 5, 6, 7, 8 och 9). 
Vägledning för provtagningsfrekvens finns i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG. 
Naturvårdsverket har ökat ambitionen i Handbok 2008:2. I rapporten, ”Projekt 
miljöövervakning Skåne” har Per Tholander ytterligare kompletterat med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder från 1999. Parametrarna för grundvatten har tagits från en föreskrift i 
svensk författningssamling (SFS 2008: 2). Denna tabell är tagen från Tholanders rapport. De 
olika typerna av påverkan kommer från näringsämnen, försurande ämnen, sulfat eller 
kloridpåverkan på grundvatten, organiskt material, miljögifter samt förändrad 
grundvattennivå. Enligt ramdirektivet ska den känsligaste parametern väljas. 
 
Genomgående gäller att innehållet i nedanstående tabeller utgår från det aktuella 
kunskapsläget och Naturvårdsverkets förslag. En vetenskaplig översyn pågår kontinuerligt 
varför ändringar i framtiden kan förekomma. Angivna frekvenser i tabellerna är ett minimum 
för bedömning av statusklassning. Om det finns ett lokalt intresse kan tätare intervall väljas. 
 
Näringspåverkan 
 
Tabell 4. Parametrar, frekvens och provperiod för kvalitetsfaktorer som visar näringspåverkan i 
vattendrag, sjö, hav och grundvatten. 
Recipient Kvalitetsfaktor Parameter Antal prov/år Period 
Vattendrag Påväxtalger 

(kiselalger) 
IPS-index 1 Jul-sept 

Bottenfauna ASPT -index 
DJ - index 

1 Höst 

Fisk VIX -index 1 gång per 6 år Aug - okt 

Näringsämnen Tot- N 
Tot- P (ofiltrerad) 
Ca 
Mg 
Cl 
Absorbans (filtrerad) 

12 Jan-dec 

Sjöar Växtplankton Totalbiomassa 
Klorofyll 
Cyanobakterier (%) 
TPI -index 

3 
 

Jul-sept 

Makrofyter Trofiindex 1 Sensommar 
Bottenfauna ASPT -index 

BQI - index 
1 Höst 

Fisk EQR8 1 gång per 6 år Jul-aug 
Näringsämnen Tot- N 

Tot- P (ofiltrerad) 
Absorbans (filtrerad) 
Siktdjup 
Syrgas 

12 Jan-dec 

Hav Växtplankton Klorofyll –a 
Totalbiomassa 

3-5 Jun-aug 

Makroalger och 
gömfröiga växter 

Djuputbredning 1 Jul-sept 

Bottenfauna BQIm-index 1 Maj-juni 
Näringsämnen Tot- N 

Tot- P (ofiltrerad) 
12 Jan-dec 
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Löst organiskt N 
Löst organiskt P 
Siktdjup 
Syre 

Grundvatten 
 

Näringsämnen 
 

Nitrat 
Ammonium 
 

Tillräckligt ofta 
(dock minst 1 
ggr/år för 
operativ 
övervakning) 

Jan-dec 
 

 
Försurningspåverkan 
 
Tabell 5. Parametrar, frekvens och provperiod för kvalitetsfaktorer som visar försurningspåverkan i 
vattendrag och sjö. 
Recipient Kvalitetsfaktor Parameter Antal prov/år Period 
Vattendrag Påväxtalger 

(kiselalger) 
ACID-index 1 Jul-sept 

Bottenfauna MISA - index 1 Höst 

Fisk VIXsm -index 1 gång per 6 år Aug - okt 

Försurande ämnen pH 
TOC 

6 Jan-dec 

Sjöar Växtplankton Artantal 
 

3 
 

Jul-sept 

Bottenfauna MILA - index 1 Höst 
Försurande ämnen pH 

SO4 
Cl 
Ca 
Mg 
TOC 

4 Vinter, vår, 
sommar, höst 

 
Sulfat och/eller kloridpåverkan på grundvatten 
 
Tabell 6. Parametrar och provperiod för kvalitetsfaktorer som visar på övrig påverkan i grundvatten. 
Recipient Kvalitetsfaktor Parameter Antal prov/år Period 
Grundvatten Sulfat SO4  Hela året 

Klorid Cl 
 

 Hela året 

 
Påverkan från organiskt material 
 
Tabell 7. Parametrar, frekvens och provperiod för kvalitetsfaktorer som visar påverkan från organiskt 
material i vattendrag och sjö. 
Recipient Kvalitetsfaktor Parameter Antal prov/år Period 
Vattendrag Bottenfauna ASPT - inde 1 Höst 

Syretillstånd/ 
syretärande ämnen 

Syrgashalt 
CODMn 
TOC 

12 Jan-dec 

Sjöar Bottenfauna ASPT - index 
BQI - index 

1 
 

Höst 

Syretillstånd/ 
syretärande ämnen 

Syrgashalt 
Siktdjup 

4 Vinter, vår, 
sommar, höst 

CODMn 
TOC 

6 Maj-okt 
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Påverkan från miljögifter 
 
I dotterdirektivet för de prioriterade ämnena (Direktiv 2008/105/EG) är miljökvalitetsnormerna för de 
prioriterade ämnena angivna som halter i vattenfasen. Föreslagen övervakning i tabellerna avser därför 
vattenfas. Av dotterdirektivet framgår också att föroreningsnivåerna i biota och sediment ska 
kontrolleras så att de inte ökar långsiktig. I ramdirektivet 2000/60/EG står det att övervakning ska ske 
av prioriterade ämnen som släpps ut i vattenförekomsten och andra ämnen (s.k. särskilda förorenande 
ämnen) som släpps ut i betydande mängder i vattenförekomsten. Det är således av grundläggande vikt 
att kartlägga verksamheters utsläpp. Bilaga 1 är en hjälp där typiska ämnen för vissa påverkanskällor 
listas. 
 
Tabell 8. Parametrar, frekvens och provperiod för kvalitetsfaktorer som visar påverkan från miljögifter 
i vattendrag, sjö, hav och grundvatten. 
Recipient Kvalitetsfaktor Parameter Antal prov/år Period 
Vattendrag Prioriterade ämnen Bilaga 1 12 

 
Jan-dec 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Bilaga 1 4 Vinter, vår, 
sommar, höst 

Sjöar Prioriterade ämnen Bilaga 1 12 
 

Jan-dec 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Bilaga 1 4 Vinter, vår, 
sommar, höst 

Hav Prioriterade ämnen Bilaga 1 12 
 

Jan-dec 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Bilaga 1 4 Vinter, vår, 
sommar, höst 

Grundvatten 
 

Prioriterade ämnen Bilaga 1  Hela året 
Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Bilaga 1  Hela året 

 
 
Förändrade grundvattennivåer/vattenuttag 
 
Tabell 9. Parameter, frekvens och provperiod för kvalitetsfaktorn som mäter påverkan från förändrade 
grundvattenivåer. 
Recipient Kvalitetsfaktor Parameter Antal prov/år Period 
Grundvatten Grundvattennivå Grundvattennivå 1-2 ggr/mån 

beroende på 
magasintyp 

Hela året 
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3.3 Uppbyggnad av ett miljöövervakningsprogram 
 
Arbetsgång 
Så långt har redovisats kartläggning av påverkan, kvalitetsfaktorer som mäter denna påverkan 
samt parametrar och frekvenser för provtagning och analys. Vad som återstår är uppbyggnad 
av övervakningsprogrammet inklusive lokalisering av mätstationer. Detta genomförs av 
tillsynsmyndigheterna i samarbete med vattenorganisationen. Principerna för lokalisering av 
stationer är enklare att beskriva för vattendrag än för sjö och hav, där den nationella 
vägledningen är mindre utvecklad. 
 
Den genomförda kartläggningen ställs i relation till den övervakning som redan existerar, dvs. 
vad som mäts i: 
 

• Utgående vatten 
• I övervakningslokal uppströms/nedströms utsläppskällan (motsvarande operativ 

övervakningslokal) 
• I övervakningslokal inte direkt anknuten till specifik källa (motsvarande 

kontrollerande övervakningslokal) 
• Länsstyrelsens, SGU:s, kommunens eller grundvattenrådets nivåövervakning 

 
Den existerande övervakningen drivs ofta av vattenorganisationen för den aktuella 
vattenförekomsten, men det kan också finnas övervakning inom ramen för regionala och 
nationella program m.m.  
 
När bilden av den existerande övervakningen och påverkan på vattendragen är klar kan 
förslag till komplettering eller omarbetning av miljöövervakningen tas fram, för att uppnå 
kraven i vattendirektivet. 
 
När behovet av miljöövervakning är utrett behöver en kostnadsberäkning göras och fördelning 
av kostnader mellan olika verksamheter. I detta dokument har kostnadsberäkningar inte 
medtagits men sådana går att finna i Tholanders skrift (Tholander, 2008).  
 
Lokalisering av övervakningsstationer 
Lokaliseringen av miljöövervakningsstationerna som är anpassade till ramdirektivet, beror på 
om utsläppskällan är ett punktutsläpp eller ett diffust utsläpp och om övervakningen är av 
operativ, kontrollerande eller undersökande karaktär. Med diffust utsläpp menas här utsläpp 
från areella näringar och genom dagvatten i städer men inte genom atmosfärisk deposition. 
 
Operativ övervakning 
Provtagningsstationer där operativ övervakning sker: detta sker i recipienten i anslutning till 
utsläppskällor från både punktutsläpp och diffusa utsläpp. Den operativa övervakningen syftar 
till att kontrollera utsläppskällornas påverkan på recipienten, så att åtgärder för att minska 
utsläpp/påverkan kan ske vid behov, samt för att följa trender. Provtagningsstationernas 
placering och parametrar utgår från var utsläppskällorna finns och vad de släpper ut.  
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Vattendrag 
 
Punktutsläpp 

Uppströms och nedströms utsläppspunkten. 
 

Diffust utsläpp 
• Jordbruk och skogsbruk: detta är ett område som måste utvecklas både 

naturvetenskapligt vad gäller mätprinciper och juridiskt/ekonomiskt vad gäller 
skälighet. För närvarande diskuteras att kontroll bör ske för jordbruk större än 50 ha 
(Tholander, 2008). Ett annat alternativ är att lantbruken inom ett delavrinningsområde 
gemensamt svarar för kontrollen i proportion till verksamhetens storlek. För skogsbruk 
finns inga aktuella förslag men denna fråga måste också utredas. Utsläppen kommer 
från små dräneringsrör, större dräneringsrör som samlar upp vatten från flera 
dräneringsrör, kulvertar som kan ha vatten från mer eller mindre stora arealer 
täckdikad mark och eller kulverterade bäckar. Diffust läckage kan även ske genom 
översvämningar av låglänt plöjd åkermark och genom ytavrinning vid kraftiga regn. 

 
• Städer och tätorter (över 200 inv.): även om man numera arbetar för ökad ekologisk 

dagvattenhantering har de hårdgjorda ytorna i ett historiskt perspektiv växt och 
kontroll av dagvattnet är mycket väsentligt. Även bräddat vatten från kombinerade 
system av spill- och dagvatten kan behöva övervakas. Förhållandena är dock mycket 
olika i olika kommuner och frågan måste utredas närmare lokalt. Dagvattenledningars 
mynningar, bräddpunkter och recipientförhållanden är exempel på faktorer som bör 
beaktas. 

• Infrastruktur (vägar, järnvägar, flygplatser, hamnområden): tillståndbeslut som 
reglerar kontrollen kan finnas för t.ex. flygplatser och hamnar, men generellt behöver 
också frågan om övervakning av diffusa utsläpp från infrastrukturanläggningar utredas 
lokalt med avseende på lokalisering av övervakningsstationer när 
övervakningsprogrammen förnyas.  

 
I vissa fall vad gäller diffusa utsläpp kan provtagning kombineras med modellering. 
Modellberäkningarna verifieras genom provtagning. 
 
Sjö och Hav 
Lokalisering av provtagningsstation i sjö och hav är beroende av föroreningarnas spridning i 
vattnet samt variationen i sjön eller havet. Viss vägledning finns i Naturvårdsverkets handbok 
2008:2. De så kallade kilarna, det vill säga kustnära områden mellan avrinningsområden, bör 
gärna beaktas när påverkan på hav behandlas. 
 
Grundvatten 
Det kan vara svårt att hitta bra provpunkter för provtagning av grundvatten. Vill man ha en 
representativ bild av så stor del av grundvattenförekomstens kvalitet som möjligt bör man 
mäta i punkter med stora uttag, tex kommunala vattentäkter. Man kan även provta källor för 
påverkan främst på det ytliga grundvattnet men det kan vara svårt att veta var och från hur 
stort område vattnet kommer ifrån. Att provta i enskilda brunnar och grundvattenrör ger en 
bild av en mycket mer lokal påverkan, i synnerhet vid provtagning i grundvattenrör. Man kan 
även provta i brunnar med andra stora uttag, tex industrier och bevattning.  
 
Provtagning av råvatten i kommunernas vattentäkter är en viktig del av övervakningen av 
grundvatten. Idag finns inget lagstöd för provtagning av råvatten men det är något som 
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huvudmännen för vattentäkterna bör göra. Kommunerna bör också ta ställning till hur de ska 
förebygga påverkan och övervaka eventuella reservvattentäkter. 
 
Punktutsläpp 

• Förorenade områden, deponier m.m.: För att veta påverkan från punktutsläpp krävs 
förmodligen flera provtagningsrör i området. På så sätt kan man veta hur stor och hur 
långt en förorening har rört sig.  

 
Diffust utsläpp  

• Jordbruk, enskilda avlopp, dagvatten m.m.: det kan vara svårt att hitta en representativ 
provtagningspunkt. Ju större uttaget är i provpunkten desto större område 
representerar provet. Provtagningspunkten måste såklart ligga inom påverkansområdet 
varför det är bra att även veta strömningsriktningen.  

 
Grundvattenuttag 

• Vid övervakning av en grundvattenförekomsts kvantitativa status bör nivåmätningen 
utföras i områden som inte ligger inom sänktratten för ett grundvattenuttag eller där 
grundvattennivån är påverkad av annan aktivitet  såsom dämning eller dränering.  

 
Kontrollerande övervakning 
Syftet med kontrollerande övervakningsstationer är att beskriva det allmänna tillståndet och 
den samlade påverkan i vattendraget eller referenstillstånd. Orsaken är att utsläpp i en del av 
ett avrinningsområde påverkar även andra delar av avrinningsområdet. Dessa stationer provtas 
inte lika frekvent som de operativa stationerna. Inte heller behöver samma parametrar 
analyseras. 
 
De anvisningar som Naturvårdsverket tagit fram är på distriktsnivå och ger endast vägledning 
på denna nivå. Man vill uppnå en statistiskt god fördelning av stationerna inom ett 
vattendistrikt men man tar inte ställning till hur antalet stationer inom en vattenförekomst ska 
bedömas. I föreliggande rapport är utgångspunkten att kontrollerande övervakning som ett 
minimum bör finnas i varje vattenförekomst för att resultaten ska kunna användas vid 
översynen av statusklassningen. 
 
Vattendrag 
Lokal för kontrollerande övervakning bör åtminstone finnas innan en vattenförekomst mynnar 
i en annan vattenförekomst. Om vattenförekomsten är stor kan det finnas skäl att ha 
kontrollerande övervakningsstationer också för större biflöden inom vattenförekomsten, eller 
att ha punkter som representerar förändringar i landskap, jordart och geologi. 
 
Sjö och Hav 
Lokalisering av provtagningsstation i sjö är beroende av föroreningarnas spridning i sjön samt 
den fysiska och biologiska variationen i sjön. Viss vägledning finns i Naturvårdsverkets 
handbok 2008:2. De så kallade kilarna, det vill säga kustnära områden mellan 
avrinningsområden, bör gärna beaktas när påverkan på hav behandlas. 
 
Undersökande övervakning 
Undersökande övervakning kan ske inledningsvis för att få kunskap om ett okänt problem, 
t.ex., vid undersökning av förorenade områden eller för att kunna välja lämplig lokal och 
parametrar för kontrollerande eller operativ övervakning. Inledande kemisk och biologisk 
karakterisering i utsläpp eller recipient kan falla under denna benämning (Naturvårdsverket, 
2010). 
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4. Exempel 
 
I detta avsnitt ges tre exempel på hur miljöövervakning kan byggas upp. Under 4.1 behandlas 
övervakning av vattendrag. Under 4.2 behandlas övervakning för en mer komplicerad 
situation där kustvatten, vattendrag och grundvatten behandlas parallellt. Under 4.3 behandlas 
grundvatten. 
 
4.1 Exempel avseende vattendrag 
 
Här nedan redovisas ett hypotetiskt och förenklat exempel för ett vattendrag som i sig självt är 
en vattenförekomst. Det samordnade programmet inom huvudavrinningsorådet, tas fram för 
alla vattenförekomster gemensamt. Vattenförekomsten i exemplet börjar i en källa och slutar 
där den rinner ut i ett större vattendrag. I avrinningsområdet för vattenförekomsten finns det 
flera utsläppskällor som påverkar vattenkvaliteten i vattendraget, dessa är: ett förorenat 
område, ett avloppsreningsverk, en industri med utsläpp till vatten, jordbruksmark samt en 
tätort (se figur nästa sida). 
 
I utgångsläget finns övervakning vid mynningspunkten samt som kontroll av utgående vatten 
vid avloppsreningsverket och vid industrin. Avloppsreningsverket övervakar även kemiska 
parametrar i recipienten uppströms och nedströms sitt utsläpp. Kompletteringar behövs på 
flera sätt om uppföljning ska kunna ske enligt intentionerna i ramdirektivet för vatten.  
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Existerande miljöövervakning

Utsläppskontroll
Operativ övervakningslokal
Kontrollerande övervakningslokal

Önskvärd miljöövervakning enligt RDV

Utsläppskontroll
Operativ övervakningslokal
Kontrollerande övervakningslokal

Biologisk- Kemisk övervakning

JordbrukEXEMPEL

Industri
Avloppsreningsverk

Förorenat område

Dagvatten Stad



Version 2012-04-16 

21 
 

Börja med att sammanställa information om vattenförekomsten, verksamheten och utsläppet. 
 

• Vattenförekomstens namn, identifikationsnummer och typ (vattendrag, sjö, hav eller 
grundvatten). 

• Verksamhetens namn, ID, verksamhetsnivånivå (A, B, C eller U verksamhet), 
tillsynsmyndighet och handläggare på myndighet. 

• Påverkan, utsläppstypen (punktutsläpp eller diffust utsläpp) och karaktären på 
utsläppet, om det är näringsämnen, organiskt material eller miljögifter. 

 
Vattenförekomst 

Namn ID Typ 
Silver-ån SE111111-111111 Vattendrag 
 

 
Källa till påverkan 

Verksamhet 
Namn 

Verksamhet 
ID 

Verksamhet 
Nivå 

Tillsynsmyndighet 
 

Handläggare 

Avloppsreningsverk 1111-50-001 B Länsstyrelsen Per Persson 
Industri 1111-111 B Länsstyrelsen Bo Bosson 
Dagvatten stad   Kommunen Bror Brorsson 
Jordbruk > 50 ha 1111-112 U Kommunen Ann Aronsson 
Förorenat område   Länsstyrelsen Jon Jonsson 
 

Påverkan från källa 
Verksamhet 

Namn 
Verksamhet 

Typ 
Påverkan 

Avloppsreningsverk punktutsläpp Näringsämnen 
Organiskt material 
Miljögifter 

Industri punktutsläpp Näringsämnen 
Miljögifter 

Dagvatten stad diffus/punktutsläpp Näringsämnen 
Miljögifter 

Jordbruk > 50 ha diffust utsläpp Näringsämnen 
Miljögifter 

Förorenat område diffus Miljögifter 
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Gå sedan igenom vilken övervakning som redan existerar, både i utgående vatten och i 
recipienten. Är övervakningen i recipienten av operativ eller kontrollerande karaktär? Om 
en övervakningsstation är nära knuten till ett visst utsläpp, med syfte att mäta utsläppets 
påverkan i recipienten, då är övervakningen i stationen av operativ karaktär. Om, en 
övervakningsstation däremot inte är knuten till ett specifikt utsläpp utan ska mäta den samlade 
påverkan i recipienten, då är övervakningen i stationen av kontrollerande karaktär. 
 

• Utgående vatten vad mäts? Finns det koordinater för utsläppspunkten? 
• Operativ övervakning i recipient vad mäts i övervakningsstationen? Vad är 

stationsnamnet? Koordinater för stationen. 
• Kontrollerande övervakning i recipient vad mäts i övervakningsstationen? Vad är 

stationsnamnet? Koordinater för stationen. 
 

Existerande övervakning 
Verksamhet 
Namn 

Utgående 
vatten 

Koord Operativ 
övervakning 
i recipient 

Namn 
övervaknings- 
station 

Koord Kontroll-
erande 
övervakning 
i recipient 

Namn 
övervaknings-
station 

Koord 

Avlopps- 
renings- 
verk 

Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Vattenkemi 
organiskt 
material 
 
Vattenkemi 
miljögifter 
 

111111-
111111 

Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Vattenkemi 
organiskt 
material 
 

ARV uppströms 
 
ARV nedströms 

111111-
111112 
 
111111-
111113 
 

   

Industri Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Vattenkemi 
miljögifter 
(endast 
metaller) 

111111-
111114 

      

Dagvatten 
stad 

        

Jordbruk          
Förorenat 
omr. 

        

 
 
I det fingerade exemplet mäter avloppsreningsverket näringsämnen, organiskt material och 
vissa miljögifter i sitt utgående vatten och industrin mäter näringsämnen och metaller. I 
vattendraget finns det en operativ övervakningsstation uppströms och en nedströms 
avloppsreningsverket där dess påverkan med avseende på näringsämnen och organiskt 
material mäts i recipienten. 
 



Version 2012-04-16 

23 
 

Vad är behovet av övervakning om det ska möta kraven i vattendirektivet? 
 

• Utgående vatten kanske behöver kompletteras med flera parametrar. Flöde på 
utgående vatten är en viktig parameter, med dess hjälp kan man räkna hur stor mängd 
som släpps ut och hur stor utspädningen blir i recipienten om recipientflödet också är 
känt. 

• Operativ övervakning i recipient. Både biologiska och kemiska parametrar är 
viktiga. Vad gäller bioindikatorer för miljögiftspåverkan finns få väletablerade 
metoder och vägledning från Naturvårdsverket saknas. De har ändå tagits med här för 
att visa på behovet. Exempel på en metod som är under framtagande av SLU är 
missbildningar av kiselalgsskal (Eriksson och Jarlman, 2011). 

• Kontrollerande övervakning i recipient. Mest biologiska parametrar mäts. 
 

Behov av övervakning 
Verksamhet 
Namn 

Utgående vatten Operativ övervakning i 
recipient 

Kontrollerande 
övervakning  
i recipient 

Avloppsreningsverk Vattenkemi näringsämnen 
 
 
 
Vattenkemi organiskt 
material 
 
 
Vattenkemi miljögifter 
 
 
Flöde 

Påväxtalger 
Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Bottenfauna 
Vattenkemi organiskt 
material 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Påväxtalger 
 
 
 
Bottenfauna 
 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter  

Industri Vattenkemi näringsämnen 
 
 
Vattenkemi miljögifter – 
ytterligare relevanta 
parametrar (Bilaga 1) 
Flöde 

Påväxtalger 
Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Påväxtalger 
 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Dagvatten stad  Påväxtalger 
Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Påväxtalger 
 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Jordbruk > 50 ha  Påväxtalger 
Vattenkemi 
näringsämnen 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Påväxtalger 
 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Förorenat område  Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter 

 
I det fingerade exemplet behövs det övervakning både i utgående vatten och operativ och 
kontrollerande övervakning i recipienten. 
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Till sist formuleras vad som behöver kompletteras i utsläppskontrollen, den operativa 
övervakningen samt den kontrollerande övervakningen för att möta kraven i vattendirektivet. 
Eftersom förändringen fås till stånd genom myndighetsutövning formuleras även den åtgärd 
som den enskilde handläggaren för den specifika verksamheten behöver få tillstånd för att 
övervakningen ska bli verklighet. Åtgärderna kan innebära: 

o Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) begär en komplettering av 
utsläppskontrollen så att den även innefattar relevanta organiska miljögifter 
t.ex. enligt Bilaga 1. 

o Tillsynsmyndigheten (Kommunen/Miljönämnden) begär i kraft av 
Miljöbalken 26 kap. 22 § att verksamheten övervakar sin närings- och 
miljögiftspåverkan (Bilaga 1) i en lokal för operativ eller kontrollerande 
miljöövervakning. 

o Tillsynsmyndigheten (Kommunen/Miljönämnden) begär att tekniska 
förvaltningen övervakar stadens närings- och miljögiftspåverkan (Bilaga 1) 
uppströms och nedströms staden. 

Kompletteringsbehov 
Verksamhet 
Namn 

Utgående vatten Operativ övervakning i recipient Kontrollerande övervakning  
i recipient 

Avloppsreningsverk Vattenkemi miljögifter 
(Bilaga 1) 
 
 
Flöde 

Påväxtalger 
 
Bottenfauna 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Påväxtalger 
 
Bottenfauna 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Industri Vattenkemi miljögifter 
(Bilaga 1) 
 
 
Flöde 

Påväxtalger 
Vattenkemi näringsämnen 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Påväxtalger 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Dagvatten stad  Påväxtalger 
Vattenkemi näringsämnen 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Påväxtalger 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Jordbruk > 50 ha  Påväxtalger 
Vattenkemi näringsämnen 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Påväxtalger 
 
 
Bioindikator miljögifter 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Förorenat område  Bioindikator miljögifter 
 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

Bioindikator miljögifter 
 
Vattenkemi miljögifter (Bilaga 1) 

 
I det här exemplet behöver: 

• Avloppsreningsverket komplettera sin operativa övervakning med biologiska 
kvalitetsfaktorer och miljögifter och delta i kontrollerande övervakning. 

• Industrin komplettera sin utsläppskontroll med flera miljögiftsparametrar, samt 
flödesmätningar. Dessutom behöver de mäta sin påverkan i recipienten genom att 
starta upp en operativ övervakningsstation uppströms och nedströms sitt utsläpp och 
delta i den kontrollerande övervakningen. 

• Staden övervaka sin påverkan operativt och kontrollerande. 
• Jordbruket övervaka sin påverkan operativt och kontrollerande. 
• Det förorenade området övervaka sin påverkan operativt och kontrollerande. 
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4.2 Exempel där övervakning av vattendrag, kustvatten och grundvatten beskrivs 
i ett sammanhang och där även organisation och ekonomi berörs 
 

1. Vattenförekomster. Till ett kustvatten rinner tre vattendrag. Kustvattnet och de tre 
vattendragen var för sig är definierade som vattenförekomster. Grundvattnet inom de 
tre avrinningsområdena tillhör en grundvattenförekomst som även berör ytterligare 
avrinningsområden. Inom delar av grundvattenförekomsten finns en geologisk 
formation med långsiktigt värdefulla vattentillgångar. 

2. Klassning. Såväl kustvattnet som alla vattendragen antas i detta exempel ha måttlig 
status och uppskov har lämnats i samtliga fall så att god status ska nås till 2021. 
Grundvattnet har otillfredsställande status. 

3. Kartläggning av verksamheter och deras påverkan. Vid kusten sker utsläpp via de 
tre vattendragen. Mellan deras mynningar finns två mindre områden med diffus 
avrinning från strandängar. Vid kusten ligger två städer tillhörande två olika 
kommuner med dagvattenutsläpp och viss bräddning såväl till kusten som till 
vattendrag. De båda städerna har var sitt kommunalt reningsverk. Båda städerna har 
gjort utfyllnader för olika ändamål längs kusten. I en av städerna finns en hamn med 
dagvattenutsläpp. Två industrier med direktutsläpp finns också längs kusten. Ett rederi 
driver en färjelinje med viss påverkan. Vid kusten ligger även en småbåtshamn, en 
fiskehamn och en avfallsdeponi. En påverkansanalys utförs. Nedan används relativa 
tal utan sort som illustration. 

 
Tabell 10. Påverkan på kustvattnet i exemplet ovan, relativa tal. Ledtalen är storheter som beräknas 
utifrån t.ex. utsläppta mängder eller, för fysisk störning, påverkad areal (förenklat, fiktivt exempel; 
metoder för att ta fram ledtal behöver utarbetas). 

 
 Närings-

ämnen 
Organiskt 
material 

Tungmet. Organiska 
miljögifter 

Fysisk 
störning 

Vattendrag A 20 20 15 15  
Vattendrag B 15 15 12 12  
Vattendrag C 11 11 11 11  
Mindre kustområde A 5 5 7 7  
Mindre kustområde B 5 5 6 6  
Kommun A reningsverk 21 21 12 12  
Kommun B reningsverk 11 11 5 5  
Kommun A dagvatten, 
bräddning 

3 3 5 5  

Kommun B dagvatten, 
bräddning 

3 3 5 5  

Kommun A utfyllnader   2 2 15 
Kommun B utfyllnader   1 1 10 
Hamn stad A dagvatten, 
utfyllnader 

1 1 2 2 35 

Industri A 0 0 8 8 5 
Industri B 0 0 2 2 0 
Småbåtshamn 0 0 1 1 5 
Fiskehamn 1 1 1 1 5 
Färjelinje 1 1 2 2 10 
Avfallsdeponi 3 3 3 3 15 
 100 100 100 100 100 

 
 
Inom avrinningsområdet till det största vattendraget A finns belastning från 
bebyggelse i två kommuner (dagvatten), samt belastning från jordbruksmark, växthus, 
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frilandsodlingar, skog, golfbanor, ett kommunalt reningsverk, industrier med 
dagvatten och processvatten, en motorväg med dagvattenutsläpp, ett stort antal 
enskilda avlopp, en övergiven industritomt med förorenad mark. Liknande förhållande 
råder inom de båda andra vattendragen. Påverkansanalyser utförs, på liknande sätt 
som ovan. 
 
Tabell 11. Påverkan på vattendraget i exemplet ovan, vattendraget A, relativa tal. Ledtalen är storheter 
som beräknas utifrån t.ex. utsläppta mängder (förenklat, fiktivt exempel; metoder för att ta fram ledtal 
behöver utarbetas). 

 Näringsämnen Organiskt 
material 

Tungmetaller Org.miljögifter 

Jordbruksfastigheter 200 st 54 54 34 34 
Växthus 10 st 1 1 1 1 
Frilandsodlingar 15 st 4 4 5 5 
Golfbanor 3 st 4 4 5 5 
Skog 5 5   
Kommun  A reningsverk 12 12 15 15 
Kommun A dagvatten 4 4 5 5 
Kommun B dagvatten 1 1 3 3 
Industri 1 st processvatten, 
dagvatten 

4 4 9 9 

Motorväg, dagvatten 3 3 5 5 
Enskilda avlopp 800 st 8 8 8 8 
Övergiven industritomt 1 st   10 10 
 100 100 100 100 

 
Från den gemensamma grundvattenförekomsten tar städer i två kommuner 
grundvatten för dricksvattenförsörjning, efter behandling. En industri tar grundvatten 
för kylning. Några större lantbruk tar vatten för bevattning. En golfbana tar vatten för 
bevattning. En viss belastning sker av näringsämnen och bekämpningsmedel. 
 
Tabell 12. Påverkan, relativa tal. Ledtalen är storheter som beräknas utifrån t.ex. uttag och belastning 
(förenklat, fiktivt exempel). 

 Uttag Belastning kväve Belastning 
bekämpningsmedel 

Kommun A 65 15 20 
Kommun B 23 10 10 
Jordbruksfastigheter 3 
st med uttag 

1 74 69 

Golfbana 1st 1 1 1 
Industri 1  10 0 0 
 100 100 100 

 
Schabloner kan vara ett alternativ om bördefördelningen med ledtal blir för 
komplicerad eller tar för lång tid att ta fram. 
 



Version 2012-04-16 

27 
 

Parametrar kust: Bottenfauna, 
makroalger, växtplankton, siktdjup, 
näringsämnen, syrebalans, särskilda 
förorenande ämnen, morfologi, 
prioriterade ämnen, m.fl. 

 
Illustration till exemplet i avsnitt 4.2: Tre 
vattendrag som mynnar i ett kustvatten. En 
grundvattenförekomst antyds med streckad 
linje 

Påverkan: se löptext. Några 
av de kustnära källorna är 
utmärkta med symboler 

Parametrar 
grundvatten:  
O2, pH, kond, NO3, 
NH4, HCO3, SO4, Cl, 
Mg, Fe, Mn, Al, temp, 
nivå; ev As, Cd, Pb, 
Hg, Trikloretylen, 
tetrakloretylen 

Parametrar vattendrag 
Kiselalger, bottenfauna, 
fisk, näringsämnen, 
försurning, särskilt 
förorenande ämnen, 
hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer, 
prioriterade ämnen, andra 
ämnen med miljö-
kvalitetsnormer på EU-
nivå  
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4. Kvalitetsfaktorer, parametrar och frekvenser. För kustvattnet genomförs 
undersökningar med utgångspunkt från nedanstående tabell. Undersökningarna 
fördelas på stationer för kontrollerande och operativ övervakning. Operativ 
övervakning är relaterad till verksamheter. Mätningar kan kompletteras med 
modelleringar. 

 
Tabell 13.  Parametrar för övervakning av kustvatten. Översikt. 
KUSTVATTEN 
EKOLOGISK STATUS 
Biologiska kvalitetsfaktorer 
 Parameter Visar i första hand 

effekter av 
Frekvens Tid 

Bottenfauna Artantal, känslighet och 
individantal i ett index 
(BQIm) 

Övergödning 1 gång/år Maj/juni 

Makroalger 
och gömfröiga 
växter 

Djuputbredning Näringsämnen/övergö
dning och grumling 

1 gång/år Juli-
september 

Växtplankton Biovolym 
Klorofyll a 

Näringsgrad/övergödn
ing 

3-5 ggr/år 
3-5 ggr/år 

Juni-
augusti 
Juni-
augusti 

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 
 Visar i första hand 

effekter av 
Frekvens Tid 

Siktdjup Näringsgrad/övergödning 1 gång/mån Juni-aug 
Näringsämnen Näringsgrad/övergödning 1 gång/mån Vinter och 

sommar 
Syrebalans Näringsgrad/övergödning 1 gång/mån Året runt 
Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Påverkan från miljögifter   

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
Morfologi 
KEMISK STATUS 
Prioriterade ämnen 
Andra ämnen med miljökvalitetsnormer på EU- nivå 

 
För vattendrag och sjöar genomförs undersökningar med ledning av nedanstående 
tabeller. Stationer placeras t.ex. vid vattendragens mynningspunkter, i större biflöden 
innan de når huvudfåran samt före och efter punktkällor. Undersökningarna fördelas 
på stationer för kontrollerande och operativ övervakning. Operativ övervakning är 
relaterad till verksamheter. Mätningar kan kombineras/kompletteras med beräkningar 
och modelleringar. Det sistnämnda kan vara lämpligt för t.ex. diffusa källor såsom 
dagvatten, jordbruksmark eller skogsbruk.   
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Tabell 14. Parametrar för övervakning av vattendrag. Översikt. 
VATTENDRAG 
EKOLOGISK STATUS 
Biologiska kvalitetsfaktorer 
 Parameter Visar i första hand 

effekter av 
Frekvens Tid 

Kiselalger IPS 
 
ACID 
%PT (stödparameter) 
TDI (stödparameter) 

Näringspåverkan och 
organisk förorening 
Surhet 
Organisk förorening 
Näringspåverkan 

1 gång/år 
 
” 
” 
” 

Sensommar
/höst 
” 
” 
” 

Bottenfauna ASPT 
DJ-index 
MISA 

Ekologisk kvalitet 
Näringspåverkan 
Surhet 

1 gång/år 
” 
” 

Höst 
” 
” 

Fisk VIX m.m. 
 

Näringspåverkan, 
surhet, morfologisk och 
hydrologisk påverkan 
m.m. 

Minst en 
gång 

Augusti-
oktober 

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 
 Visar i första hand 

effekter av 
Frekvens Tid 

Näringsämnen Näringspåverkan 4 ggr/år 2 ggr vår, 2 ggr 
höst 

Försurande 
ämnen 

Försurning 6 ggr/år Jan-dec 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

Påverkan från miljögifter   

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
Hydrologi, morfologi, kontinuitet 
KEMISK STATUS 
Prioriterade ämnen 
Andra ämnen med miljökvalitetsnormer på EU- nivå 
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Övervakning av sjöar: 
 
Tabell 15. Parametrar för övervakning av sjöar. Översikt. 
SJÖAR 
EKOLOGISK STATUS 
Biologiska kvalitetsfaktorer 
 Parameter Visar i första hand 

effekter av 
Frekvens Tid 

Växtplankton Totalbiomassa, TPI, 
Andel cyanobakterier,  
Klorofyll 

Näringspåverkan 1 gång/år, 
tre års 
medelvärde 

Juli-
augusti 

Artantal Surhet 1 gång/år, 
tre års 
medelvärde 

 

Makrofyter Trofiindex (TMI) Näringspåverkan 1 gång/år Sensom
mar 

Bottenfauna ASPT 
MILA 
BQI 

Ekologisk kvalitet 
Surhet 
Näringspåverkan 

1 gång/år 
” 
” 

Höst 

Fisk EQR8 Generell påverkan Minst en 
gång 

Juli-
augusti 

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 
 Parameter Visar i första hand 

effekter av 
Frekvens Tid 

Näringsämnen Totalfosfor Näringspåverkan 12 ggr per 
år 

2 ggr vår, 
2 ggr höst 

Siktdjup i sjöar  Siktdjup Vattenfärg/näringspåv
erkan 

1 
ggr/månad 
eller 1 
ggr/år 

Maj-
oktober 
eller 
augusti 

Syrgas i sjöar Syrgas Organiskt 
material/näringspåver
kan 

12 ggr/år Senv.,vårc
irk., 
sommarst
ag., 
höstcirk. 

Försurning i 
sjöar 

Försurning Försurning 12 ggr/år Jan-dec 

Särskilda 
förorenande 
ämnen 

De ämnen som släpps ut i 
betydande mängd 

Påverkan från 
miljögifter 

  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
Hydrologi, morfologi 
KEMISK STATUS 
Prioriterade ämnen 
Andra ämnen med miljökvalitetsnormer på EU- nivå 

 
För grundvatten genomförs övervakningsprogram som ger underlag för bedömning 
av: 

o kvantitativ status (grundvattnets nivåförändringar) 
o kemisk status (grundvattnets kvalitet) 
o signifikanta ihållande trender avseende föroreningar som är ett resultat av 

mänskliga verksamheter.  
Övervakningen av kemisk status delas upp i kontrollerande (extensiv) övervakning 
och operativ (intensiv) övervakning. Mätningar kan kompletteras med modelleringar. 
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Övervakning av skyddade områden sker med utgångspunkt från skyddsbehovet av 
respektive område och med hänsyn till det regelverk enligt vilket skyddet har 
beslutats.  
 

5. Uppbyggnad av ett miljöövervakningsprogram. I såväl kustvattenrådet, de tre 
vattenråden för vattendragen och grundvattenrådet bedöms att man behöver 
genomföra kontrollerande och operativ övervakning. I samtliga fall bedömer man att 
övervakningen bör ske genom samordnad frivillig övervakning som behörig del av 
vattenorganisationerna beslutar om och som fastställs genom juridiskt bindande avtal, 
vid årstämma eller på annat sätt. Från tillsynsmyndigheten inhämtas upplysningar om 
att alla industriutsläpp ska kontrolleras genom mätningar i utgående ledningar för 
renat processvatten fastställda genom beslut enligt miljöbalken och dessutom genom 
kontroll i recipienten genom mätningar varom kan avtalas i den samordnade 
kontrollen. 
 

6. Organisatoriska förhållanden. Befintliga vattenvårdsorganisationer omvandlas till 
ett kustvattenråd/motsv. för kustområdet, tre vattenråd/motsv. för de tre vattendragen 
samt ett grundvattenråd/motsv. för den särskilt värdefulla grundvattenförekomsten. 
Vid behov kan flera ”delorganisationer” bildas under en gemensam plattform med 
lämplig arbetsfördelning. 

 
I kustvattenrådet/motsv. ingår representanter för de kustnära industrierna, 
kommunrepresentanter som svarar för de kustnära reningsverken, bräddning och 
dagvattenutsläpp samt för utfyllnader, representanter för vattendragens 
vattenorganisationer/råd, för hamnen, för småbåtshamnen, för fiskerinäringen, för 
rederiet och för deponin. Även Länsstyrelsen deltar. En referensgrupp/motsv. finns för 
fritidfiskare, sportdykare, turistnäring och naturvårdsföreningar.  
 
I vattenorganisationerna/råden för vattendragen finns representanter för 
jordbruksnäringen, trädgårdsnäringen, skogsbruket, golfklubbar, industrier, kommuner 
och Trafikverket. Länsstyrelsen deltar. Ideella organisationer deltar direkt i 
vattenorganisationen/rådet eller i referensgrupp. 
 
I grundvattenrådet/motsv. ingår representanter för kommuner, Länsstyrelse, industrier, 
golfbanor och jordbruksnäring. En referensgrupp/motsv. finns med deltagande av 
enskilda brunnsägare. 

 
7. Kostnader och bördefördelning. Kostnader och bördefördelning för samordnad 

övervakning beräknas med ledning av ledtal utifrån belastning. Fördelningen behöver 
dock inte ske enbart med hänsyn till belastning. Man kan t.ex. beakta administrativa 
kostnader, kostnader för modellering m.m. för sig. Kommunerna eller staten kan ta på 
sig kostnaderna för den övervakning som är att hänföra till t.ex. övergivna 
industritomter eller andra svårdefinierade objekt intill dess att en ansvarig kan träda in. 
Hänsyn kan för kustvatten även behöva tas till belastning genom atmosfäriskt nedfall, 
belastning från kringliggande hav etc. Avvägningar behöver ske efter vad som är 
tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt rimligt. 
 
Kostnadsbärare för övervakning av kustvattenförekomsten: 
vattenvårdsorganisationerna för vattendragen A, B och C (överförs proportionellt till 
och inom respektive organisation), kommunerna A och B, hamn stad A, industri A och 
B, småbåtshamn, fiskehamn, färjelinje, avfallsdeponi. 
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Kostnadsbärare för övervakning av vattendrag A, B och C: jordbruksfastigheter (över 
viss storlek eller proportionellt), företag med växthus och frilandsodlingar (över viss 
storlek eller proportionellt), golfklubbar, skogsfastigheter (över viss storlek eller 
proportionellt), kommuner, industrier (av viss storlek eller klassning), väghållare 
(vägar av viss storlek). För enskilda avlopp kan  kostnaderna tas ut via schabloner som 
kan utgå från teoretisk belastning eller persondagar per år. För större samordnade 
avloppsanläggningar för grupper av hus kan något mer omfattande kontroll övervägas. 
För övergivna industritomter eftersträvas att på sikt få kostnader täckta. 
 
Kostnadsbärare för övervakning av grundvatten: Kommunerna, industrier, 
jordbruksfastigheter, golfbanor. Om det är svårt att bedöma belastningen fördelas 
kostnaderna i första hand efter uttag. Belastningen får då utredas och medtagas i 
underlaget senare. Om det finns vattendom som reglerar dessa frågor bortfaller 
behovet av att utreda ny organisation och bördefördelning tills vidare. 

 
8. Ställningstagande. Organisationen (vattenrådet/motsv) tar ställning till förslagen. Om 

de godtas handlas de upp. Om det inte godtas tar tillsynsmyndigheten ställning till 
övervakning genom beslut om föreläggande för varje verksamhetsutövare.   

 
9, 10, 11. Upphandling, genomförande samt ny klassning och revidering. 
Upphandling och genomförande av övervakningsprogram samt genomförande av åtgärder 
för att nå miljökvalitetsnormerna. Inför nästa sexårscykel sker ny bedömning av klassning 
samt översyn av kontrollprogram. 



Version 2012-04-16 

33 
 

4.3 Exempel nivåövervakning grundvatten 
 
Här redovisas ett exempel med en grundvattenförekomst där risk föreligger att summan av 
grundvattenuttagen är större än den långsiktiga årliga grundvattenbildningen och där uttagen i 
minst en plats är större än 100 m3/dygn.  
 
I prioriteringen av vilka förekomster som ska övervakas har vattenbalansen för förekomsterna 
studerats där grundvattenbildningen ställts emot uttagens storlek. En bedömning har gjorts att 
det föreligger risk för överuttag i förekomsten. I Vattentäktsarkivet DGV har även redovisats 
grundvattenuttag inom förkomsten som är större än 100 m3/dygn. 
 
För övervakning av grundvattenförekomstens kvantitativa status väljs mätpunkter, befintliga 
observationsrör eller brunnar, som inte ligger inom ett grundvattenuttags sänktratt eller där 
nivån är direkt påverkad av annan aktivitet. Nivåmätningarna kan utföras antingen manuellt 
eller med automatiska tryckgivare. I övervakningen kan även en verksamhetsutövares 
referenspunkter, utanför grundvattenuttagets sänktratt, användas för långsiktig uppföljning av 
nivåförändringar. 
 
De verksamhetsutövare som har ett tillståndsgivet grundvattenuttag har normalt upprättat ett 
kontrollprogram där grundvattennivåer mäts kontinuerligt i kontrollbrunnar/observationsrör 
inom deras influensområde, se rött markerat ansvarsområde i nedanstående figur. 
Influensområde definieras som det område inom vilket grundvattnets trycknivå i 
bergakvifären påverkas med ±0,3 meter eller där grundvattennivån i jordakvifären påverkas 
med ±0,1 meter. Kontrollprogrammen tas fram i samråd med och godkänns av 
tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen). Tillsynsmyndigheten kan under framtagandet av 
kontrollprogrammet påpeka vikten av att nivåmätningar även utförs utanför bedömt 
influensområde i referenspunkter. 
 
Även verksamhetsutövare utan tillstånd ska ha kontroll på hur deras verksamhet påverkar 
omgivningen och kunna visa att deras grundvattenuttag inte skadar allmänna eller enskilda 
intressen på grund av sänkta grundvattennivåer. Tillsynsmyndigheten kan begära in en 
redogörelse för hur påverkan från grundvattenbortledningen varierar inom influensområdet. 
 

 
Figur. Ansvarsområden inom nivåövervakning (Miljöövervakning grundvattennivåer, 
Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna) 
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För att kunna bedöma resultaten från nivåmätningarna i den påverkade förekomsten görs även 
nivåmätningar i en annan grundvattenförekomst som har valts ut som referens. 
Referensförekomsten får inte vara påverkad av större uttag, den bör vara så lik den påverkade 
förekomsten som möjligt vad gäller hydrogeologi, topografi och klimat, och avståndet 
förekomsterna emellan bör inte vara för stort (Miljöövervakning grundvattennivåer). 
 
Vid utvärderingen av nivåmätningarna studeras främst förändringar av grundvattennivåerna 
som kan kopplas till antropogen påverkan. 
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Bilaga 1 
 
Ytvatten  
 
Miljögifter som kan förekomma i betydande mängd vid specifik utsläppskälla 
 
Inom ramdirektivet för vatten finns det två kategorier av miljöfarliga ämnen. De prioriterade 
ämnena har miljökvalitetsnormer i form av haltgränsvärden för vatten. Dessa är listade i 
Bilaga I i EU direktiv 2008/105/EG. Prioriterade ämnen utvärderas inom den kemiska 
statusen. Alla andra miljöfarliga ämnen som släpps ut i ”betydande mängd” i en 
vattenförekomst utvärderas inom den ekologiska statusen och kallas för särskilda 
förorenande ämnen. Varje medlemsland inom EU kan själv ta fram gränsvärden för 
särskilda förorenande ämnen. Naturvårdsverket har i rapport 5799, tagit fram förslag till 
gränsvärden för särskilda förorenande ämnen. Även andra miljöfarliga ämnen utöver listan i 
Naturvårdsverkets rapport räknas som särskilda förorenande ämnen om de släpps ut i 
”betydande mängd” i en vattenförekomst. 
 
I denna bilaga har ett urval gjorts av relevanta parametrar för rubricerade utsläppskällor. 
Urvalet är gjort utifrån kunskap från nationell miljöövervakning och andra studier. Om ett 
miljöfarligt ämne hittats i halter över ämnets toxicitetsvärde/gränsvärde vid en utsläppskälla 
eller om ämnet har hittats frekvent där, har ämnet tagits med i denna bilaga som en potentiell 
förorening vid den specifika utsläppskällan. 
 
Dagvatten – Tätort/ Industri/Trafik 
 
Prioriterade ämnen 

• Kadmium, bly, nickel, kvicksilver (Törneman, 2009. SWECO report 2009:2) 
• Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) (Törneman, 2009. SWECO report 2009:2; Interreg IIIA, 

2008) 
• PAHer: fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, 

benzo(g,h,i)perylen, ideno(1,2,3-cd)pyren (Törneman, 2009. SWECO report 2009:2) 
• 4 – nonylfenol (Interreg IIIA, 2008) 
• Oktylfenol (Interreg IIIA, 2008) 
• Tributyltenn (TBT) (NVV Rapport 5744, 2007) 

Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 
• Zink, krom, koppar (Törneman, 2009. SWECO) 
• Bisfenol A (NVV Rapport 5449, 2005; NVV Rapport 5524, 2006; Interreg IIIA, 2008) 
• PFAS, speciellt perfluorooktansulfonat (PFOS) (Interreg IIIA, 2008) 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• Mono- och dibutyltenn (NVV Rapport 5744, 2007) 
• Mono-, di- oktyltenn (MOT, DOT) (NVV Rapport 5744, 2007) 
• PAHer: fenantren, pyren, benzo (a)antracen, krysen (Törneman, 2009. SWECO report 

2009:2) 
• Trichloromethane, 1,2-dichloroethane, cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-

dichloroethene, trichloroethene, tetrachloroethene (Törneman, 2009. SWECO report 
2009:2) 

• Dicyklohexylamin (DCHA) (NVV Rapport 6301, 2009) 
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Dagvatten – Villaträdgårdar (bekämpningsmedel) (NVV Rapport 6301, 2009) 
 
Prioriterade ämnen 

• Diuron 
Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 

• Glyfosat 
Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 

• Cypermetrin  
• AMPA 
• DMST 
• 2,6-Diklorbenzamid 
• 4-Nitrofenol 
• Terbutylazin-2-hydroxy 
• DNOC 

 
Ytvatten tätort (bekämpningsmedel) 
 
Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 

• Koppar 
• Glyfosat 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• AMPA 
• MCPA 
• 2,6-diklorbenzamid 
• DMST 
• Kloridazon 
• Metamitron 
• Bentazon 
• DNOC 

 
Jordbruk (bekämpningsmedel) (Adielsson et al., 2009) 
 
Prioriterade ämnen 

• Atrasin  
• Isoproturon 
• Simazin 

Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 
• Bentazon 
• Diflufenikan 
• Glyfosat 
• Kloridazon 
• MCPA 
• Mekoprop & Mekoprop-p 
• Metamitron 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• 2,6-diklobensamid (BAM) 
• Metazaklor 
• AMPA 
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• DETA (Terbutylazindesetyl) 
• Terbutylazin 
• Metribuzin 
• Imidakloprid 
• Esfenvalerat 
• Metsulfuronmetyl 
• Rimsulfuron 
• Cyprodinil 
• Primikarb 
• Fluroxipyr 
• Metramitron 
• Prosulfokarb 
• Klopyralid 
• Mesosulfuronmetyl 
• Protiokonazol 
• Mankozeb 

 
Växthus- och frilandsodlingar (bekämpningsmedel)(Kreuger et al., 2009; Löfkvist et al. 2009) 
 
Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 

• Acetamiprid 
• Alfacypermetrin 
• Azoxystrobin 
• Cyprodinil 
• Diflufenikan  
• Endosulfan-beta  
• Endosulfansulfat  
• Esfenvalerat  
• Fenpropimorf 
• Flupyrsulfuronmetyl-Na 
• Hexytiazox 
• Imazalil 
• Imidakloprid 
• Kresoximmetyl 
• Metiokarb 
• Metribuzin 
• Pikoxystrobin 
• Pirimikarb 
• Prokloraz 
• Prosulfokarb 
• Protiokonazol-destio 
• Rimsulfuron 
• Terbutylazin 
• DETA 

 
Stråförkortningsmedel kan vara aktuellt 
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Skogsbruk och skogplantskolor (bekämpningsmedel) 
 
Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 

• Azoxystrobin 
• Dazomet 
• Glufosinatammonium 
• Bitertanol 
• Klopyralid 
• Alkonifen 
• Cykloxidim 
• Cypermetrin cis/trans 
• Isoxaben 
• Propyzamid 
• Klopyralid 
• Kletodim 
• Kopparhydroxid 
• Propikonazol 

 
Ovanstående ämnen är hämtade från KemIs bekämpningsmedelsregister. Enligt uppgift används de 
dock huvudsakligen inom skogsplantskolor. 
 
Golfbanor (bekämpningsmedel) (Österås et al., 2009) 
 
Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 

• Glyfosat 
• AMPA  
• Iprodion  
• DMST  
• DNOC  
• Bitertanol  
• Azoxystrobin 
• Terbutylazin-2-hydroxy (metabolit till terbutylazin) 
• Terbutylazin-desetyl (metabolit till terbutylazin) 
• Isoproturon 
• Imidaklopid 
• Esfenvalerat 
• Fluroxipyr 
• Tiofanatmetyl 
• Prokloraz 
• Deltametrin 

 
Avloppsreningsverk (utgående vatten) 
 
Prioriterade ämnen 

• Kadmium, bly, nickel, kvicksilver (Interreg IIIA, 2008) 
• Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (Sternbeck et. al., 2007; Interreg IIIA, 2008) 
• 4 - nonylfenol (NVV Rapport 6301, 2009; NVV Rapport 5449, 2005; Interreg IIIA, 2008; 

IVL Rapport B 1897, 2010) 
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• 4 - t - oktylfenol (Interreg IIIA, 2008; IVL Rapport B 1897, 2010) 
• BDE (47, 99, 100) (IVL Rapport B 1897, 2010) 
• Tributyltenn (TBT) (NVV Rapport 5744, 2007) 

Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 
• Zink, krom, koppar (Interreg IIIA, 2008) 
• Irgarol 1051 (NVV Rapport 6301, 2009) 
• Perfluorooktansulfonat (PFOS) och  PFOA (NVV Rapport 5744, 2007; Interreg IIIA, 

2008) 
• Triclosan (NVV Rapport 5449, 2005; Interreg IIIA, 2008; IVL Rapport B 1897, 2010) 
• Bisfenol A (NVV Rapport 5449, 2005; Interreg IIIA, 2008; IVL Rapport B 1897, 2010) 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• Mono- och dibutyltenn (MBT, DBT) (NVV Rapport 5744, 2007) 
• Silver (IVL Rapport B 1897, 2010) 
• Mono-, di- oktyltenn (MOT, DOT) (NVV Rapport 5744, 2007) 
• Mono-, di-, tri- fenyltenn (MFT, DFT, TFT) (IVL Rapport B 1897, 2010) 
• Ickesteroida-antiinflammatoriska läkemedel: Ibuprofen (NVV Rapport 5744, 2007), 

naproxen, diclofenac (IVL Rapport B 1897, 2010) 
• Etinylestradiol och estradiol (NVV Rapport 5744, 2007) 
• Organofosfaterna: tributylfosfat (TBP), tris(kloropropyl)fosfat (TCPP), tris(2-

butoxyetyl)fosfat (TBEP) (NVV Rapport 5524, 2006), trisobutylfosfat (TIBP), 
trifenylfosfat (TPhP) (IVL Rapport B 1897, 2010) 

 
 
Avfallsanläggningar (lakvatten) 
 
Prioriterade ämnen 

• Kadmium, bly, nickel, kvicksilver (Interreg IIIA, 2008) 
• Tributyltenn (TBT) (NVV Rapport 5744, 2007) 
• 4 – nonylfenol (Interreg IIIA, 2008; Andersson och Heander, 2008) 
• Oktylfenol (Interreg IIIA, 2008; Andersson och Heander, 2008) 
• PAH (SWECO, 09-09-30) 
• PBDE (SWECO, 09-09-30) 

Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 
• Zink, krom, koppar (Interreg IIIA, 2008) 
• Perfluorerade ämnen (PFAS) (NVV Rapport 5744, 2007; Interreg IIIA, 2008) 
• Bisfenol A (NVV Rapport 5449, 2005; Interreg IIIA, 2008) 
• PCB (SWECO, 09-09-30) 
• MCPA mfl fenoxisyror (SWECO, 09-09-30) 
• Triclosan (SWECO, 09-09-30) 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• Tetrabrombisfenol A (TBBPA) (SWECO, 09-09-30) 
• Ickesteroida-antiinflammatoriska läkemedel: Ibuprofen, naproxen, diclofenac, 

ketoprofen (SWECO, 09-09-30) 
• Mono- och dibutyltenn (MBT, DBT) (NVV Rapport 5744, 2007) 
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Marint (påverkade områden: hamnar, industrier, reningsverk, tätorter) (Sternbeck och 
Österås, 2009 om inget annat angivet) 
 
Prioriterade ämnen 

• PBDE  
• PAHer  
• Kadmium, bly, nickel, kvicksilver 
• Pentaklorfenol  
• Tributyltenn (TBT) (Sternbeck och Österås, 2009; NVV Rapport 6301, 2009) 

Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 
• Bisfenol A 
• Irgarol 1051 (NVV Rapport 6301, 2009) 
• Triclosan  
• Perfluorerande ämnen (PFAS) t.ex. perfluorooktansulfonat (PFOS) 
• HBCDD 
• Zink, krom, koppar 
• PCBer 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• Adipaten (DEHA)  
• Ciprofloxacin (antibiotika) 
• Fenyltennföreningar (MFT, DFT, TFT) 
• Mono-, dibutyltenn (MBT, DBT) (Sternbeck och Österås, 2009; NVV Rapport 6301, 2009) 
• Dibensotiofener (PCDT) 
• Antimon 
• Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 

 
Flygplatser 
 
Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 

• Perfluorerande ämnen (PFAS) speciellt perfluorooktansulfonat (PFOS) (NVV Rapport 
5744, 2007) 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• Etylenglykol 
• Propylenglykol 
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Grundvatten  
 
(Referens: Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort. – 
Vägledning för länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram inom det gemensamma 
delprogrammet för grundvatten) 
 
Nedan föreslagna parametrar är tagna från tabell 1 och 2 i vägledningen och är de parametrar 
som finns i utkastet för nya bedömningsgrunder för grundvatten. I vägledningen nämns även 
de parametrar som är obligatoriska och frivilliga inom kontrollerande och operativ 
övervakning enligt SGU-FS 2011:1. 
 
Tätortspåverkan 
 
Prioriterade ämnen 

• Metaller: kadmium, bly, kvicksilver 
• Klorerade lösningsmedel: trikloretylen (trikloreten), tetrakloretylen, triklormetan 

(kloroform), 1,2 – dikloretan. 
• Bensen 
• PAHer: benso(a) pyren, summa 4 PAH:er 
• Bekämpningsmedel: atrasin, desetylatrazin, desisopropylatrazin (nedbrytningsprodukter till 

atrasin), BAM (2,6-diklorbenzamid nedbrytningsprodukt till diklobenil), diuron 
Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 

• Metaller: koppar, krom, nickel, zink 
• Bekämpningsmedel: glyfosat, AMPA (nedbrytningsprodukt glyfosat), MCPA, mekoprop 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• Metaller: arsenik 
• Bekämpningsmedel: imidakloprid, terbutylazin 
 

Jordbrukspåverkan (bekämpningsmedel) 
 
Prioriterade ämnen 

• Atrasin, desetylatrazin, desisopropylatrazin (nedbrytningsprodukter till atrasin) 
• Diuron 
• Isoproturon 

Särskilda förorenade ämnen (föreslagna i NVV rapport 5799) 
• Bentazon 
• Cyanazin 
• Diklorprop 
• Glyfosat, AMPA (nedbrytningsprodukt glyfosat) 
• MCPA 
• Mekoprop 
• Primikarb 

Särskilda förorenade ämnen (övriga miljöfarliga ämnen som kan förekomma i betydande mängd) 
• 2,4-D (2,4-diklorfenoxiättiksyra) 
• BAM (2,6-diklorbenzamid nedbrytningsprodukt till diklobenil) 
• Fluroxipyr 
• Imidakloprid 
• Klopyralid 
• Kvinmerak 
• Metazaklor 
• Propyzamid 
• Terbutylazin 
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Bilaga 2 
 
ÖVERSIKT ÖVER BESTÄMMELSER MED ANKNYTNING TILL 
RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN OCH MILJÖÖVERVAKNING:  
 

• EU-DIREKTIV 
• MILJÖBALKEN 
• FÖRORDNINGAR  
• FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 
• HANDBÖCKER  

 
 
EU-DIREKTIV 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
 
Artikel 8. Medlemsstaterna ska se till att det upprättas program för övervakning av vattenresursen för 
att upprätta en sammanhållen och heltäckande översikt över vattenresursen inom varje vattendistrikt 
enligt följande.  
För ytvatten: volym, nivå eller flödeshastighet i den mån det är relevant. Ekologisk och kemisk status 
och ekologisk potential.  
För grundvatten: kemisk och kvantitativ status. 
För skyddade områden.  
 
Övervakningsprogrammen ska vara operationella sex år efter direktivets ikraftträdande. De ska 
stämma överens med kraven i bilaga V. 
 
Bilaga V behandlar kvalitetsfaktorer, klassificering, övervakning m.m. enlig nedanstående rubriker: 
1. Ytvattenstatus:  
1.1 Kvalitetsfaktorer för klassificeringen av ekologisk status 
Floder 

Biologiska faktorer 
 Vattenväxter, bentiska evertebrater, fisk 
Hydromorfologiska faktorer som stöd för de biologiska faktorerna 
 Hydrologisk regim, kontinuitet, morfologiska förhållanden 
Kemiska och fysikaliska faktorer som stöd för de biologiska faktorerna 

  Allmänt, särskilt förorenande ämnen 
Sjöar 

Biologiska faktorer 
 Fytoplankton, andra vattenväxter, bentiska evertebrater, fisk 
Hydromorfologiska faktorer som stöd för de biologiska faktorerna 
 Hydrologisk regim, morfologiska förhållanden 
Kemiska och fysikaliska faktorer som stöd för de biologiska faktorerna 

  Allmänt, särskilt förorenande ämnen 
 
Vatten i övergångszon 

Biologiska faktorer 
 Fytoplankton, andra vattenväxter, bentiska evertebrater, fisk 
Hydromorfologiska faktorer som stöd för de biologiska faktorerna 
 Morfologiska förhållanden, tidvattenmönster 
Kemiska och fysikaliska faktorer som stöd för de biologiska faktorerna 

  Allmänt, särskilt förorenande ämnen 
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Kustvatten 

Biologiska faktorer 
 Fytoplankton, andra vattenväxter, bentiska evertebrater 
Hydromorfologiska faktorer till grund för de biologiska faktorerna 
 Morfologiska förhållanden, tidvattenmönster 
Kemiska och fysikaliska faktorer till grund för de biologiska faktorerna 

  Allmänt, särskilt förorenande ämnen 
 
Konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster 
 
1.2 Normativa definitioner för klassificeringen av ekologisk status 
Omfattande tabeller. Det framgår att fem klasser ska användas men bara tre beskrivs närmare. 
1.3 Övervakning av ekologisk status och kemisk status för ytvatten 
Nätet för ytvattenövervakning ska ge en heltäckande översikt av ekologisk och kemisk status i varje 
avrinningsområde och tillåta en indelning i fem klasser. Medlemsstaterna ska redovisa kartor över 
nätet för övervakning. 
Definitioner av kontrollerande, operativ och undersökande övervakning. Frekvenser, skyddade 
områden, standarder 
1.4 Klassificering och redovisning av ekologisk status 
2. Grundvatten: 
2.1 Grundvattnets kvantitativa status 
2.2 Övervakning av grundvattnets kvantitativa status 
2.3 Grundvattnets kemiska status 
2.4 Övervakning av grundvattnets kemiska status 
2.5 Redovisning av grundvattnets status 
 
Tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning ska fastställas enligt 
förfarandet i artikel 21  
 
Artikel 11. När övervakningsdata indikerar att det är osannolikt att miljömålen nås ska bl.a. 
övervakningsprogrammen ses över. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot 
föroreningar och försämring 
Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser rörande kriterier och förfarande för bedömning av kemisk 
grundvattenstatus, identifiering av ihållande uppåtgående trender och fastställande av utgångspunkter 
för att vända trender samt åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till 
grundvatten. Bilaga I behandlar kvalitetsnormer för grundvatten, bilaga II tröskelvärden för ämnen i 
grundvatten och föroreningsindikatorer, bilaga III bedömning av grundvattnets kemiska status, bilaga 
IV identifiering och vändning av betydande och ihållande uppåtgående trender. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 
84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG 
Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser rörande miljökvalitetsnormer, blandningszoner, register över 
utsläpp och spill, gränsöverskridande föroreningar, rapportering och översyn, översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG. Bilaga I avser Miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen och vissa andra 
förorenande ämnen, Bilaga II Förteckning över prioriterade ämnen inom vattenpolitikens område. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 
om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG 
Direktiv gäller kvaliteten på badvatten i vilka bad är tillåtet av nationella myndigheter och 
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regelbundet används av ett stort antal badare. Direktivet gäller inte vatten avsett för terapeutiska 
ändamål och vatten som används i simbassänger. I direktivet fastställs minimikriterier för 
badvattenkvaliteten. Det handlar om: gränsvärden för ämnen som anses vara indikatorer på 
föroreningar; den lägsta provtagningsfrekvens och metoder för analys eller inspektion av dessa 
vatten. Bestämmelser finns även om allmänhetens medverkan och om information till allmänheten, 
rapportering m.m.  
 
 
MILJÖBALKEN 
 
Miljöbalken (enligt nv:s vägledningsdokument) 
26:19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för 
människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. 
   Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på 
miljön. 
   Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
kontrollen. 
 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
När en verksamhet utövas yrkesmässigt, och dessutom är tillstånds- eller anmälningspliktig ska 
utövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- 
och miljösynpunkt samt dokumentera detta. Det framgår av egenkontrollförordningen. 
 

Tillämplighet av föreskrifter om 
kontroll av vattenkvalitet 

Miljöfarlig verksamhet Vattenverksamhet Övriga 

ABC övriga 
26 kap 19§ miljöbalken X X X X 
6§ FVE X  X  
SNFS 1990:11 X X   
NFS: 2000:15 X    

 
Den som yrkesmässigt bedriver bl.a. tillstånds- och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska 
mäta och ta prover i vattenförekomsten om det behövs för att få kunskaper om hur verksamheten 
påverkar miljön. 
Krav finns även på ackrediterat laboratorium. 
 
Utövarens ansvar begränsas till den egna påverkan, ej skyldig undersöka allmänna förhållanden i 
vattendraget. Undersökningsinsatsen ska även stå i proportion till omfattningen. Ej skäligt för 
innehavare av enskilda avlopp ta prov i recipient. 
Undersökningen ska även gå att återkoppla till verksamheten.  
 
Enskildas egenkontrollansvar omfattar verksamhetens påverkan på miljön och därmed kontrollen av 
enskilda relevanta parametrar som ingår i kvalitetsfaktorn eller av prioriterade ämnen, i den 
utsträckning kontrollen kan knytas till verksamheten 
 
Det är lämpligt att anpassa egenkontrollen till och samordna den med kontrollen enligt 
vattenmyndigheternas övervakningsprogram.  
 
Om andra också påverkar finns ett delat ansvar. 
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Om inte verksamhetsutövaren själv får till stånd ett fungerande kontrollprogram kan 
tillsynsmyndigheten begära in ett förslag. Kan då lämpligen samordna med annan kontroll. 
Tillsynsmyndigheten kan behöva förelägga verksamhetsutövaren att genomföra programmet. 
Tillsynsmyndigheten kan begära in kontrollresultat med stöd av 26 kap 21 § miljöbalken. 
 
En verksamhetsutövare kan utföra kontrollen på egen hand, eller tillsammans med andra. Det kan 
också finnas vattenvårdsförbund att ansluta sig till. 
 
Medverkan i eller finansiering av en allmän kontroll av en vattenförekomst befriar inte 
verksamhetsutövaren från ansvar att i rimlig omfattning kontrollera den egna verksamheten. 
 
Undersökning kan behöva göras för att utröna vilken kontroll som behövs. Tex läkemedelsrester. En 
växtnäringsbalans kan behöva begäras in. 
 
Medverkan i ett samordnat program förutsätter frivillighet. Enligt prejudikat går det inte att tvinga en 
enskild att delta i ett samordnat program. 
 
 
FÖRORDNINGAR 
 
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
4 kap Miljökvalitetsnormer 
1§. Varje vattenmyndighet skall fastställa kvalitetskrav för ytvattenförekomster, 
grundvattenförekomster och skyddade områden i vattendistriktet 
2§ Kvalitetskraven ska fastställas så att tillståndet inte försämras och så att god ytvattenstatus uppnås 
2015 
7 kap Övervakning 
1§ Varje vattenmyndighet skall se till att ett sådant program för övervakning av vattnets tillstånd i 
vattendistriktet som avses i artikel 8 upprättas och genomförs. Programmen ska vara klara och tas i 
bruk senast 22 dec 2006. 
 
Naturvårdsverket och SGU får meddela föreskrifter om programmens innehåll och genomförande. 
 
Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion  
22 § Den länsstyrelse som enligt 5 kap. 11 § första stycket miljöbalken ska vara vattenmyndighet med 
ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet är  
…….4. Länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vattendistrikt 
24 § För varje vattenmyndighet ska det finnas en särskild vattendelegation med uppgift att besluta 
inom vattenmyndighetens ansvarsområde. Vattendelegationen får överlåta åt länsstyrelsen att utarbeta 
förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram 
samt genomföra åtgärdsprogram och miljöövervakning, ansvara för samordningen inom delområden 
och fatta beslut i frågor om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Vattendelegationen 
får dock inte överlåta åt länsstyrelsen att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner. 
26 § Vattenmyndigheten ska på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden. Innan en sådan indelning 
görs ska vattenmyndigheten samråda med de övriga länsstyrelser som berörs. 
27 § Övriga länsstyrelser inom distriktet ska biträda vattenmyndigheten. Inom varje länsstyrelse ska 
det finnas ett beredningssekretariat för att biträda i samordningen av arbetet med förvaltningen av 
kvaliteten på vattenmiljön. 
 
 
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
1§-3§ Förordningen gäller kvaliteten på fiskvatten och musselvatten som skall utses enligt rådets 
direktiv. I förordningen finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. Definitioner. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5P11S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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4§-5§ Bestämmelserna om fiskvatten tillämpas på de vatten som NV föreskriver, bestämmelser om 
musselvatten på de vatten i V Götaland som länsstyrelsen föreskriver. 
6§-8§ Hänvisningar till gränsvärden och riktvärden, bemyndiganden m.m. 
10§-14§ Gemensamma bestämmelser. 15§ Rapportering. Två bilagor om gräns- och riktvärden. . 
 
 
FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 
Naturvårdsverket och SGU har givit ut flera föreskrifter, handböcker m.m. vad gäller ramdirektivet för 
vatten.. 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2006:1. Reviderade maj 2008. 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bl.a. typindelning av ytvattenförekomster, 
påverkansbedömning av ytvattenförekomster, ekonomisk analys, register över skyddade områden 
med vattenanknytning samt om hantering av data om ytvattenförekomster. Bilagor innehåller kriterier 
för indelning i limniska regioner samt limnisk typer, typindelning av Sveriges kustvatten samt 
hantering av data om ytvattenförekomster. 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2006:11. Reviderade maj 2008 
Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning upprättas 
enligt vattenförvaltningsförordningen. 
Kontrollerande övervakning 
4§ Samtliga ytvattenkategorier inom ett vattendistrikt ska omfattas av övervakningsprogram inklusive 
nät för kontrollerande övervakning 
5§ I program för kontrollerande övervakning ska minst de attributdata som framgår av bilaga 2 
avsnitt c anges för varje övervakningsstation 
6§ Vid kontrollerande övervakning ska de metoder som anges i bilaga 1 användas. Parametrarnas 
känslighet och statistiska styrka ska dokumenteras. 
Operativ övervakning 
7§ Samtliga ytvattenkategorier inom ett vattendistrikt ska omfattas av övervakningsprogram inklusive 
nät för operativ övervakning 
8§ I program för operativ övervakning ska minst de attributdata som framgår av bilaga 2 avsnitt c 
anges för varje övervakningsstation 
9§ Vid operativ övervakning ska den eller de parametrar som är mest indikativa för att följa 
konsekvenserna av aktuell miljöpåverkan väljas om inte särskilda skäl talar emot detta.  De 
parametrar som används inom ramen för kontrollerande övervakning ska i första hand användas. 
Parametrarnas känslighet och statistiska styrka ska dokumenteras. 
10§ Innan operativ övervakning avslutas ska vattenmyndigheten säkerställa att ytvattenförekomsten i 
fråga har uppnått god status och inte riskerar att försämras. Detta ska verifieras genom provtagning 
och klassificering av samtliga relevanta kvalitetsfaktorer enligt de metoder som anges i bilaga 1. 
Undersökande övervakning 
11§ Inom varje vattendistrikt ska en beskrivning finnas som redovisar genomförande av 
undersökande övervakning av en eller flera ytvattenförekomster. Beskrivningen ska omfatta 
tillvägagångssätt för att undersöka orsaken till överskridanden av en miljökvalitetsnorm, respektive 
risken för att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls, samt omfattningen och konsekvenserna av 
föroreningsincidenter. Innehållet ska motsvara vad som anges i bilaga 2 avsnitt c. 
12§ Vid pågående undersökande undersökning ska den information som anges i bilaga 2 avsnitt f 
samlas in och registreras. 
13§ Undersökande övervakning får endast avslutas när både orsaken till påverkan är känd och 
konsekvenserna av påverkan är tillräckligt undersökta. 
14§ När undersökande övervakning avslutas ska en klassificering göras av ytvattenförekomstens 
status samt en bedömning av om ytvattenförekomsten ska omfattas av operativ övervakning. 
Av 7 kap 1 § vattenförvaltningsförordningen följer att om operativ övervakning inte inleds ska 
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ytvattenförekomsten omfattas av kontrollerande övervakning. 
Kompletterande övervakning av skyddade områden 
Övervakningsprogrammen ska kompletteras vad gäller skyddade områden (dricksvatten, livsmiljöer 
och artskyddsområden). 
Övrigt 
Det finns också bestämmelser om övervakningsstationers identitet, hantering av data, redovisning 
m.m. 
 
 
NFS 2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön 
1§ Dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten klassificerar ekologisk status eller potential 
och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster och fastställer miljökvalitetsnormer för dessa enligt 
4 kap. 1,2, 4 och 6 §§ förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och bilaga 
V till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder 
på vattenpolitikens område. 
 
2 kap 1§ Vattenmyndigheten ska klassificera ekologisk status eller potential och kemisk 
ytvattenstatus för ytvattenförekomster i syfte att avgöra vilka miljökvalitetsnormer som ska 
fastställas. 
Vattenmyndigheten ska se till att bestämmelserna om klassificering i dessa föreskrifter tillämpas vid 
genomförandet av övervakningsprogram enligt 7 kap 1§ förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön. 
 
 
SGU;s föreskrifter (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten enligt 
förordning 2004:660 om förvaltning av kvaliteten vattenmiljön  
Föreskrifterna innehåller allmänna bestämmelser och bestämmelser om beskrivning av 
grundvattenmagasin och grundvattentäkter, om information om grundvattnets kvalitet, om 
datahantering, om påverkansbedömning, om ekonomisk analys samt om register över skyddade 
områden. 
 
SGU;s föreskrifter (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvatten enligt förordning 
2004:660 om förvaltning av kvaliteten av vattenmiljön  
Föreskrifterna innehåller allmänna bestämmelser och bestämmelser om kemisk status, om kvantitativ 
status, om övervakning av skyddade områden, om övervakningsstationers identitet och geografiska 
läge, om hantering av data och information samt om  redovisning av uppgifter. 
 
SGU;s föreskrifter (SGU-FS 2008:1) om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om redovisning av åtgärdsprogram och om redovisning av 
interrimsrapport m.m. 
 
SGU;s föreskrifter (SGU-FS 2008:2) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för 
grundvatten 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om statusklassificering, miljökvalitetsnormer, redovisning 
samt bilagor rörande riktvärden på nationell nivå och utgångspunkter för att vända trender, 
referensvärden på nationell nivå för grundvatten i jord, förfarande för fastställande av riktvärden samt 
förfarande för att fastställa utgångspunkter för att vända trender och för att identifiera trender. 
 
SGU;s föreskrifter (SGU-FS 2008:3) om redovisning av förvaltningsplan för grundvatten  
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om redovisning av uppgifter i förvaltningsplan, om 
redovisning av uppgifter i reviderad förvaltningsplan, om redovisning av förvaltningsplan och om 
redovisning av uppgifter för rapportering. 1 bilaga rörande kartor. 
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HANDBÖCKER  
 
Naturvårdsverkets handbok 2007:3 om kartläggning och analys av ytvatten - Kartläggning och 
analys av ytvatten – en handbok för tillämpning av 3 kap. 1 och §§, Förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, Naturvårdsverket, handbok 2007:3, utgåva 1, 2007 
Handboken innehåller en inledning samt avsnitt om ytvattenförekomstindelning, register över 
skyddade områden, typindelning, påverkansbedömning av ytvattenförekomster, ekonomisk analys 
samt riskanalys. 
 
Naturvårdsverkets handbok 2007:4 om status, potential och kvalitetskrav för sjöar, kustvatten 
och vatten i övergångszon - Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och 
vatten i övergångszon – En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och 
följas upp, Naturvårdsverket, handbok 2007:4, utgåva 1, 2007 
Handboken innehåller en inledning samt avsnitt om kvalitetskrav, arbetsgång för statusklassificering 
och bestämmande av kvalitetskrav, statusklassificering – en fördjupning samt om kemisk 
ytvattenstatus. Till handboken hör tre bilagor: Bilaga A – bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag: Bilaga B – bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon; Bilaga C – 
bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 
 
Naturvårdsverkets handbok 2008:2 om övervakning - Övervakning av ytvatten - Handbok för 
tillämpningen av 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
samt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2006.11) om övervakning av ytvatten enligt nämnda 
föreskrift.  
Handboken innehåller en introduktion om övervakning ytvatten samt därefter avsnitt om 
kontrollerande övervakning, operativ övervakning, undersökande övervakning, kemisk ytvattenstatus 
samt skyddade områden. Handboken innehåller även två bilagor, en om Design och planering av 
övervakningsprogram, en om Provtagningsdesign – rumslig övervakning. 
Avsnitt om:  
- kontrollerande övervakning behandlar syfte, stationstyper, utformning av program, 

provtagningsmetoder samt tid för provtagning. 
- operativ övervakning behandlar syfte, utformning av program, gruppering av 

ytvattenförekomster samt statistiskt upplägg. 
- undersökande övervakning sammanfattar innebörden av begreppet och ger ”Några tips”. 
- kemisk ytvattenstatus behandlar definitioner, mätningar, ansvar, kartläggning, strategier, samt 

matrisval. 
- skyddade områden behandlar särskilda kompletterande krav, dricksvattenförekomster, badvatten, 

områden med ekonomiskt betydelsefulla arter samt områden känsliga för näringsämnen. 
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Stöddokumentet ” Miljöövervakning enligt vattendirektivet – lokal nivå” är framtaget inom 
Miljösamverkan Skåne projektet ”Vattendirektivet och tillsyn m.m. enligt miljöbalken”. 
Dokumentet är tänkt som en hjälp att kartlägga verksamheter med utsläpp till vatten och att 
tydliggöra den övervakning som behövs för att kunna följa kvaliteten, ge underlag för 
åtgärder och statusklassa vatten enligt vattendirektivet.  
 
Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på webbplatsen 
www.miljosamverkan.se. Där återfinns också denna rapport såväl som styrgruppens 
projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund för arbetet. 
 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet 
Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

http://www.miljosamverkan.se/


Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, 

Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner.  

Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13 
Tel 040-25 20 00 vx 
Fax 040/044-25 22 55 
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne 
Box 13 
264 21 Klippan 
Besöksadress: Storgatan 33  
Tel: 0435-71 99 00 vx 
Fax: 0435-71 99 10 
www.kfsk.se
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