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Föreskrifter, vägledning med mera 

Havs- och vattenmyndigheten har föreskriftsrätt för WFD och 
MSFD. 

 

• Föreskrift klassificering och miljökvalitetsnormer (HVMFS 
2014:XX): Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten har varit ute på remiss slutet av 
sommaren. 

– Bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen 

– Gränsvärden för alternativa matriser för vissa prioriterade 
ämnen (biota eller sediment) 

– Gränsvärden för nya prioriterade ämnen 
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Föreskrifter, vägledning med mera 

• Vägledning övervakning ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

– Uppdatering av nuvarande handbok (NV 2008:2) 

– Specifika vägledningsfrågor för farliga ämnen: 
 Hantera biotillgänglighet för metaller 

 Hantera bakgrundshalter för metaller 

 Halter i biota 

 Expertbedömningar? 

 

• Klart slutet av 2015 

• Revidering av föreskriften för övervakning av ytvatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen (NFS 2006:11) ska ske 
parallellt. 

• HaV håller i arbetet, NV med i projektgruppen 
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Föreskrifter, vägledning med mera 

• Regeringsuppdrag om vattenanknuten 
recipientkontroll: 

– Föreslå standardiserade parametrar och metoder. 

– Föreslå hur data ska kunna bli tillgänglig för 
uppföljning av miljömål samt för EU- och 
internationell rapportering. 

– Utreda om verksamhetsutövare som idag ej 
omfattas av RK bör göra det, samt konsekvenser. 

• HaV i samarbete med NV, SGU, Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen. 

• Redovisas till M-dep 31 mars 2015 
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Budgetproppen 

Budgetproppen 

– 1:2 Miljöövervakningsanslaget mm: ökning 75 
milj 2015, ökning 50 milj 2016 & 2017  

– 1:4 Sanering och återställning förorenade 
områden: ökning 170 milj 2015, 50 milj 2016- 

–  1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö: ökning 
75 milj 2015- 

 

• Hur det blir i slutändan får vi se……. 
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• Publikationer hos Naturvårdsverket: 

 

http://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ 

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/E-

tjanster/DiVA/ (klicka på länken i ruta vägledning, sedan 

Sök i DIVA) 
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