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Upplägg

• Varför nytt åtgärdsprogram?

• Åtgärdsmyndigheter och kommunernas åtgärder

• Kort om samråd



Bakgrund – varför gör vi detta nu?

• Prioämnesdirektivet, 2013/39/EU

• PFAS grundvatten

• Cu & Zn

Reviderade 

normer + 

reviderat ÅP

Reviderade 

normer



ÅP 2018-2021 nya prioriterade ämnen i 

ytvatten och PFAS i grundvatten



Statusklassificering – nya prioämnen i 

ytvatten
Antal vattenförekomster med sämre än god 

status

Ämne Totalsumma för 

ytvatten

Aklonifen 1 (0)

Cypermetrin 1 (1)

Diklorvos 4 (0) 

Cybutryn (Irgarol) 1 (1)

Dioxiner och 

dioxinlika föreningar

230 (7) 

PFOS 119 (50)



Tre typer av åtgärder:

1. Befintliga åtgärder med tillägg

2. Reviderade åtgärder

3. Nya åtgärder



Förändringar i kommunernas åtgärder -

sammanfattning

Åtgärdsprogrammet 2018-2021 omfattar
• Befintliga åtgärder från ÅP 2016-2021 som berörs, tillägg av 

relevanta nya ämnen
•Kommunernas åtgärd 2b – tillsyn jordbruk (växskyddsmedel)
•Kommunernas åtgärd 3 – tillsyn avloppsreningsverk och avloppsledningsnät
•Kommunernas åtgärd 6 – översiktsplaner och detaljplaner samt prövning enl PBL
•Kommunernas åtgärd 7 – vatten- och avloppsplaner
•Kommunernas åtgärd 8 – dagvatten

•Befintliga åtgärder i ÅP 2016-2021 som revideras
•Kommunernas åtgärd 1 – tillsyn enligt miljöbalken. Tillägg av nya ämnen och 
förtydligande angående tillsyn av den kommunala räddningstjänsten
•Kommunernas åtgärd 5a och 5c – dricksvattenskydd. Eg. bara tillägg av relevanta 
ämnen. Små revideringar i texten.

•En ny åtgärd



Kommunernas reviderade åtgärder -

sammanfattning

Kommunerna 1, reviderad – prioritera PFAS i sin tillsyn av förorenade 

områden, samt identifiera och ställa krav på åtgärder där påverkan från 

förorenade områden, avfallsdeponier och avfallshantering, textilindustri, 

flygplatser medför att MKN inte följs med avseende PFOS i ytvatten och PFAS 

(summa 11) i grundvatten.

Kommunerna ska i sin tillsyn av den kommunala räddningstjänsten ställa krav 

på sanering av skumtankar som kan vara förorenade med PFOS. Kommunerna 

ska också ställa krav på att skumrester som innehåller något av ämnena i PFAS 

(summa 11) tas om hand vid exempelvis rengöring av slangar eller efter 

släckning vid olycksbränder på så sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas.



Ny åtgärd till kommunerna -

sammanfattning

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av 

dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig 

förbränning.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med 

Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de 

åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.



Koppar och zink

• HaV har väglett vilken modell som ska användas för 

modellering av biotillgängliga halter

• Modellering centralt (VM, NÖVD), Länsstyrelserna har 

klassificerat

• Inga nya åtgärder, ryms inom ÅP 2016-2021

• Nya MKN, samråds



Samråd

• 1 november 2017 – 30 april 2018

• Nationellt samrådsmöte i Stockholm (18 januari 

2018)

• Eventuellt ett samrådsmöte till i distriktet

• Samrådshandlingarna kommer att finnas tillgängliga 

på vattenmyndigheternas hemsida. Dessutom 

skickas ett tryckt exemplar till varje kommun.



Tillsammans värnar vi vattnets värden!


