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Uppdaterad version

- Andra län och 
kommuner medverkar 

- Ytvatten 
- Fisk 
- Utter



Kort om PFAS

- Vad är det? 
- Vad används det till? 
- I vilka produkter kan det 

finnas?
- Hur ser användningen ut 

i framtiden? 
- Hur är det med PFAS i 

grundvatten? 



Ytvattendata

- Länsstyrelsen 
Södermanland

- Länsstyrelsen Stockholm
- Länsstyrelsen 

Västmanland
- Länsstyrelsen Örebro
- Stockholms stad



PFAS i Fisk

- Örebro 
- RMÖ miljögifter 

- Fisk som livsmedel 



PFAS i Utter

- Länsstyrelsen 
Västmanland

- Hur mycket PFAS 
ackumuleras i utter som 
äter kontaminerad fisk? 



Påverkan och Åtgärder

- Påverkanskällor 
- Åtgärdsmetoder och 

tekniker 
- Filmklipp 



Uppdaterad version

- Andra län och 
kommuner medverkar 

- Ytvatten 
- Fisk 
- Utter



Vad är PFAS?

- Kort info om PFAS
- Länkar till fördjupning 
- PFAS i grundvatten 
- PFAS i framtiden 



Ytvattendata

- Länsstyrelsen 
Södermanland

- Länsstyrelsen Stockholm
- Länsstyrelsen 

Västmanland
- Länsstyrelsen Örebro
- Stockholms stad



PFAS i Fisk

- Örebro 
- RMÖ miljögifter 

- Fisk som livsmedel 



PFAS i Utter

- Länsstyrelsen 
Västmanland

- Hur mycket PFAS 
ackumuleras i utter som 
äter kontaminerad fisk? 



Vad kan Länsstyrelsen göra för att öka 
åtgärdstakten?
Länsstyrelsen är både en tillsynsmyndighet med egna objekt och 
också tillsynsvägledande för kommunerna. Länsstyrelsen granskar 
också planer och arbetar med vattenverksamhet, vi mäter och 
analyserar och har uppdrag från Vattenmyndigheterna att genomföra 
Vattendirektivet.

Det ger oss goda möjligheter till att omsätta analysresultat till 
åtgärder och samarbeten.

Förorening + vatten



Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet
Länsstyrelsen har tillsyn över större verksamheter. 
- Stora återvinningsanläggningar, industrier och andra större 
miljöfarliga verksamheter så som Arlanda.

Vi inom LIFE och Vattenförvaltning är med och påverkar:
- Delar med oss av mätningar och analyser internt. 
- Direktkontakt med de handläggare och chefer kring 

miljökvalitetsnormer och avsaknad av mätningar.
- Vid tveksamma fall kan vi i Life göra egna mätningar. 
- Synliggör vår data i media.



Länsstyrelsen som tillsynsvägledande 
och granskare
Länsstyrelsen:
- tillsynsvägleder kommuner gällande förorenade områden.
- tar emot anmälningar om vattenverksamhet.
- granskar detaljplaner.

Rich Waters
- har utbyte med förorenade områden och miljöfarlig verksamhet, 
både internt och inom kommunerna.
- yttrar oss via internremisser.
- mäter tillsammans med kommuner och dricksvattenproducenter. 
Data kommer då direkt till kommunerna, leder till mer mätningar 
och förhoppningsvis åtgärder.



Exempel på hur samarbeten kan ske.

- Rich Waters samarbetar kring provtagningar i 
vattenförekomster kopplat till vattentäkter 
och förorenade områden. 

- Kommunen går vidare med  ytterligare 
provtagningar i dialog med Länsstyrelsen och 
tillsynsförbund.

- Via tillsynsförbund blir också 
verksamhetsutövare kontaktade, vilka själva 
också gör egna mätningar.

- Om föroreningar påträffas hos 
verksamhetsutövare leder det troligtvis till 
någon form av åtgärd.



Hur kan vi använda vår data bäst för 
att få till åtgärder?

- Vi behöver fråga oss vilket stöd behöver tillsynsmyndigheter för att bedriva en 
effektiv tillsyn? 

- Vad behöver domstolarna?
- Hur kan vi förmedla våra resultat till allmänheten och beslutsfattare för att 

skapa opinion och upplysa om miljötillståndet?
- Behöver tillstånd, föreskrifter och vägledningar uppdateras?



Herman Carr (herman.carr@lansstyrelsen.se)
Emma Lemos (emma.lemos@lansstyrelsen.se)

Frågor? 
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