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Förord  
 
Denna rapport är ett försök att förtydliga prioriterade ämnens roll inom vattendirektivsar-
betet för att man på regional nivå lättare ska kunna hantera frågor kring förorenande ämne 
och prioriterade ämnen i synnerhet. Direktivet anger att prioriterade ämnen är prioriterade 
för åtgärder men eftersom huvudsakliga fokus hitintills har varit den omfattande övervak-
ning av dessa som direktivet beskriver är denna rapport ett försök att vrida perspektivet 
mer mot åtgärder och att på det sättet hjälpa till att hitta de övervakningsinsatser som är 
rimliga. 
 
Längre tids erfarenheter och utvecklingsarbete av miljökemiskt arbete på regional nivå 
inom miljöskydd, efterbehandling och miljöövervakning ligger till grund för rapporten. Ar-
betet är finansierat genom medel från Regional miljöövervakning, insatsområde ramdirektiv 
vatten. Rapporten är granskad av Naturvårdsverket men innehållet med tolkningar och för-
slag är inte ett officiellt ställningstagande från deras sida utan det står författaren för. Det är 
heller inte ett ställningstagande från Länsstyrelsen i Jönköping men miljöskyddsavdelningen 
ställer sig bakom förslaget.  
 
Arbetet har utförts i samarbete med Patrik Lindström ekotoxikolog inom Vattenmyndighe-
ten Västerhavet, Länsstyrelsen V. Götaland som författat stycket om förenklad metod för 
karakterisering och exemplet från Viskan.  
 
Tack till alla som bidragit med stora och små infall och kommentarer under arbetets gång.  
 
Lycka till med vattenarbetet och de prioriterade ämnena! Kom ihåg att det är ett långsiktigt 
förändringsarbete som startat och där man först måste identifiera vilka förändringar som 
behöver göras i sättet att arbete med vattenfrågor i enlighet med direktivet.   

 
 
Jönköping mars 2006 
 
 
Gudrun Bremle 
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Sammanfattning 
I rapporten ges en beskrivning av vad prioriterade ämnen är och rekommendation till hur 
man kan komma igång att hantera dem i förvaltningscykelns olika steg som karakterisering-
en, påverkansbedömningen, åtgärder och övervakning. 
 
De 33 prioriterade ämnena i vattendirektivet är i första hand prioriterade för åtgärder men 
för att avgöra om åtgärder måste sättas in och för att följa åtgärdsarbetet måste dessa också 
övervakas. Vattendirektivet har hitintills varit mycket ett miljöövervakningens direktiv. För 
de prioriterade ämnena ligger mycket av fokus på åtgärder där miljöskyddets verksamhet 
och tillsyn och prövning kommer in som viktiga bitar. Vattendirektivet som är uppbyggt 
som en modell för ett samverkansarbete ger nu möjligheten att arbete med miljökemiska 
frågor mer integrerat mellan miljöövervakning och tillsyn. Vilka prioriterade ämnen som 
släpps ut inom avrinningsområdet är ett nyckelord i direktivet när det bl.a. gäller övervak-
ningen och måste gås igenom. 
 
Eftersom det redan jobbas med åtgärder mot prioriterade ämnen inom miljömålsarbetet 
med utfasning och riskminskning (Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg) och dessa äm-
nen överensstämmer bra med Vattendirektivets ämnen så kopplar även arbetet med giftfri 
miljö väl in i arbetet. Det omfattande arbetet med efterbehandling som bedrivs ute i län och 
kommuner måste också koppas som en del av vattendirektivet. Det pågår redan mycket 
miljöarbete som leder till minskad förorening av vatten. Under första förvaltningscykeln 
måste detta arbete identifieras och integreras så att rätt data plockas in och överförs, t ex så 
att vattendirektivsämnen mäts av de verksamheter som släpper ut dem och så att man i ef-
terbehandlingsundersökningar letar efter ämnena där man misstänker att de finns. 
 
För vattendirektivet såväl som för andra direktiv och lagkrav krävs en bättre hantering av 
kemiska frågor på myndigheterna. Det är ett långsiktigt förbättringsarbete som bara har 
börjat men som kan ytterligare motiveras med de krav som vattendirektivet ställer!  
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Inledning 
Vattendirektivet infördes 2004 i svensk lagstiftning genom förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660). Stegvis införs ett nytt sätt att förvalta vattenfrå-
gorna där man i cykler styrda av direktivet och preciserade i förvaltningsplaner genomför 
karakteriseringar, sätter upp mål och åtgärder samt genomför dessa och följer upp resulta-
ten med övervakning i syfte att allt vatten i framtiden ska uppnå en god kemisk och ekolo-
gisk status. Arbetet ska ske i bred samverkan och dialog med olika intressenter i avrin-
ningsområdet och ska ta ett helhetsgrepp över vattenfrågorna. För att underlätta arbetet 
med den uppsjö av olika föroreningar som kan påverka vattnet har man valt att peka ut vis-
sa föroreningar som prioriterade ämnen (Figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Prioriterade ämnen i vattenplaneringscykeln. Arbetet med att förvalta vatten genomförs i moment i tur och 
ordning och som upprepas i cykler om 6 år. I arbetet i de olika momenten ingår prioriterade ämnen. Denna rapport syf-
tar till att ge en röd tråd för prioriterade ännen genom förvaltningscyklerna och förslag på hur man kan starta arbetet 
som ska leda till förbättringar både i vattenkvalitet och i hur förvaltningen sköts. 
 
 
Prioriterade ämnen är förorenande ämnen som är utpekade för att de utgör en särskild risk 
för vattenmiljön och de är prioriterade för åtgärder som ska vidtas inom EU (bl.a. genom 
ytterligare reglering i EU-lagstiftningen). För att uppnå målet god kemisk status för ytvatten 
och grundvatten ska EU-länderna vidta åtgärder vid föroreningskällorna och vidta särskilda 
åtgärder mot prioriterade ämnen. För att avgöra om åtgärder behövs, dvs. om man inte når 
upp till god status finns vattenkvalitetsnormer (EQS – Environmental Quality Standards), 
som på sikt ska hanteras som miljökvalitetsnormer, uppsatta för de prioriterade ämnena. 
Åtgärder ska sedan följas upp med övervakning.  
 
I hanteringen av prioriterade ämnen inom vattenarbetet är det därför viktigt att identifiera 
vilket handlingsutrymme man har för de olika prioriterade ämnena. Vilka ämnen och vilka 
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källor kan tänkas påverka vattenkvaliteten i avrinningsområdet?  Hur stor är denna påver-
kan? Vilka åtgärder kan hanteras på regional och lokal nivå? Hur kan man fokusera priorite-
rade ämnen i myndighetsutövning och övervakning?  
 
Det finns en risk att just de prioriterade ämnena kommer att ta förhållandevis mycket re-
surser i anspråk. Bara för miljöövervakning riskerar kemisk analys av prioriterade ämnen ta 
merparten av de resurser som finns tillhands. Det gäller att hitta en lagom ambitionsnivå. 
Fokus för framtiden bör vara att förhindra förorening av vatten av förorenande ämnen i 
stort och inte bara för prioriterade ämnen. Många av de prioriterade ämnena är inte rele-
vanta för Sveriges del medan många andra föroreningar kan påverka vattenkvaliteten nega-
tivt. Det gäller därför framöver att hitta system för att avgöra när något är påverkat, att 
mäta relevanta föroreningsparametrar och att se problemet ur ett avrinningsområdesper-
spektiv med en sammanvägd riskbedömning av områdets verksamheter baserat på vad om-
rådet tål.  
 
Vattendirektivet har från början ”adopterats” av miljöövervakningen och framhållits ur det-
ta perspektiv med karakterisering och övervakning som viktiga punkter. Karakteriseringens 
syfte är ju att underlätta det egentliga vattendirektivsarbetet med åtgärder och där andra de-
lar av miljöarbete som t.ex. tillsyn och prövning av verksamheter blir en kugge i arbetet. 
Det görs redan mycket idag i Sverige inom befintligt miljöarbete som syftar till Vattendirek-
tivets mål. Kanske ska man i uppstartsskedet lägga de största resurserna på att samordna 
detta arbete, kommunicera annorlunda och hitta ett förändrat sätt att hantera vissa frågor 
för att uppnå bästa miljönytta ur ett vattenperspektiv?  
 
I arbetet med Vattendirektivet ska man i den första cykeln genom karakteriseringen bedö-
ma vilka vatten som riskerar att inte nå upp till kvalitetskraven. Denna bedömning ska gö-
ras utifrån befintlig miljöövervakning som i dagsläget inte är fullt ut designad för att svara 
på frågan. Vattendirektivets egen miljöövervakning startar först två år efter att man karakte-
riserat berörda vattenområden. Man måste således i ett första steg hitta andra sätt att be-
döma huruvida risken finns för att ett vatten inte når god status. För prioriterade ämnen 
finns en del nationella mätdata framtagna av miljöövervakningens miljögiftssamordning, 
men statusbeskrivningen på regional och lokal nivå är bristfällig. Med insikt om de priorite-
rade ämnenas roll inom direktivet, kunskaper om ämnena och data om avrinningsområdet 
bör det dock gå att få en tillräckligt god bild av misstänkt påverkan för att föreslå fortsatta 
åtgärder och övervakning. Det finns således ett behov att ta fram en vägledning för hur 
man kan hantera prioriterade ämnen i karakteriseringen för att på så sätt skapa ett underlag 
till att ta fram övervakning och åtgärder inom avrinningsområdena.  

SYFTE 
Syfte med denna rapport är att förklara prioriterade ämnens roll i Vattendirektivet och ut-
ifrån detta presentera ett förslag på hur man inledningsvis kan hantera prioriterade ämnen i 
det regionala arbetet med vattenadministrationen. Förorenande ämnen och speciellt priori-
terade ämnen är centralt inom vattendirektivsarbetet och återfinns inom alla de olika del-
momenten som karakterisering, påverkansbedömning, åtgärdsprogram samt övervakning. 
Vattendirektivets modell möjliggör att vi bättre kan samordna övervakning med tillsyn och 
utsläppskontroll. Rapporten behandlar i huvudsak ytvatten. 
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I takt med att man inom avrinningsområdena och distrikten får mer kunskaper kommer gi-
vetvis detta förslag på förenklat arbetssätt att behöva utvecklas. Likaså finns det många 
oklarheter i hur saker ska hanteras praktiskt där man ännu inte har bestämt sig centralt eller 
inom EU om t.ex. bedömning av miljökvalitet och miljökvalitetsnormer, vilka analyser som 
ska gälla etc. där nya riktlinjer kommer framöver.  Denna rapport får därför betraktas som 
ett inlägg i debatten och som ett utkast på en manual för hur man kan hantera prioriterade 
ämnen inom vattendirektivet.  

METOD 
Rapporten har utarbetats under sommar och höst 2005 utifrån de underlagsrapporter som i 
rådande stund funnits att tillgå från EU och de utkast till handböcker som presenteras på 
Vattenportalen samt det material som tagits fram inom screeningverksamheten inom miljö-
giftsamordningen under nationell miljöövervakning. Se referenslista. 
 
Rapporten är framtagen med erfarenheter från miljökemiskt arbete inom regional myndig-
het på miljöövervakning, miljöskyddsarbetet inom tillsyn och prövning, förorenade områ-
den och efterbehandling samt med beaktande av såväl lokala, regionala samt nationella för-
utsättningar för vattendirektivsarbetet.   
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Vad är Prioriterade ämnen 

Prioriterade ämnen inom vattendirektivet 
I Europarlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för ge-
menskapens åtgärder på vattenpolitikens område, d.v.s. vattendirektivet (eller WFD: Water 
Framework Directive) definieras i artikel 2 prioriterade ämnen som: ämnen som fastställs enligt 
artikel 16.2 och som förtecknas i bilaga X . Bland dessa finns ”prioriterat farliga ämnen” med vilket me-
nas ämnen som fastställs i enlighet med artikel 16.3 och 16.6 och för vilka åtgärder måste vidtas i enlighet 
med artikel 16.1 och 16.8.  Prioriterade ämnen i vattendirektivet är således prioriterade för åt-
gärder, inte för övervakning, men å andra sidan ska åtgärder kunna följas upp genom över-
vakning. 
 
Listan över prioriterade ämnen (bilaga X till WFD) är publicerad som bilaga till Europapar-
lamentets och rådets beslut nr 2455/2001/EG om upprättande av en lista över prioriterade 
ämnen på vattenpolitikens område och om ändring av direktiv 2000/60/EG. I detta direk-
tiv föreslås också vilka av de prioriterade ämnena som utgör prioriterat farliga ämnen. Des-
sa två nivåer anger olika ambitionsnivå för de åtgärder som ska göras. Kommissionen ska 
enligt WFD artikel 16.6 lägga fram förslag på reglering  
 
• för att gradvis minska utsläpp och spill för de Prioriterade Ämnena (Priority Substances, PS) 
• för att med lämplig tidsplan upphöra med eller stegvis eliminera utsläpp och spill av de Prio-

riterat Farliga Ämnena (Priority Hazardous Substances, PHS) 
 
Prioriterat farliga ämnen ska utses med hjälp av prioriteringar i andra direktiv och interna-
tionella avtal (WFD artikel 16.3). Det finns dessutom en grupp som är under utredning och 
som anges som möjliga prioriterat farliga ämnen (Possible Priority Hazardous Substances, 
PPHS).  Indelningen i dessa grupper finns med i beslut nr 2455/2001/EG som anger bila-
ga X, d.v.s. listan över prioriterade ämnen. Vilka ämnen som tillhör vilken grupp redovisas i 
Tabell 1. 
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Tabell 1: De olika grupperna av Prioriterade ämnen enligt Vattendirektivet och vilken grupp de olika äm-
nena tillhör. 

Prioriterat Farliga ämnen 

Priority Hazardous Substances 

Möjliga Prioriterat Farliga ämnen 

Possible Priority Hazardous Sub-
stances 

Prioriterade ämnen 

Priority Substances PS  

kadmium & dess föreningar  
kvicksilver & dess föreningar 
nonylfenoler  
klorerade paraffiner 
hexaklorbutadien 
pentaklorbensen  
benso(a)pyren 
benso(b)fluoranten 
benso(k)fluoranten  
benso(g,h,I)perylen 
indeno(1,2,3-cd)pyren 
hexaklorbensen 

bly & dess föreningar 
oktylfenoler 
pentaklorfenol 
DEHP 
bromerade difenyletrar 
triklorbensen 
antracen  
naftalen  
atrazin  
klorpyrifos 
simazin 
isoproturon  
diuron 
trifluralin 
endosulfan 

nickel & dess föreningar  
bensen  
1,2-dikloretan  
diklormetan 
triklormetan 
fluoranten 
klorfenvinfos 
alaklor 
 

 
 
Grundvalarna för hur de prioriterade ämnen ska väljas ges i WFD artikel 16.2. De priorite-
rade ämnena är utvalda genom ett s.k. COMMPS-förfarande (Combined monitoring-based 
and modelling-based priority setting. 1) där man utgår från ett kombinerat urvalsförfarande 
baserat på belägg för ämnens inneboende egenskaper som ger risk för vattenmiljön (akva-
tisk toxicitet samt human toxicitet via akvatiska exponeringsvägar) och resultat från mät-
ningar i vattenmiljön. Verktyget som ska vidareutvecklas är tänkt som ett dynamiskt in-
strument för prioritering av farliga ämnen.  
 
Listan över prioriterade ämnena ska ses över vart fjärde år. Översyn och anpassning av lis-
tan över prioriterade ämnen ska även ta hänsyn till resultat av omprövningar av andra di-
rektiv och internationellt arbete med farliga ämnen bl.a. av växtskyddsmedel, existerande 
ämnen och OSPAR.   

 

De olika prioriterade ämnena och dess användning 
Man kan grovt dela in de prioriterade ämnena i grupperna metallföreningar, organiska äm-
nen och industrikemikalier samt bekämpningsmedel. Det finns två svenska litteratursam-
manställningar om de olika prioriterade ämnena i vattendirektivet och dess förekomst och 
giftighet för en mer ingående presentation (2, 3). För de flesta ämnena finns cas-numret 
angivet. Det är ett identitetsnummer på ämnet som t ex. gör det lättare att söka i olika data-
baser. Det är dock viktigt att komma ihåg att cas-nummerna ibland kan vara lite snäva för 
att avgöra om något är ett prioriterat ämne. Ibland avses grupper av ämnen, som kan ha ett 
cas-nummer, men många andra ämnen och cas-nummer kan också omfattas som priorite-
rade ämnen. När man granskar kemikalieförteckningar eller dylikt kan därför inte bara de i 
direktivet angivna cas-nummerna användas för att söka efter prioriterade ämnen. Man mås-
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te söka även på namn och kanske fler cas-nummer. För metallföreningar, bromerade dife-
nyletrar, och nonyl- och oktylfenoler bör man alltid granska föreningens namn för att avgö-
ra om dessa finns med i namnet.   
 

METALLFÖRENINGAR 
De metaller som är utpekade som prioriterade ämnen är kadmium, bly, kvicksilver och 
nickel inklusive dessa metallers föreningar (Tabell 2). Kadmium och kvicksilver är priorite-
rat farliga ämnen och bly möjligt prioriterat farligt ämne. Detta överensstämmer bra med 
svenska miljömålet Giftfri miljö med delmålet om utfasning av dessa ämnen (se nedan). Om 
dessa metaller och om metaller i stort har vi förhållandevis ofta mätdata och information 
om emissioner.  
 
Källor till dessa ämnen är många, både diffusa och punktkällor och man kan tänka sig 
många åtgärder. Arbetet med dessa ämnen passar väl in i redan etablerat miljöarbete och 
vattendirektivet innebär egentligen inget nytt arbete utan kan ses som ett stöd för att få till 
stånd åtgärder.  Det gäller dock att vara uppmärksam på att det omfattar även metallernas 
föreningar vilket kräver mer detaljerad kunskap om kemikalieanvändningen i olika verk-
samheter.  
 
 
Tabell 2: Metaller och metallföreningar som prioriterade ämnen och deras användning. Uppgifter från 

tabeller i första rapporteringen till EU (4). Där cas-nummer är inom parantes är dessa allt för snäva för att 
kunna användas vid sökning efter ämnen.  
Cas nr Ämne Användning 

(7440-43-9) Kadmium och kadmiumföreningar Bred men inskränkt användning (batterier, pigment, fungicid).  

(7439-92-1) Bly och blyföreningar 

Bred men inskränkt användning (batterier, färg, ammunition, 

blysänken, lodvikter) 

(7439-97-6) Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Bred men inskränkt användning (batterier, amalgam, termomet-

rar, äldre elektronisk utrustning) 

(7440-02-0) Nickel och nickelföreningar Bred men inskränkt användning (batterier, färg, metallegeringar) 
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Tabell 3:  Organiska ämnen och industrikemikalier som prioriterade ämnen och deras användning. 

Uppgifter från tabeller i första rapporteringen till EU (4) samt från Enviroplannings litteratursammanställning 
(2) och kompletterad i PRIO-verktyget (5) och nordiska produktregistret (SPIN-databasen, 6). Där cas-
nummer är inom parantes är dessa allt för snäva för att kunna användas vid sökning efter ämnen. 
CAS-nr 
 

Organiska ämnen - 
industrikemikalier Användning 

71-43-2 

Bensen 

Bred och omfattande användning. 1999 var användningen 53 000 ton 
och 2003 70 000 ton i Sverige. Bränslekomponent, lösningsmedel, syn-
teskemikalie. Bildas vid förbränning och avges vid vedeldning, bilavga-
ser etc. 

(25154-
52-3) Nonylfenoler Råvara och nedbrytningsprodukt till etoxilaten som är tensid, också som 

antioxidant, smörjmedel, mjukgörare, pesticid. 
(1806-26-
4) Oktylfenol Se nonylfenol 

117-81-7 

Di(2-etylhexyl)ftalat 
(DEHP) 

Bred och omfattande användning som minskar. 2003 var användningen 
1700 ton i Sverige. Mjukgörare, lösningsmedel, i kondensatorer. An-
vänds i många konsumentprodukter.  Långdistanstransporteras troligen.

107-06-2 
1,2-Dikloretan 

Lösningsmedel. Används vid tillverkning av PVC och i forskning. Ingen 
användning i Sverige. Långdistanstransport kan inte uteslutas. Avfalls-
förbränning kan vara källa. 

75-09-2 
Diklormetan 

Lösningsmedel numera mest inom läkemedelsindustri, förbjudet i kon-
sumentprodukter och i de flesta industriella. Långdistanstransport kan 
inte uteslutas. Soptippar kan vara källa. 

67-66-3 
Triklormetan 
(kloroform) 

Lösningsmedel. Användning runt 20 ton/år inom främst läkemedelsin-
dustrin och sjukvården. Långdistanstransporteras troligen. 

85535-
84-8 

C10-13-kloralkaner 
(klorerade paraffiner) 

Smörj-, kyl-, flamskydds-medel, mjukgörare i PVC, additiv i färg, 
skärvätskor. I tillverkningsindustri och färgindustri. Användningen sjun-
ker, 2003 14 ton i Sverige. Långdistanstransporteras och är svårned-
brytbara. 

 

Bromerade 
difenyletrar 

Flamskyddsmedel, Ska fasas ut fr o m 2004 i produkter. Pentabromdi-
fenyleter  (32534-81-9) som flamskydd i polyuretanskum. Även som 
bindningsmedel. Långdistanstransporteras. 

87-68-3 

Hexaklorbutadien 
(HCBD) 

Biprodukt vid tillverkning av klorerade lösningsmedel och liknande pro-
dukter. Begränsad användning, men ej i Sverige. Långdistanstranspor-
teras. Notera dock hög rapporterad emission enligt SMED  (Tabell 5). 

608-93-5 Pentaklorbensen Begränsad användning inom industrin. Långdistanstransporteras troli-
gen och bildas förmodligen vid förbränning av klorerade ämnen. 

(12002-
48-1) 

Triklorbensen 

Lösningsmedel i oljebaserade färger, avfettningsmedel, tillsats i smörjol-
jor och kylvätskor. Har använts som insekticid. 1,2,4-isomeren används 
i Sverige med konfidentiella användningsvolymer. Långdistanstranspor-
teras troligen. Avfallsförbränning trolig källa. 

  
PAHer 

Alla PAHer nedan bildas oavsiktligt vid ofullständig förbränning och vid 
högtemperatur processer. Finns i oljefraktioner (tex kreosot). Ämnena 
kan långdistanstransporteras bundna till partiklar. 

50-32-8 Benso(a)pyren Används som bränsle, utfyllnadsmaterial, inom kosmetika och som be-
kämpningsmedel. Användes 1500 ton 2003 i Sverige, verkar öka.  

205-99-2  Benso(b)fluoranten Användning 2003 1700 ton i färg, lacker och lim. 

207-08-9  Benso(k)fluoranten Totala användningsmängden konfidentiell men verkar öka. Används 
inom jordbruket, färgtillverkning och fototillverkning 

120-12-7 Antracen Råvara plasttillverkning och färgtillverkning 
206-44-0 Fluoranten Råvara färgtillverkning, korrosionsinhibitor 
191-24-2  Benso(g,h,i)perylen  
193-39-5 Indeno(1,2,3-

cd)pyren 
Används inom Norden, i Norge 0,1 ton år 2002. i färg och lackeringsin-
dustri. 
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ORGANISKA ÄMNEN – OLIKA INDUSTRI KEMIKALIER OCH PAH 
Dessa ämnen representerar en bred grupp av ämnen med olika användningsområden både i 
industriell verksamhet och i konsumtionsvaror och som sprids både från punktkällor och 
från diffusa källor (Tabell 3). Det är olika lösningsmedel som bensen, 1,2-dikloretan, di-
klormetan, triklormetan, triklorbensen och pentaklorbensen. I gruppen finns också nonyl-
fenoler och oktylfenoler, ftalaten DEHP, klorerade paraffiner, flamskyddsmedlet bromera-
de difenyletrar, pentaklorfenol samt hexaklorbutadien. Polyaromatiska kolväten (PAHer) är 
representerade äv sju olika ämnen benso(a)pyren, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, 
antracen, fluoranten, benso(g,h,i,)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren.  
 
Alla ämnen, förutom det ovanliga ämnet hexaklorbutadien, uppmärksammas redan på flera 
olika sätt inom miljöarbetet. Dock kanske inte så ofta utifrån aspekten påverkan på vatten, 
där både olika punktkällors och diffusa källors påverkan är osäker.  Det kan vara svårt att 
peka ut vilka ämnen som är relevanta för åtgärder inom ett avrinningsområde utan bättre 
kontroll på vilka källor som finns.  I och med vattendirektivet bör vi kunna få till stånd en 
bättre kartläggning om och i så fall var dessa ämnen kan utgöra en risk för vattnet. 
 

BEKÄMPNINGSMEDEL 
Bekämpningsmedel är inte bara ämnen som används inom jord och skogsbruk utan inne-
fattar även produkter som används inom industrin för bekämpning. Ett och samma ämne 
kan också användas för flera ändamål – inte bara i funktionen bekämpning utan också som 
industrikemikalie (t ex naftalen och tributyltennföreningar). Vissa ämnen bildas även vid t 
ex förbränning som antracen. Många av vattendirektivets bekämpningsmedel är aktiva sub-
stanser som är mer eller mindre reglerade eller förbjudna sedan länge, framför allt i Sverige. 
Flertalet av ämnena kan dock också transporteras långväga i atmosfären och deponeras i 
Sverige. Bekämpningsmedel kommer också in med varor och livsmedel som importeras 
från andra länder.  
 
De växtskyddsmedel från prioriterade ämnen som inte är godkända i EU idag (finns inte på 
positivlistan – lista över de ämnen som är godkända som växtskyddsmedel inom EU, 7) är 
alaklor, atrazin, endosulfan, simazin, hexaklorcyklohexan inklusive lindan (HCH), tributyl-
tennföreningar och antrazen. Några används fortfarande inom EU men inte i Sverige: tri-
fluralin, klorfenvinfos, naftalen och diuron. De som fortfarande används i Sverige och där 
åtgärder av mer skarpt slag kan göras är växtskyddsmedlet isoproturon, som är den tredje 
mest använda herbiciden samt biociden klorpyrifos (Tabell 4). 
 
I direktiv 76/464 (se nedan) finns ytterligare några fler bekämpningsmedel utpekade:  azin-
fos-metyl, bentazon, 2,4-D, diklorprop, dimetoat, foxim, kloridazon, malation, MCPA, me-
koprop, triklorfon.  Det finns dessutom fler kanske mer relevanta ämnen att mäta för 
svenska förhållanden som i många fall används nationellt mer än de som pekats ut i listan 
över prioriterade ämnen. I nationell miljöövervakning program för jordbruksområden ana-
lyseras mellan 53 och 81 substanser sedan år 2002 (8).   
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Tabell 4:  Bekämpningsmedel som prioriterade ämnen och deras användning. Uppgifter från tabeller i 
första rapporteringen till EU (4), från Enviroplannings litteratursammanställning (2) och utredning från 
SMED av ämnen från EPRTR (20). Uppgifter om status som växtskyddsmedel inom EU från Kommissio-
nen - DG Health and consumer protection (9).  

 CAS-
nr Namn 

Användning som 
växtskydd i Sveri-
ge 

Användning 
som växt-
skyddsmedel 
inom EU  

Annan användning, andra källor. 

91-20-
3 Naftalen 

Insekticid, fungicid 
Inga godkända 
preparat 

Används ej i 
Sverige men 2 
andra inom EU 

Industrikemikalie inom petroleum-, verkstads- och färgindu-
strin. Användningen ökar var 2003 760 ton i Sverige. Lång-
distanstransporteras i atmosfären och bildas oavsiktligt vid 
ofullständig förbränning  

1912-
24-9 Atrazin 

Herbicid 
Godk. upph. 1989 

ej i Sverige 
men i 11 andra 

Hittas regelbundet i vattenprov. Kan förmodligen långdi-
stanstransporteras och är relativt svårnedbrytbart men hit-
tas ej i referensområden. 

2921-
88-2 Klorpyrifos 

Insekticid 
Begränsad an-
vändning 

ej i Sverige 
men i 20 andra 

Finns 3 godkända preparat. Konfidentiell användning. At-
mosfärisk långdistanstransport av mindre betydelse – hittas 
ej i referensområden.  

122-
34-9 Simazin 

Herbicid 
Förbud 1994 

ej i Sverige 
men i 14 andra 

Enstaka fynd i ytvatten. Finns registrerad med konfidentiell 
användning i Norden inkl. Sverige . Långdistanstransporte-
ras men denna källa är troligen av mindre betydelse. 

34123-
59-6 Isoproturon 

Herbicid 
Godkänt 

i Sverige och 
19 andra 

Tredje mest använda växtskyddsmedlet i Sverige men an-
vändningen minskar. Var 2003 40 ton/år. Atmosfärisk lång-
distanstransport mindre betydande som källa. 

330-
54-1 Diuron 

Herbicid 
Godk. Upph. 1992 

ej i Sverige 
men i 15 andra 
EU-länder 

Används inom tillverkningsindustrin. I Sverige mellan 5-8 
ton per år mellan 1999-2003 i färg, lacker , lim och konser-
veringsmedel (84 produkter varav 42 är till konsumenttil-
gängliga). Även som anti-fouling till båtar. Långdistans-
transport av mindre betydelse – hittas ej i referensområden. 

1582-
09-8 Trifluralin 

Herbicid 
Godk. upph. 1990 

ej i Sverige 
men i 22 andra 
EU 

Används konfidenciellt i Norden. Produceras mycket inom 
EU.  Långdistanstransporteras men denna källa är troligen 
av mindre betydelse. 

470-
90-6 

Klorfen- 
vinfos 

Insekticid 
Begr. anv. 

ej i Sverige 
men i 9 andra 

Finns 1 godkänt preparat i Sverige mängden liten men kon-
fidentiell. Kan förmodligen långdistanstransporteras men 
hittas ej i referensområden. 

15972-
60-8 Alaklor 

Herbicid 
Godk.upph. 1978 

ej i Sverige 
men i 10 andra 

Långdistanstransporteras troligen, men bryts relativt snabbt 
ner. Hittas ej i mätbara halter. 

115-
29-7 Endosulfan 

Insekticid 
Godk. Upph. 1995 

ej i Sverige 
men i 14 andra 

Finns konfidentiell användning i norden. Återfinns i luft i 
samma halt som HCHer. Atmosfärisk långdistanstransport 
och deposition betydande som källa. 

118-
74-1 

Hexaklor-
bensen 
(HCB) 

Fungicid 
Godk. Upph. 1980 

0 länder inom 
EU 

Industrikemikalie men användning och mängd konfidentiell. 
Bildas oavsiktligt, bl.a. som biprodukt vid tillverkning av klo-
rerade lösningsmedel och vid förbränning.  Atmosfärisk 
långdistanstransport och deposition betydande som källa. 

608-
73-1 

Hexaklor- 
cyklohexan 
(HCH) 

Insekticid 
Förbud 1989 

0 länder inom 
EU 

Finns konfidentiell användning i norden. Atmosfärisk långdi-
stanstransport och deposition stor betydelse som källa. 

58-89-
9  

Gamma-
isomer, lin-
dan 

Insekticid 
Godk. upph. 1990 

0 länder inom 
EU 

Isomer av HCH 
Långdistanstransporteras 

(688-
73-3) 

Tributyl-
tennföre-
ningar 

Generell pesticid 
Restriktioner 

0 länder inom 
EU 

Triorganiska tennföreningar används som biocid i träskydd, 
båtbottenfärg men också som konserveringsmedel och des-
infektionsmedel. Diffus spridning troligen största källan. 

87-86-
5 

Pentaklor- 
fenol 

Generell pesticid 
Förbud 1978 

0 länder inom 
EU 

Främst inom textil industri och som träskyddsmedel. Idag t 
via importerade varor och långdistanstransport. Sprids dif-
fust och från gamla punktkällor. Bildas även oavsiktligt vid 
vissa ind. processer och förbränning. 

120-
12-7 

Antracen Träimpregnering  
ej Sverige men 
2 i EU 

 I stenkolstjära och kreosot. Även industrikemikalie (korro-
sionsdämpning). Bildas oavsiktligt vid förbränning. Långdi-
stanstransporteras troligen och är persistent 
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Emissioner och källor till prioriterade ämnen 
I tabell o1 från den första nationella rapporteringen (4) finns uppgifter om emissioner från 
punktkällor som bygger på utdrag ur SMED 2001 och 2003. Data kommer från företagens 
rapportering av utsläpp i emissionsdeklarationer till miljörapporten som lagts in i EMIR av 
länsstyrelserna. Data bygger i många fall på uppskattningar av emissioner och mindre ofta 
på mätning. En del av de prioriterade ämnena, i huvudsak bekämpningsmedel, finns inte 
med i förteckningen över de ämnen som ska rapporteras i emissionsdeklarationen. I tabell 
o1 saknas det uppgifter (står i.u.) om PAHer, naftalen, atrazin, klorpyrifos, simazin, isopro-
turon, diuron, trifluralin, klorfenvinfos, alaklor, endosulfan och Lindan och för pentaklor-
fenol och diklormetan är rutan blank (står inte ens i.u.). Uppgifter om emissioner för övriga 
ämnen till vatten respektive luft i Tabell 5.  

 
 

 
Tabell 5: Årsemissioner från punktkällor till vatten och luft av Vattendirektivets prioriterade äm-

nen.Utdrag ur SMED 2001 och 2002. Data från tabell O1 i 4.   

Ämne Till vatten Till luft 

Kadmium och kadmiumföreningar 1,6 ton 270-350 kg 

Bly och blyföreningar 3 ton 6-8 ton 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 65-75 kg 352-483 kg 

Nickel och nickelföreningar 5-7 ton 5-7 ton 

Bensen 200 kg 200 ton 

Nonylfenoler 160-200 kg 3-11 ton 

Oktylfenol 8 kg 3-12 ton 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0,08 kg 2-12 ton 

1,2-Dikloretan 20-35 kg 34-42 ton 

Triklormetan (kloroform) 8 kg 18-22 ton 

C10-13-kloralkaner  4 kg 

Brom. Difenyletrar  1- 5 kg 

Hexaklorbutadien (HCBD) 8 kg 55 ton 

Pentaklorbensen  4 kg 

Triklorbensen  3-5 kg 

Hexaklorbensen (HCB)  10 kg 

Hexaklorcyklohexan (HCH)  700 kg 

Tributyltennföreningar  0,5 kg 

 
 
Kvaliteten i det som rapporteras är dock tveksam, i vart fall för mindre verksamheter. 
Mängderna är ofta i underkant då man i huvudsak rapporterar det som finns som villkor 
för mätningar i tillståndet och har dålig koll på vilka ämnen man egentligen hanterar än 
mindre emitterar (19). Indata är ej heller kvalitetssäkrad. Att man sedan av en händelse se-
dan upptäcker inmatningsfel och förväxlingar är inte ovanligt. 
 
En av de största utsläppen mängdmässigt är hexaklorobutadien (HCBD). Detta ämne an-
vänds ej i Sverige men kan bildas som biprodukt vid tillverkning av klorerade lösningsme-
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del och liknande produkter. Dessa uppgifter bör kvalitetssäkras och man bör nog gå in och 
titta på vilka verksamheter som rapporterar utsläpp och om detta är rimligt. Om det finns 
källor som detta antyder bör mätningar inom egenkontroll övervägas (se vidare nedan).  
 
I tabell O2 till första rapporteringen till EU (4) presenteras en översiktlig branschindelning 
(med 10-talet SNI-koder) för huvudsakliga förekomst av 15 av de prioriterade ämnena ut-
ifrån underlaget från SMED (se bilaga 1). Denna skulle behöva förtätas med alla prioritera-
de ämnen samt fler branscher. Det kan vara önskvärt att man utifrån användning och de 
koder som finns i produktregistret gör en uppskattning om i vilka typer av verksamheter 
och i vilken användning dessa ämnen kan förekomma. Olika typer av större industriella 
emissionskällor till olika ämnen redovisas också i kommissionens rapport om emissionskäl-
lor (10). Men denna ger inte mycket mer information än tabellen i bilaga 1.  
 
En grov indelning till vilka källor det finns för de olika ämnena (prioriterade ämnen samt 
utvalda ämnen från 76/464) finns rapporterad till EU (4, som deras bilaga O3 – betydelsefulla 
spridningsvägar) och återges i bilaga 2 . Tabellen är en bra start men kan behöva ses över och 
kompletteras. Om det är möjligt att göra vore det användbart med en bedömning av olika 
källors betydelse för olika ämnen och vad som bestämmer detta i olika områden (med olika 
markanvändning och verksamheter).  
 

Resultat från Miljöövervakning om prioriterade ämnen  
Inför Sveriges rapportering till EU har miljögiftssamordning inom Naturvårdsverkets mil-
jöövervakning låtit genomföra mätningar av de olika vattendirektivsämnena i olika projekt 
(huvudsakligen inom så kallad screening). Detta har legat till grund för den översiktliga ka-
rakteriseringen och förslaget till övervakning som ges i rapporteringen (4). De flesta mät-
ningar har utförts i fisk eller sediment då halterna i vatten ofta är låga och många av ämne-
na ansamlas i biota och sediment. En sammanställning av var olika ämnen hittats har rap-
porterats av IVL (11). I Bilaga 3 i denna rapport redovisas sammantaget i vilka miljöer och i 
vilka matriser som ämnen hittats. I litteratursammanställning om ämnena (2) finns halter i 
olika medier presenterade. Bignert har använt data på halter av prioriterade ämnen mätta i 
biota i miljöövervakningen och översatt till ekologiska effektklasser (12).   

Andra förorenande ämnen än prioriterade ämnen 
Förutom de 33 prioriterade ämnena bör alla ämnen som påverkar vattnet negativt i den 
mening att en god ekologisk status enligt direktivet inte kan upprätthållas, uppmärksam-
mas. I tabell 8 anges de generella gränser för där man anser att vattnet inte uppnår hög, god 
respektive måttlig ekologisk status vad gäller förorenande ämnen. Föroreningsbelastningen 
och typen av föroreningar varierar mellan olika vatten och regioner. De generella gränserna 
öppnar för att man på sikt ska kunna göra egna regionala bedömningar av vattenkvaliteten 
utifrån ett ekotoxikologiskt perspektiv och sätta upp regionala/lokala relevanta kriterier. 
Detta möjliggörs dock först efter en mer ingående karakterisering/inventering av utsläppen 
och problembeskrivning. De idag huvudsakliga hjälpmedlen att bedöma vilka ämnen som, 
förutom prioriterade ämnen, är att betrakta som förorenande ämnen är direktivet om ut-
släpp av farliga ämnen och vattendirektivets beskrivning över vilka typer av föroreningar 
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som ska beaktas. På sikt bör en mer verklighetsbaserad inventering om relevanta förore-
nande ämnen tas fram. 
 

Ämnen från direktiv 76/464 om utsläpp av vissa farliga ämnen till 
vatten  
Direktivet om utsläpp till vatten av vissa farliga ämnen (76/464) gäller fram till 2013 med 
undantag av artikel 6 som upphävdes när vattendirektivet infördes. Artikel 6 handlade om 
att fastställa gränsvärden för ämnen på direktivets ”svarta lista” (Lista I) och ersattes av 
Vattendirektivets lista med prioriterade ämnen (dess bilaga X). Lista II i direktivet 76/464 
gäller dock fortfarande (fram till 2013) och handlar om utsläppsbegränsningar där gräns-
värden ska sättas för 114 ämnen.   
 
Tabell 6: Ämnen från 76/464. De 17 ämnen från direktivet om utsläpp till vatten av vissa farliga ämnen 

(76/464) som bedömts relevanta för övervakning i Svensk miljö baserat på användning i landet (4). 
CAS nr Ämne Finns i Sverige som 

56-23-5 Koltetraklorid Syntesråvara, laboratoriekemikalie, färg och lacker, gummitillverkning 

75-35-4 1,1-Dikloreten Syntesråvara, fyllmedel bilvårdsprodukter, bindemedel i färg och lim 

106-89-8 1-Klor-2,3-

epoxipropan 

Insekticid, akaricid, bekämpningsmedel mot leddjur, rostskydd, lim, syn-

tesråvara, labkemikalie 

107-05-1 3-Klorpropen Syntesråvara, fällningsmedel 

(7440-38-2) Arsenik inklusive 

oorganiska ämnen 

Legeringsmetall, fodertillsats, färg, brandskyddsadditiv, oxidationsmedel 

92-52-4 Bifenyl värmeöverföringsmedium, fixermedel, råvara/plast 

109-89-7 Dietylamin gjutmassor, lab.kemikalie, bindemedel, färger och lacker 

124-40-3 Dimetylamin Bekämpningsmedel, gummiråvara, råvara läkemedel, syntesråvara koa-

guleringsmedel, lödning, retentionsmedel 

100-41-4 Etylbensen Spädning, syntesråvara, lösningsmedel rostskydd, härdare, isolering, bin-

demedel, rengöring, m.m. 

98-83-9 Isopropenylbensen Råvara/plast, spädningsmedel, råvara /gummi, accelerator, bindemedel, 

rostskydd, spackel, härdare, färg och lack m.m. 

98-82-8 Isopropylbensen Lösningsmedel, Härdare /färg o plast, oxidationsmedel. 

108-90-7 Klorbensen Kan ingå i bekämpningsmedel mot bladlöss och skadeinsekter på pryd-

nadsväxter utomhus, bärare vid färgning och tryckning av textilier 

 75-01-04 Kloreten Plastråvara, rostskydd, bindemedel, färg, bets, gummi, fogmassa 

 79-11-08 Klorättiksyra Desinfektionsmedel 

127-18-4 Tetrakloreten Processreglerande medel, lösningsmedel, avfettning, tvättmedel, fläck-

borttagning, rengöring, impregnering, släppmedel, smörjmedel m.m. 

108-88-3 Toluen Syntesråvara, drivmedel, spädning, lösningsmedel, tryckfärger, färger 

och lacker, rengöringsmedel, lim, lösningsmedel, rostskydd m.m. 

126-73-8 Tributylfosfat Skumdämpningsmedel, transmissionsmedel, mjukgörare, färger och 

lacker, dispergeringsmedel, värmedel, pigment, stabilisator m.m. 

 
 
För de ca 60 ämnen i lista II som är relevanta för Sverige har man tagit fram riktvärden 
som redovisats i en rapport från Naturvårdsverket (13). I denna rapport har man också 
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presenterat förslag på hur direktivet kan införlivas i svensk lagstiftning men det finns ännu 
inget beslut om hur och när detta ska göras. I första rapporteringen om karakterisering till 
EU (4) har man valt ut 17 ämnen från 76/464 som anses ha störst relevans för övervakning 
i svensk vattenmiljö (Tabell 6). Gemensamt för dessa ämnen är att de har en mycket stor 
användning nationellt men att det finns förhållandevis lite data på halter och spridning. 
Ämnena ingår i Naturvårdsverkets miljöövervaknings screeningverksamhet.  

 

Andra förorenande ämnen 
I bilaga VIII till vattendirektivet förtecknas de grupper av ämnen eller ämnen med vissa 
egenskaper som ska betraktas förorenande vid utsläpp till vatten och följer nedan. Förteck-
ningen är identisk med bilaga III till rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC). Denna förteckning (Figur 2) finns införd i 
svensk lagstiftning i avdelning 5 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd och anger de ämnen och ämnesgrupper som ska beaktas vid verk-
samheters utsläpp till vatten. Det kräv mycket kemisk kompetens och tid för att avgöra om 
utsläpp sker av dessa grupper. Vilka ämnen och namn ingår i de olika grupperna? Finns 
ämnena i användning? Kan de bildas i processerna?  
 

 
 
 

ORIENTERANDE FÖRTECKNING ÖVER HUVUDSAKLIGA FÖRORENANDE ÄMNEN 
1. Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar 

i akvatisk miljö. 
2. Organiska fosforföreningar. 
3. Organiska tennföreningar. 
4. Ämnen och beredningar eller nedbrytningsprodukter av dessa för vilka det 

har påvisats att de har cancerogena 
5. eller mutagena egenskaper eller sådana egenskaper som i eller via vat-

tenmiljön kan påverka steroidogena funktioner, 
6. sköldkörtelns funktioner, fortplantningen eller andra endokrina funktioner. 
7. Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara or-

ganiska, toxiska ämnen. 
8. Cyanider. 
9. Metaller och deras föreningar. 
10. Arsenik och dess föreningar. 
11. Biocider och växtskyddsmedel. 
12. Uppslammade ämnen. 
13. Ämnen som bidrar till eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater). 
14. Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som till exempel 

BOD och COD). 
 
 

Figur 2: Förteckning över huvudsakliga förorenade ämnen från Vattendirektivet i bilaga VIII och IPPC-direktivet i bilaga 

III. Förteckningen finns införd i avdelning 5 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd och anger de ämnen och ämnesgrupper som ska beaktas vid verksamheters utsläpp till vatten. 
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Vattendirektivet i myndighetsarbetet 

Miljöskyddsarbetet 
Prioriterade ämnen är prioriterade för åtgärder och Kommissionen har lagt och kommer att 
lägga fram åtgärder på EU-nivå som handlar om produkt- och processreglering för både 
punktkällor och diffusa källor. Det kommer även att fastställas miljökvalitetsnormer för yt-
vatten som är påverkade av utsläpp. Vattendirektivet kommer att påverka pågående miljö-
skyddsarbete inte enbart genom att ställa krav på att tillsynsmyndigheter levererar uppgifter 
till påverkansbedömningen utan i än högre grad genom tillsynsmyndighetens medverkan i 
åtgärdsarbetet genom prövning och tillsyn. Många av de åtgärder som ska göras är sådana 
miljömyndigheter redan idag utför eller borde utföra och som ska beaktas i tillsyn och 
prövning. Det gäller att synliggöra att detta är en del av vattendirektivet och använda de 
verktyg direktivet ger för att komma längre i arbetet att skydda vatten från föroreningar.   
 
Enligt direktivets artikel 10 ska alla utsläpp till ytvatten från punktkällor och diffusa källor 
regleras i enlighet med det kombinerade tillvägagångssätt. Detta innefattar utsläppsre-
gleringar som grundar sig på bästa tillgängliga teknik eller relevanta gränsvärden för utsläpp 
eller, i fall av diffusa konsekvenser, regleringarna inklusive, när det är lämpligt, bästa miljö-
praxis (eds - har inte kunnat få klarhet i vad detta menas i praktiken). De direktiv som ska 
beaktas är all relevanta gemenskapslagstiftning men speciellt lyfts IPPC-direktivet 
(96/61/EG), direktivet om rening av avloppsvatten (91/271/EEG), direktivet om skydd 
mot att vatten förorenas av nitrater (91/676/EEG), alla direktiv om prioriterade ämnen 
och dess åtgärder. Vidare ska man även beakta de direktiv i bilaga IX som anger gränsvär-
den för utsläpp och miljökvalitetsnormer som kvicksilverutsläpp från klor-alkaliindustrin 
(82/176/EEG), kvicksilverutsläpp från andra källor (84/156/EEG), kadmiumutsläpp 
(83/513/EEG), utsläpp av hexaklorcyklohexan (84/491/EEG) och utsläpp av vissa farliga 
ämnen (86/280/EEG).  
 
Det viktigaste i vattendirektivsarbetet vad gäller förorenande ämnen är att ta hänsyn till den 
påverkan på vattnet som uppstår till följd av samhällets kemikaliehantering i stort och inte 
bara fokusera på prioriterade ämnen. Det kräver att man ökar intresset och kunskaperna 
om kemiska ämnen hos olika aktörer bl.a. verksamhetsutövarna och att man utvecklar arbe-
tet med kemikaliefrågor på myndigheterna. Ett hanterbart sätt att börja angripa problemet 
är dock att i första hand fokusera prioriterade ämnen för att därefter lägga till ämnen från 
direktiv 76/464. Därefter måste myndigheten skaffa sig rutiner för att hantera även andra 
typer av ämnen som anses förorenande så att man på sikt kan ta fram relevanta förorenan-
de ämnen för olika vattenförekomster. 
 
För att klara av att hantera frågor kring annan lagstiftning inom miljöskyddet bl.a. IPPC-, 
EPRTR-, Avfalls- och Seveso-direktiv, samt miljömålsarbetet behövs en förändring av 
myndigheternas sätt att hantera frågor om kemikalier. Man behöver fokusera verksamhe-
ternas faktiska kemikalieanvändning. Till exempel behövs det bättre kemikalieförteckningar 
som anger kemikalier på ämnesnivå och inte som idag med namnet på den kemiska pro-
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dukten som är kravet enligt egenkontrollförordningen. Dessutom bör det framgå om äm-
nen är prioriterade på något sätt, t ex för vattendirektivet eller delmål 3 och 4 i Giftfri mil-
jömålet eller om det ska rapporteras emissioner.  Det skulle också behövas en riskbedöm-
ning av farliga ämnens användning inom verksamheten ur ett livscykelperspektiv. Kommer 
ämnena ut med produkt, avfall eller utsläpp till luft eller vatten?  
 
Kemikalieförteckningarna bör regelbundet lämnas in till tillsynsmyndigheten i t ex miljö-
rapporter eftersom kemikalieanvändningen förändras kontinuerligt i verksamheter. Förslag 
på mer innehållsrika kemikalieförteckningar inklusive vägledningar till hur man ska fylla i 
dem finns att hämta på länsstyrelsens hemsida (under miljöfarlig verksamhet/kemikalier). 
Kemikalieförteckningarna har testats i ett projekt på länsstyrelsen i Jönköping med god er-
farenhet (14). 
 

 

PRÖVNING 
Inom prövningen av miljöfarlig verksamhet finns flera arbetssteg där hanteringen av vat-
tendirektivet inklusive prioriterade ämnen måste utvecklas. Det gäller samrådsprocessen, 
vad miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa, vad en ansökan om tillstånd ska innehålla 
och hur detta ska bedömas. Vid bedömning av lokalisering måste man hitta sätt att hantera 
att flera verksamheter påverkar en och samma vattendrag och att det är den sammanvägda 
bedömningen för påverkan man måste utgå från. Även i bedömning av tillåtlighet, val av 
skyddsåtgärder samt i beslut om villkor för verksamheten måste man ha med vattendirekti-
vets aspekter.  
 
Vid handläggning av tillståndsärenden bör man redan i samrådsskedet lyfta frågan om på 
vilket sätt man påverkar vattnet i avrinningsområdet direkt genom vattenutsläpp eller indi-
rekt via avloppsreningsverk eller luft. Vid risk för påverkan av prioriterade ämnen kan tillåt-
ligheten lyftas i prövningen och eventuella villkor om mätning av ämnen och riktvärden vid 
utsläpp föreskrivas i tillståndet.  I avdelning 5 i bilagan till förordningen (1998:899) om mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns det upptaget vilka ämnen som särskilt ska beaktas 
hos verksamheter med utsläpp till vatten och luft (se Figur 2 ). För vatten är listan identisk 
med de ämnen i bilaga VIII till vattendirektivet med orienterande förteckning över huvud-
sakliga förorenande ämnen. Det är således viktigt att avdelning 5 och prioriterade ämnen 
beaktas vid prövningen och senare även i tillsynen.  
 

TILLSYN 
Tillsynsmyndigheten måste i sitt arbete med tillsyn av verksamheterna få ett ur vattendirek-
tivet riktigt perspektiv då man granskar verksamheter vid besiktning, hur företagen bedriver 
sin egenkontroll, samt vad som rapporteras i miljörapporter och emissionsdeklarationer. 
Då tillsynen ofta är eftersatt pga. resursbrister bedrivs denna ofta i projektform där man 
kan tänka sig att ett bra sätt att få in vattendirektivsperspektivet vore ett samverkansprojekt 
mellan flera aktörer. 
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EFTERBEHANDLING 
Efterbehandlingen av förorenade områden (saneringar) är en av de viktigare åtgärderna 
inom vattenskyddsarbetet och har under senaste åren fått en väl fungerande utbyggd orga-
nisation som hanterar frågorna. I det omfattande identifierings- och inventeringsarbete 
inom efterbehandlingen av förorenad mark som nu är slutfört och där man noterat olika 
objekt och i vissa län klassat dem efter vilken bransch de tillhört bör man fundera på om 
man i efterhand kan införa kopplingar till vattendirektivet. Kan man ta fram en checklista 
för vilka branscher som kan vara viktiga för vattendirektivets prioriterade ämnen och införa 
notering om detta i det identifierade materialet? I de fall man gått vidare och gjort inventer-
ing och riskklassning enligt MIFO (metod för inventering av förorenade områden) i fas 1 
(15) vore det önskvärt om det kunde ingå en bedömning om objektet kan påverka vatten-
kvaliteten mer eller mindre och om det kan finnas prioriterade ämnen.  
 
Vid ytterligare riskklassning enligt MIFO fas 2, där man bekräftar misstänkta föroreningar 
med mätningar, bör man uppskatta om EQS-värden kan överskridas och om det är rele-
vant att mäta prioriterade ämnen vilket i så fall ska göras. Riskklassningsmetoden bör modi-
fieras så att förekomst av prioriterade ämnen och spridning till vatten och överträdelser av 
normer påverkar riskklassen objektet får. För redan riskklassade objekt kan det kanske 
räcka att uppmätta normöverträdelser förändrar prioriteringen för åtgärder.  T ex. att ett 
riskklass 2 objekt där EQS-värde överskrids kan motiveras att prioriteras högre och få bi-
drag till åtgärder.  
 
Även de olika faserna av undersökningar (översiktliga, fördjupade, åtgärdsinriktade) samt 
själva åtgärdsprojekten bör ses över vad gäller vattendirektivet. Det bör göras rekommen-
dationer för hur undersökningsprojekten kan tillgodose vattendirektivets krav på utredande 
övervakning.  Vidare ska man se att se till att relevanta prioriterade ämnen mäts i miljökon-
trollen i åtgärdsfasen för att ingå i operativ övervakning. Ovan gäller förstås både för stat-
ligt finansierade projekt inom efterbehandlingen och för saneringsprojekt drivna inom till-
synen. 
 

Miljömålsarbetet  
Det regionala miljömålsarbetet gällande prioriterade ämnen och andra förorenande ämnen 
hamnar huvudsakligen under miljömålet Giftfri miljö, men även under delmål till Frisk luft, 
Levande sjöar och vattendrag, samt God bebyggd miljö. Det är viktigt att väva in regionala och lo-
kala miljömål respektive åtgärder i vattendirektivsarbetet då miljömålsarbetet är etablerat 
och förankrat. Ramdirektivet för vatten med sina mål och åtgärder kan i sin tur ses som ett 
verktyg och ett stöd i arbetet att nå miljökvalitetsmålen. I den mån de olika målen inte är 
helt förenliga måste dock de regionala miljömålen anpassas till de miljömål som följer av 
ramdirektivet, eftersom de sistnämnda bygger på bindande gemenskapsrätt och är författ-
ningsreglerade. (Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU7 refererat i 16 ) 
 
De regionala miljömålen varierar i de olika länen. För Giftfri miljö har en analys av länens 
olika delmål genomförts (17). Hur man i de olika länen har formulerat sina delmål för Giftfri 
miljö speglar inte bara regionala skillnader utan också olika ambitionsnivå i jämförelse med 
den nationella ambitionen. Att det ser så olika ut mellan länen behöver dock inte vara något 
problem. I avrinningsområden som går över flera län och kommuner kan olika lämpliga 
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miljömål och förslag till åtgärder göras gemensamma genom att de läggs in i den för avrin-
ningsområdet gemensamma förvaltningsplanen.  
 
Vattendirektivets prioriterade ämnen är prioriterade för åtgärder vilka till stor del handlar 
om eliminering. Åtgärder mot prioriterade ämnen i vattendirektivet handlar därför delvis 
om samma sak som delmål 3, 4 och 6 i miljömålet Giftfri miljö som är utfasning av särskilt 
farliga ämnen, riskminskning av farliga ämnen, respektive sanering av förorenade områden. 
Prioriterat farliga ämnen kan jämföras med utfasningsämnen och övriga prioriterade ämnen 
som riskminskningsämnen. Kemikalieinspektionen har utarbetat ett internetbaserat verktyg 
(PRIO-verktyget, 5) för att hjälpa olika verksamheter att prioritera sina kemiska risker och 
att hitta utfasnings- och riskminskningsämnen i sin verksamhet. I Prio-verktygets databas 
kan man söka på ”exempelämnen” för de ämnen som har sådana egenskaper att de över-
ensstämmer med de kriterier som avgör om de ska utfasas eller om de är prioriterade risk-
minskningsämnen.  
 
Flertalet av vattendirektivets prioriterade ämnen ingår i PRIO-databasen som exempeläm-
nen. Det är relativt god överensstämmelse mellan vattendirektivets prioriterat farliga ämnen 
och PRIO-databasens utfasningsämne respektive direktivets prioriterad ämnen och PRIO-
databasens s.k. prioriterade riskminskningsämnen (Tabell 7). Att vissa prioriterade vattendi-
rektivsämnen inte finns med i PRIO-databasen eller anges som specifika isomerer kan ha 
att göra med att Kemikalieinspektionen är mer fokuserade på de kemikalier som används 
(Kemikalieinspektionens ansvarsområde). Nonylfenol, klorerade paraffiner, hexaklorcyklo-
hexaner och tributyltennföreningar pekas ut som prioriterat farliga ämnen (PHS) i vattendi-
rektivet men PRIO-databasen anger dem endast som riskminskningsämnen. PRIO-
databasen går på de kriterier som gäller för miljömålen och kommande EU-lagstiftning för 
kemikalier (REACH) och dessa ämnen når inte upp till de kriteriegränser som gäller för ut-
fasningsämnen. I myndighetsutövningen bör dessa hanteras som utfasningsämnen om det 
finns risk att ämnena kommer ut i vattenmiljön vilket bör påpekas i PRIO-databasen. I 
PRIO bör det införas en notering om att ämnen är prioriterat ämne inom vattendirektivet.  
 
Det finns en klar risk för sammanblandning av de olika begreppen av prioriterade ämnen 
där man nu håller på att arbeta in miljömålsarbetets begrepp med särskilt farliga ämnen och 
med ett verktyg som heter PRIO för att prioritera farliga ämnen! Det borde finnas en bättre 
samverkan kring kemikaliefrågor mellan Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket där 
det finns många frågor som hamnar mellan myndigheterna. En start på detta arbete kunde 
vara en översyn av nomenklaturen i olika sammanhang. 
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Tabell 7:  Prioriterade ämnens olika grupper och överensstämmelsen med PRIO-verktyget. Vat-
tendirektivets ämnen är antingen Prioriterat farliga ämnen (Priority hazardous substanses, PHS) eller Prio-
riterade ämnen, (Priority Substances,PS). Det finns fortfarande en grupp ämnen som är osäkra och som är 
möjligt farliga (Possible Priority hazardous substanses, PPHS). Prio-verktyget är Kemikalieinspektionen 
verktyg för att visa vilka ämnen som är utfasnings- (U) och prioriterade riskminskningsämnen (R) som un-
gefär motsvarar vattendirektivets klasser.  WFD > PRIO = vattendirektivet går längre än Prio-databasen 
och WFD < PRIO = tvärt om.  
ÄMNE WFD-Klass PRIO-verktyget Anmärkning 
Metaller och metallföreningar    
Kadmium och kadmiumföreningar PHS U  
Bly och blyföreningar PPHS U  
Kvicksilver och kvicksilverföreningar PHS U  
Nickel och nickelföreningar PS R  
organiska ämnen / industri    
Bensen PS U WFD < PRIO 
Nonylfenoler PHS R WFD > PRIO 
Oktylfenol PPHS (Isooktylfenol, R) Ett ämne i gruppen 
Pentaklorfenol PPHS R  
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) PPHS U  
1,2-Dikloretan PS U  
Diklormetan PS  Saknas i PRIO 
Triklormetan (kloroform) PS  Saknas i PRIO 
C10-13-kloralkaner (klorerade paraffiner) PHS R WFD > PRIO 
Bromerade difenyletrar PPHS (Penta BDE, R)  
Hexaklorbutadien (HCBD) PHS U  
Pentaklorbensen PHS U  
Triklorbensen PPHS  Saknas i PRIO 
(1,2,4-triklorbensen)  U Isomer av ovan 
PAHer    
Benso(a)pyren PHS U  
Benso(b)fluoranten PHS U  
Benso(k)fluoranten PHS U  
Antracen PPHS U  
Fluoranten PS  Saknas i PRIO 
Benso(g,h,i)perylen PHS  Saknas i PRIO 
Indeno (1,2,3-cd) pyren PHS  Saknas i PRIO 
bekämpningsmedel    
Naftalen PPHS R  
Atrazin PPHS R  
Klorpyrifos PPHS R  
Simazin PPHS R  
Isoproturon PPHS R  
Diuron PPHS R  
Trifluralin PPHS R  
Klorfenvinfos PS R  
Alaklor PS R  
Endosulfan PPHS U  
Hexaklorbensen (HCB) PHS U  
Hexaklorcyklohexan (HCH) PHS R WFD > PRIO 
Gamma-isomer, lindan  U En isomer av HCH 
Tributyltennföreningar PHS R WFD > PRIO 
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Figur 3: Översiktsbild över viktiga steg i karakteriseringen med klassificering och påverkansbedömning och koppling 

till olika typer av övervakning. 
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Karakterisering och riskbedömning för priorite-
rade ämnen 
 
Karakteriseringen består av en statusklassificering utifrån uppmätta halter eller effekter var-
efter en påverkansbedömning görs där man först identifierar vad som kan påverka och där-
efter bedömer hur stor påverkar är och om det gör att en god status inte kan uppnås. Ett 
försök att sammanfatta gången presenteras i Figur 3. 

 

Statusklassificering 
Statusklassificeringen för prioriterade ämnen innebär att man avgör om god kemisk status 
uppnås genom att jämföra halten av mätningar i vatten mot miljökvalitetsnormer. För prio-
riterade ämnen finns förslag på EQS-värden (men dessa har ännu inte fått laglig status som 
miljökvalitetsnormer) som kan användas för att avgöra om god kemisk status nås (Figur 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 : Kemisk status. Målet är att alla vattenförekomster ska ha nått minst god kemisk status till 2015. I de vatten 

som inte når detta ska åtgärder sättas in. Kemisk status är bara god eller icke god där gränsen utgörs av miljökvalitets-

normen eller EQS-värdet för de prioriterade ämnena. 

 
 
 
Man kan också gå via effektnivårna för påverkan på det ekologiska livet och den ekologisk 
statusbedömningen (Figur 5) vilket kanske blir den väg man får ta för andra förorenande 
ämnen där man kanske inte kommer att utarbeta miljökvalitetsnormer. Det saknas dock of-
tast effektdata för att ta fram tydliga bedömningsgrunder för kemiska ämnens påverkan 
(som bakgrundsnivåer och effektnivåer ovan detta). För olika typvatten och de olika status-
nivåerna (hög, god och måttlig) finns dock definitioner angivna i direktivet som grund för 
att arbeta fram riktvärden (se Tabell 8). 
 

God status Ej uppnått 
God status

Mål för alla vatten-
förekomster till 2015 

Kemisk status 

Åtgärder EQS 
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Figur 5: Ekologisk status. Målet är att alla vattenförekomster ska ha nått minst god ekologisk status till 2015. I de vat-

ten som inte når detta ska åtgärder sättas in. För ekologisk status finns fem klasser, två godkända (hög och god ) och 

tre där åtgärder måste göras (måttlig, otillfredsställande och dålig). 
 
 
 

Datainsamling från olika mätningar  
Det finns relativt lite mätningar gjorda av de prioriterade ämnena om man jämför med an-
nan kemisk vattendata så som näringsämnen. Ofta finns data för metaller och några miljö-
gifter t.ex. PCB och DDT och ibland några speciella ämnen t ex. flamskyddsmedel. Resul-
taten gällande organiska miljögifterna härrör oftast från mätningar i sediment eller fisk. Att 
samla in befintlig mätdata kan vara bra för att skapa sig en bild av påverkan i området vid 
den första karakteriseringen. De kan ge en bild om det finns en påverkan på vattnet. Mät-
data finns oftast på flera olika ställen och lagrade på olika sätt (Tabell 9). 
 
Frågan är vilken data, vilka ämnen och typer av analyser, vilka matriser och hur gammal kan 
data vara för att vara relevant? Det är ofta tidskrävande och svårt att hitta data, samt har vi-
sats sig vara svårt att kvalitetssäkra och databaslägga miljödata (18) för att sedermera an-
vända dem i karakteriseringen. Det kan dessutom vara svårt att översätta dessa haltdata till 
direktivets klassificeringsnormer eftersom det inte alltid är de ämnen som det finns normer 
för, de inte är mätta på rätt sätt i rätt matris etc.. Man bör väga de resurser man måste lägga 
på datainsamling mot den nyttan man bedömer att man kan ha av data i karakteriseringen.  
 

Hög God Måttlig Otillfreds
ställande

Dålig  

Mål för alla vatten-
förekomster till 2015 

Ekologisk status 

Åtgärder 
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Tabell 8: Gränser formulerade som definitioner, för när olika förorenande ämnen i olika typer av vatten 

når hög, god respektive måttlig status. Dessa är i princip formuleringar som grund för att sätta bedöm-
ningsgrunder för ekologisk status. Tabellen förkortad från Direktivets bilaga 5, tabell 1.2 Normativa defini-
tioner för klassificeringen av ekologisk status.  
Floder, Sjöar,  
Övergångszon och 
Kustvatten  

 
Hög status 

 
God status 

 
Måttlig status 

 
Särskilda syntetiska 
förorenande ämnen 

Koncentrationer nära noll 
och åtminstone lägre än 
gränsen för upptäckt vid an-
vändning av den mest 
avancerade analysteknik 
som är i allmänt bruk. 
 

Koncentrationer som inte 
överstiger de normer som 
upprättats i enlighet med 
det förfarande som beskrivs 
i 
avsnitt 1.2.6, utan att detta 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 91/414/EEG och di-
rektiv 98/8/EG. (< EQS) 

Förhållanden som gör att 
de värden för biologiska 
kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan kan uppnås. 
 

 
Särskilda  
icke-syntetiska  
förorenande ämnen 

Koncentrationerna ligger 
inom det intervall som nor-
malt gäller vid opåverkade 
förhållanden (bakgrundsni-
våer =bgl). 
 

Koncentrationer som inte 
överstiger de normer som 
upprättats i enlighet med 
det förfarande som beskrivs 
i 
avsnitt 1.2.6 (2), utan att 
detta påverkar tillämpning-
en av direktiv 91/414/EEG 
och direktiv 98/8/EG. (< 
EQS) 

Förhållanden som gör att 
de värden för biologiska 
kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan kan uppnås. 
 

Modifierade vatten Maximal ekologisk poten-
tial God ekologisk potential Måttlig ekologisk potenti-

al 

 
Särskilda syntetiska 
förorenande ämnen 

Koncentrationer nära noll 
och åtminstone lägre än 
gränsen för upptäckt vid an-
vändning av den mest 
avancerade analysteknik 
som är i allmänt bruk. 
 

Koncentrationer som inte 
överstiger de normer som 
upprättats i enlighet med 
det förfarande som beskrivs 
i 
avsnitt 1.2.6, utan att detta 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 91/414/EEG och di-
rektiv 98/8/EG. (< EQS) 

Förhållanden som gör att 
de värden för biologiska 
kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan kan uppnås. 
 

 
Särskilda  
icke-syntetiska  
förorenande ämnen 

Koncentrationerna ligger 
inom det intervall som vid 
opåverkade förhållanden 
normalt råder för den typ av 
ytvattenförekomst som är 
närmast jämförbar med den 
berörda konstgjorda eller 
kraftigt modifierade före-
komsten (bakgrundsnivåer 
= bgl). 

Koncentrationer som inte 
överstiger de normer som 
upprättats i enlighet med 
det förfarande som beskrivs 
i 
avsnitt 1.2.6 (1) utan att 
detta påverkar tillämpning-
en av direktiv 91/414/EEG 
och direktiv 98/8/EG. (< 
EQS) 

Förhållanden som gör att 
de värden för biologiska 
kvalitetsfaktorer som har 
angivits ovan kan uppnås. 
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Tabell 9: Olika källor till data om halter av prioriterade ämnen 
Nationell och regi-
onal miljöövervak-
ning 

Mätningar som följd av nationell eller regional miljöövervakning finns tillgängliga hos 
naturvårdsverkets datavärdar.  De parametrar som finns och som har koppling till de 
prioriterade ämnena är främst metaller, och kanske PAH, pentaklorfenol och Lindan. 
Andra prioriterade ämnen kan vara mätta i s.k. screening. Senare års screening 
finns databaslagd hos datavärd: 
http://www.ivl.se/miljo/db/IVL_screening_registersida.htm 
Äldre data från regional screening kan finnas enbart hos länsstyrelsen. 

Recipientkontroll Den samordnade recipientkontroll som bedrivs av vattenvårdsförbunden i ett flertal 
vattendrag finns ofta i ett vattendrag som är påverkat av utsläpp. De mätningar som 
görs är huvudsakligen vattenkemiska parametrar, metaller samt i vissa fall några 
miljögifter som PCB.  

Egenkontroll/ 
utsläppskontroll 

Som en del i egenkontrollen sker mätningar av olika parametrar inom enskilda före-
tag och verksamheter. Redovisning av emissioner görs i förekommande fall av till-
ståndspliktiga verksamheter i dess årliga miljörapport. Data från dessa emissionsde-
klarationer används sedan till rapportering av olika slag, nationellt och internationellt. 
I den förteckning över vilka ämnen som ska rapporteras i miljörapportens emis-
sionsdeklaration när mängden överskrider vissa tröskelvärden återfinns Vattendirek-
tivets prioriterade ämnen förutom vissa bekämpningsmedel. Uppgifter om emissio-
ner skulle således kunna fås denna väg. Framöver kommer kravet på emissionsde-
klaration att föreligga för IPPC-anläggningar och de som omfattas av EPRTR-
förordningen. 
 
Det är dock ovanligt att företag mäter/uppskattar emissioner och rapporterar andra 
ämnen än de parametrar som är upptagna som villkor i tillståndet eller som försiktig-
hetsåtgärd i anmälan (19) och där handlar det i huvudsak om metallemissioner. Kva-
litetssäkringen av uppgifterna är dessutom mycket bristfällig. Myndigheten bör före-
skriva om lämpliga parametrar för mätning antingen via tillsynen eller i prövningsför-
farandet för att verkligen få gjort en mätning. Vilka parametrar för emissioner till vat-
ten som är lämpliga bör väljas efter en bedömning av verksamhetens faktiska på-
verkan, utifrån faktisk kemikalieanvändning och vad som är relevant för vattendirek-
tivet. Man bör också fundera på hur långt utanför fabriksområdet man kan ha ansvar 
för en mätning av en parameter man bevisligen påverkar i förhållande till de gemen-
samma åtagandet om mätning man kan ha i recipientkontrollen. 

Lokal miljööver-
vakning 

Många kommuner genomför egna lokala miljöövervakningsprogram av föroreningar i 
vatten t ex. bekämpningsmedel i yt- och grundvatten, kvicksilver i fisk, metaller i se-
diment och vattenmossa etc. Resultat från mätning i olika kommuner finns dessvärre 
ofta i rapportform och inte i digital databas version med koordinatsatt data. Oftast 
genereras denna data efter att man identifierat ett problem, pågående förorening el-
ler efter olyckor.  
Man bör för framtiden bygga upp ett system för att hantera även denna data som 
övervakning inom vattendirektivet.  

 
 

Statusklassificering - EQS mot uppmätta halter 
Ramdirektivets miljömål för vattenförekomster är tänkta att hanteras som miljökvalitets-
normer (mkn) i 5 kapitlet miljöbalken och bli lagligt bindande. För prioriterade ämnen 
kommer ämnenas miljökvalitetsstandarder (Environmental quality standard - EQS-värden) 
att skrivas som miljökvalitetsnormer.  I de fall dessa överskrids är vattnet att betrakta som 
påverkat och åtgärdsprogram ska upprättas för att minska halterna.  
 
När man har mätdata från vatten går det att jämföra dessa med de framtagna EQS värdena 
för de olika prioriterade ämnena. EQS-värdena är olika för olika typer av vatten (inlands-, 
övergångs-, kust- och territorialvatten). De anges också som medelvärde över året (AA, an-
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nual average) eller som maximalt tillåtna koncentration (MAC, maximum allowable concen-
tration). Det är alltså flera EQS-värden per ämne att hålla koll på. EU-kommissionens pre-
liminära förslag på de olika EQS-värdena i Annex 1 från utkast till dotterdirektiv finns i bi-
laga 4. I Tabell 10 redovisas det lägsta EQS-värdet per ämne och som använts för att be-
döma detektionsgränsen som behövs vid analys (21). Dessa värden kommer från ett tidiga-
re förslag och kan därför skilja sig.  
 
Om mätdata finns är de i de flesta fall inte gjorda på vattenfasen utan mätningarna är oftast 
gjorda på sediment eller biota. Ämnena har lite olika egenskaper och lämpar sig olika bra 
för analys i vattenfasen. I Tabell 10 redovisas den matris som föredras vid analys för de oli-
ka ämnena enligt kommissionens expertgrupp för analyser (21). Då det ännu inte finns 
framtagna EQS för sediment- och fiskmatriser går det inte att genomföra någon statusklas-
sificering. Ett förslag där man har satt upp ekologiskt relevanta klassningsgränser och jäm-
fört halter i biota (och gör statusklassning utifrån ekologisk status och inte kemisk) har pre-
senterats (12). Man skulle också kunna uppskatta koncentrationen i vattnet från halten i bi-
ota med hjälp av omräkningsfaktorer, men metoden är relativt osäker. För passiva provta-
gare gör man i princip en omräkning av detta slag. Om det kommer att accepteras för att 
avgöra om en miljökvalitetsnorm överskrids eller inte är inte klart. 
 
Många ämnen förekommer i så låga halter att mätning i vatten är analystekniskt svårt då 
stora volymer måste provtas. Man håller på att utvecklat andra tekniker som passiva prov-
tagare för att komma runt detta. Vid en förfrågan av tillgängligheten för analys av priorite-
rade ämnen i vatten med tre stora kommersiella laboratorier på svenska marknaden fram-
kom dock att det idag går att beställa analyser från vattenfasen för de flesta av de priorite-
rade ämnena (32 av 37 efterfrågade parametrar, Tabell 10), men kanske inte från ett och 
samma labb. Analyskvaliteten ska också vara så god att detektionsgränsen för analysen lig-
ger under det lägsta föreslagna EQS-värdet. För 5 parametrar (klorerade paraffiner, brome-
rade difenyletrar, endosulfan, hexaklorbensen och tributyltennföreningar) kan ingen erbju-
da analys med rätt detektionsgräns i vattenfasen just nu.  
 
Man har kommit lite olika långt men labben kan i flera fall erbjuda analysmetoder med pas-
siva provtagare (liknande syntetiska ålar) som ett alternativ till analys i vattenfasen. För att 
kunna användas för att jämföra med ett EQS-värde för vatten måste man kunna räkna om 
till halt i vattnet. Det är oftast i detta steg som metoden brister men utvecklingsarbete på-
går. För 20 ämnen finns det att erbjuda en kvantitativ analys med passiv provtagare från 
åtminstone ett labb. En test att använda passiva provtagare för analys av ett urval av vat-
tendirektivets prioriterade ämnen pågår i olika avrinningsområden i Västerhavets distrikt 
som kommer att rapporteras under våren 2006 (22). Där man inte kan erbjuda en analys i 
vatten idag kan det både handla om att analysmetoden inte riktigt klarar detektionsgränsen 
eller att mer eller mindre stort utvecklingsarbete behövs men att man räknar att klara av 
detta inom ett antal år beroende på vad slutgiltiga efterfrågan blir (vilka typer av analyser 
man kommer att efterfråga och vilka detektionsgränser och metoder som kommer att krä-
vas). Alla ämnen går att få analyserade i biotaprover och sediment, kanske dock inte av 
samma labb, men vilka detektionsgränser som krävs av metoderna är inte specificerat. 
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Tabell 10: Tillgången på analysmetoder i olika matriser av vattendirektivets ämnen samt matris som är att före-

dra. För analys i vatten ska metoden klara av att analysera ämnet med god marginal vid EQS-värdet vilket fås när de-

tektionsgränsen eller LLOA (lowest limit of application ligger 30% under EQS (21). Det föreslagna EQS-värdet från olika 

typer av vatten för olika ämnen som har lägst värde är angivet liksom uträknat LLOA (21). Tre kommersiella labb (A, B 

och C) på svenska marknaden har tillfrågats om de kan analysera ämnena i vatten så att man kan jämföra mot EQS-

värdena för att bedöma kemisk status med de kvalitetskrav EU ställer. Om man klarar det idag (stor bokstav, A), eller 

ämnar klara det inom några år (liten bokstav, b) eller har inte / planerar ej (-). Sammanställningen är författarens egen 

tolkning av de inkomna svaren från labben och syftar till att få en överblick över tillgången på analyser. Vilken matris 

som är att föredra vid analys liksom vilka matriser som är likvärdig vatten anges med S= sediment, B= biota, V=Vatten 

(21). 
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metaller                
Kadmium och kadmiumföreningar 0,2 0,06 ABC AbC ABC ABC V S, B 
Bly och blyföreningar 0,4 0,12 ABC AbC ABC ABC V S, B 
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0,07 0,021 ABC - - c ABC ABC B S 
Nickel och nickelföreningar 1,7 0,51 ABC AbC ABC ABC V S, B 
organiska ämnen / industri                
Bensen 1,7 0,51 ABC - b - - BC ABC V  
Nonylfenoler 0,03 0,09 abC - bc - BC ABC V S, B 
Oktylfenol 0,06 0,0183 abC - bc - BC AbC V S, B 
Pentaklorfenol 0,2 0,066 ABC - bC - BC ABC V S 
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1,3 0,39 ABC - bc - BC ABC V S, B 
1,2-Dikloretan 10 3 ABC - b - - BC AbC V  
Diklormetan 20 6 ABC - b - - BC AbC V  
Triklormetan (kloroform) 7,2 2,16 ABC - b - - BC ABC V  
C10-13-kloralkaner  0,1 0,03 abc ab - - BC abC S, B  
Bromerade difenyletrar 0,00018 0,000054 abc abc - BC AbC S, B  
Hexaklorbutadien (HCBD) 0,003 0,0009 Abc ab - - BC AbC V S, B 
Pentaklorbensen 0,00032 0,000096 Abc abC - BC ABC S B 
Triklorbensen 0,4 0,12 ABC - bC - BC ABC V  
PAHer                
Benso(a)pyren 0,005 0,0015 abC abC - BC ABC S B (mussla)
Benso(b)fluoranten 0,03 0,009 ABC abC - BC ABC S B (mussla)
Benso(k)fluoranten 0,03 0,009 ABC abC - BC ABC S B (mussla)
Antracen 0,01 0,003 aBC abC - BC ABC S B  
Fluoranten 0,09 0,027 ABC abC - BC ABC S B 
Benso(g,h,i)perylen 0,0016 0,00048 abC abC - BC ABC S B (mussla)
Indeno (1,2,3-cd) pyren 0,0016 0,00048 abC abC - BC ABC S B (mussla)
bekämpningsmedel                
Naftalen 1,2 0,36 ABC abC - BC ABC V S, B 
Atrazin 0,6 0,18 ABC - bC - bC AbC V  
Klorpyrifos 0,03 0,009 AbC - bC - bC AbC V S 
Simazin 0,7 0,21 ABC - bC - bC AbC V  
Isoproturon 0,32 0,096 ABC - bC - bC AbC V S 
Diuron 0,2 0,06 ABC - bC - bC AbC V  
Trifluralin 0,03 0,009 AbC - bc - bC AbC V S 
Klorfenvinfos 0,06 0,018 AbC - bC - bC AbC V S 
Alaklor 0,25 0,075 AbC - bc - bC AbC V S 
Endosulfan 0,0005 0,00015 abc abc - bC AbC V S 
Hexaklorbensen (HCB) 0,0004 0,00012 abc abc - bC AbC S, B  
Hexaklorcyklohexan (HCH) 0,01 0,003 abC abc AbC AbC B S 
Tributyltennföreningar 0,0001 0,00003 abc abc AbC AbC S; B  
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Syntes av den nationella karakteriseringen – 1:a rapporteringen 
I den första rapporten till EU i mars 2005 (4) rapporteras karakterisering av prioriterade 
ämnen ur ett nationellt perspektiv och ur miljöövervakningens synvinkel. Denna samman-
ställning ger en bra överblick över tillståndet vad gäller halter av prioriterade ämnen och 
andra miljögifter i Sveriges vattenmiljö. I de undersökningar kring prioriterade ämnen som 
refereras till har mätningar huvudsakligen utförts i biota och sediment. De flesta ämnena 
återfinns men i relativt låga halter. Det framgår att Sverige har relativt sett mycket vatten 
med god kemisk status där förekomsten av prioriterade ämnen och andra förorenande äm-
nen är låg.  
 
Beroende på att det saknas data för halter av prioriterade ämnen i vattenfasen och för att 
man inte ansett det relevant att mäta i vatten i beställda screeningundersökningar har inte 
en statusklassificering mot EQS-värden enligt direktivet kunnat göras. Man beskriver och 
resonerar istället om de ämnen och halter som uppmätts i olika matriser. I de till den natio-
nella första rapporteringen tillhörande tabeller ges en genomgång över ämnenas status i 
Sverige och vad man vet om halter i miljön. Utifrån resultaten ger man ett första, prelimi-
närt förslag på vilka ämnen som kan ingå i kontrollerande respektive operativövervakning 
(se Tabell 14 nedan) som senare modifierats något (se Fel! Hittar inte referenskälla.). 

 
I nuläget saknas data från nationell, regional och lokal miljöövervakningen för att till-
ståndsbeskriva halter av prioriterade ämnen i varje vattenförekomst. Arbetet på regional 
nivå kan mycket väl utgå från de data som finns att tillgå nationellt efter första rapporte-
ringen. Det finns dock en magnitudskillnad där den nationella karakteriseringen mer ser till 
problemet ur ett EU perspektiv och om vi inom landet har en så potent källa att vi påver-
kar vattnet över större områden. Beroende på vilken upplösning man väljer kan det finnas 
mindre områden där det finns risk för att man överskrider EQS-värden regionalt och lokalt 
och att vattnen runt omkring därmed är påverkade (Figur 6). Det är denna förtätade bild 
som får växa fram med tiden. Det är svårt att hitta rätt ambitionsnivå i arbetet där olika in-
tressenter som är involverade i vattenarbetet har olika fokus. Dessutom kommer olika om-
råden och olika föroreningar att behöva hanteras på olika detaljnivå. Se vidare diskussion 
nedan under ”Hur man kan arbeta inledningsvis”.  
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Nationellt 
Finns påverkan på EU-nivå? 

Ja Nej 

Nationella 
åtgärder 

Distrikt 
Finns påverkan på distrikt-nivå? 

Ja Nej 

Regionala 
åtgärder 

Avrinningsområde
Finns påverkan på aro-nivå? 

Ja Nej 

Regionala 
åtgärder 

Del-avrinningsområde 
Finns påverkan på delaro-nivå? 

Ja Nej 

Lokala åtgärder Vattenförekomst 
Finns påverkan på vattenförekomsten? 

Ja Nej 

Lokala åtgärder 

 
 
Figur 6: Översiktsbild över de olika detaljnivåerna i arbetet. 
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Påverkansbedömning 
 
Verksamheter som kan påverka vattnet ska identifieras och olika typer av punkt- och diffu-
sa källor ska kartläggas. Med andra ord får man försöka bedöma hur dessa kan tänkas på-
verka avrinningsområdet med förorenande ämnen och prioriterade ämnen i synnerhet. På-
verkansbedömningen ligger till grund för att prioritera åtgärder och att avgöra vilken över-
vakning som behövs.  

 
Påverkansbedömningen görs lämpligen i fyra steg (23, 24, 25): 

 
1. Identifiering av drivkrafter och påverkan: Vad finns det för punktkällor och 

diffusa källor? 
2. Provisorisk identifiering av betydande påverkan: Sålla ut de som har en fak-

tiskt betydande påverkan 
3. Bedömning av effekter: Ger påverkan några effekter? Relevanta förorenande 

ämnen ska också identifieras. 
4. Riskanalys: Bedömning av sannolikheten att målen inte nås och att miljökvali-

tetnormerna inte kan hållas.  
 

 
För förorenande ämnen går de olika stegen ovan bitvis in i varandra. Detta gäller speciellt i 
uppstartsskedet då såväl resultaten från övervakning som kunskaperna om vad som påver-
kar och hur är dåligt kända. Att kartera vilka objekt som kan tänkas förorena, speciellt vad 
gäller punktkällor, är relativt enkelt. Att bedöma diffus spridning av ämnen och olika käl-
lors betydelse är svårare. Det är också tidsödande att bedöma vad den faktiska påverkan 
från olika verksamheter är. När väl identifieringen av verksamheter är gjord behöver man 
mer detaljerad kunskap om verksamheterna och dess hantering av kemikalier så att man 
kan bedöma effekter och risken att målen inte nås.  
 
 

1. IDENTIFIERING AV PÅVERKAN - OLIKA KÄLLOR 
 
I Tabell 11 och i Tabell 12 finns exempel på de för prioriterade ämnen viktigaste punktkäl-
lorna och diffusa källorna. Att peka ut olika källor är lättare än att sedan bedöma vilka äm-
nen som sprids från källorna och om mätningar kan behövas. Det skulle underlätta om det 
fanns generella rekommendationer om vilka ämnen som är relevanta från olika källor att 
utgå från.  
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Tabell 11: Punktkällor för påverkansidentifiering av källor till prioriterade ämnen 
Punktkällor Beskrivning 
IPPC-anläggningar IPPC direktivet är EUs motsvarigheten till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd men utgör ett mindre tvärsnitt av de mer miljöpå-
verkande anläggningarna där lagkraven för dessa anläggningar är tydligare än 
för övriga A och B. IPPC-direktivet är angett som det viktigaste verktyget för att 
genomföra åtgärder för prioriterade ämnen. Kravet att lämna emissionsdeklara-
tion gäller alltid IPPC-klassade verksamheter. En IPPC-anläggning får alltid an-
ses påverka vattenförekomsten tills man bevisat motsatsen med mätningar. 

A och B (andra än IPPC) Svensk lagstiftning behandlar en bredare bas av verksamheter definierade som 
miljöpåverkande. Det är viktigt att även få med denna ambition i vattendirektiv-
sarbetet. Speciellt de anläggningar som har direktutsläpp till vattendrag (t. ex . 
mindre ytbehandlingsindustri). De flesta anläggningar har processvattenutsläpp 
till kommunala avloppsreningsverk eller egna reningsanläggningar men kan ha 
utsläpp av kyl- och/eller kondensvatten, sköljvatten direkt till recipient. 

Avloppsreningsverk Kan beroende på storlek ingå i A, B eller C-verksamheter men särskiljs p.g.a. av 
den direkta påverkan med en mycket komplex blandning av förorenande ämnen 
på vattnet. I anslutningspolicies till avloppsreningsverk bör det framgå att man 
vill veta om det vatten som tas emot innehåller t ex prioriterade ämnen för att 
reningsverken i sin tur ska kunna göra en bedömning av hur de kan arbeta med 
att minska halterna av dessa och om mätningar i deras egenkontroll är relevant 
eller inte.  

C-verksamheter och i vissa 
fall u-verksamheter 

C-verksamheter har per definition mindre miljöpåverkan än A och B men kan 
ändå ha en omfattande kemikaliehantering ofta med lägre krav på rening. Ligger 
det dessutom många C-verksamheter med utsläpp inom ett mindre vattenområ-
de kan påverkan bli betydande. Det är önskvärt att få in material från kommu-
nerna med C-verksamheter koordinatsatta där det framgår vilken typ av verk-
samhet det handlar om och i vilken omfattning man har direktutsläpp till recipi-
ent eller luft.  Det kan finnas u-verksamheter med betydande vattenutsläpp t ex 
biltvättar.  
Eftersom C-verksamheter inte lämnar miljörapporter och emissionsdeklarationer 
finns lite data på påverkan för dessa verksamheter. I vissa kommuner har man i 
anmälan dock hämtat in kemikalieförteckningar varför det kan finnas lokal kun-
skap om påverkan.   

Förorenade områden Nedlagda verksamheter identifieras som misstänkt förorenade områden av 
länsstyrelsen. De mer miljöpåverkande typerna av verksamheter inventeras 
därefter och riskklassas enligt metodik för inventering av förorenade områden i 
4 olika riskklasser (15). I MIFO-databasen finns förorenade områden koordinat-
satta samt information om riskklass och med vilket underlag riskklassningen 
gjorts. Riskklassade objekt kommuniceras med fastighetsägaren och är sedan 
tillgängliga i de offentliga skikten över förorenade områden som finns på läns-
styrelserna.  
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Tabell 12: Diffusa källor för påverkansidentifiering av källor för prioriterade ämnen 
Diffusa källor  
Tätorter Tätorter läcker ämnen från allt material, produkter och varor som används inom 

området. Ämnen avgår till luften, tvättas ut och lakar ur med regn och hamnar i 
vattendragen. Mycket yta inom avrinningsområdet som är tätort innebär större 
påverkan på vattnet nedströms. 

Vägar och järnvägar Även vägar och järnvägar ger upphov till föroreningar genom bl.a. slitage av 
vägbana, däck och bromsbelägg, läckage från vägbyggnadsmaterial, oljespill 
och olyckor. (26).  

Jordbruksmark Har man avrinningsområden som är utpräglade jordbruksområden är det förstås 
rimligt att man inom dessa områden fokuserar bekämpningsmedelssubstanser 
mera. Eftersom de flesta av de prioriterade ämnena som är bekämpningsmedel 
inte används i Sverige är det lämpligt att i stället fokusera de bekämpningsme-
del som används (8). Några fler som används pekas ut i direktiv 76/464. Även 
slamspridning kan generera diffusa utsläpp av andra prioriterade ämnen och i 
alla fall tidigare användes nonylfenoler som hjälpkemikalie i bekämpningsmedel. 
Dessvärre går inte den nationella statistiken över försålda aktiva ingredienser i 
bekämpningsmedel att bryta ner på läns eller distriktsnivå. Det är således svårt 
att skaffa sig en överblick om vilka produkter som används/sprids i olika avrin-
ningsområden. Det är tidskrävande att hitta lokal försäljningsstatistik och att bry-
ta ner nationell statistik och jämföra mot markanvändning/typ av gröda (27) 

Skogsmark Skogsbruket står för en mycket liten del av bekämpningsmedelsanvändningen. 
Är avrinningsområdet i huvudsak skogsmark kan dock bidraget bli betydande. 
Ingen av de prioriterade ämnena är särskilt associerad med skogsbruk mer än 
att metalläckaget från brukade marker kan öka (i.e. kvicksilver). Fickning av 
stubbar och behandlade plantor kan vara några källor. 

Enskilda avlopp Påverkan från enskilda avlopp vad gäller förorenande ämnen kan vara stor spe-
ciellt av de ämnen som inte fastläggs i slammet. Att hålla koll på utsläpp från 
olika enskilda avlopp i ett avrinningsområde är inte möjligt. I vissa områden kan 
det finnas en hög andel enskilda avlopp som t ex i sommarstugeområden. Om 
man har utpekade områden med mycket enskilda avlopp kan området ned-
ströms bli bedömt som möjligen påverkat av prioriterade ämnen genom de kon-
sumenttillgängliga produkter som passerar hushållet. (26) 

Dagvatten Beroende på vilka ytor som genererar dagvatten kan detta innehålla många oli-
ka föroreningar. Enligt en nyligen genomförd litteraturstudie har man kommit 
fram till vilka ämnen som bör mätas i dagvatten (28):  
Metaller: bly, kadmium, koppar, krom, nickel, platina och zink. 
Växtbekämpningsmedel: pendimetalin, fenmedifam, glyfosat, tertbutylazin. 
PAHer: naftalen, pyren och benso(a)pyren. 
Övriga ämnen: nonylfenoletoxyater och nonylfenol, Pentaklorfenol, DEHP, PCB 
och MTBE.  

 
 

2. & 3. BEDÖMNING AV PÅVERKANS STORLEK OCH EFFEKTER 
 
När man i en karakterisering ska bedöma hur stor påverkan en källa för föroreningar har 
delar man in det i olika grader av påverkan. I princip sker indelningen av hur stort område 
som påverkan sker på, d.v.s. vad betyder källan för att påverka vattenkvaliteten i ett områ-
de: Påverkan på EU-nivå, på nationell nivå, på distriktsnivå, på regional och lokal nivå för 
vattenkvaliteten. Detta ligger sedan till grund för prioriteringen av åtgärder som är beroen-
de på hur stor påverkan källan har. 
 
I påverkansbedömningen trycker man på att kartlägga de verksamheter som påverkar av-
rinningsområdet med prioriterade ämnen och andra förorenande ämnen. Det svåra är att 
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försöker avgöra hur de påverkar d.v.s. vad de kan tänkas släppa ut till luft och vatten och 
om detta kan leda till att vattenkvaliteten påverkas. En del av informationen finns redan 
men kanske inte i ett format som direkt anger koppling till avrinningsområde. Annat måste 
inhämtas och kopplas samman med vattendirektivsarbetet genom tillsynsarbete som sker 
via annan lagstiftning. 
 
De data som finns att tillgå på myndigheterna om vilka kemiska ämnen som olika verksam-
heter hanterar och kan tänkas påverka omgivningen med är mycket bristfällig. Det är såle-
des svårt att avgöra vilka verksamheter och aktiviteter som står för påverkan av vad.  Inte 
heller verksamheterna själva har alltid den kunskap och de rutiner som behövs för att kun-
na ta fram uppgifterna om myndigheterna efterfrågar dem.  
 
Man måste i dagsläget utgå ifrån det man har och får via myndighetsutövningen successivt 
samla in den kunskap som behövs för att avgöra mindre källor som kan vara betydande på 
regional nivå samt diffusa källor där man har rådighet över åtgärder på regional nivå. På sikt 
bör efterfrågade uppgifter om påverkans storlek och effekter ingå som en del i verksamhe-
ternas egenkontroll och miljöledningssystem, som villkor i tillstånd, och rapporteras i de år-
liga miljörapporterna för A- och B-verksamhet. Alternativt kan data om användningen av 
prioriterade ämnen inom vattendirektivet samla in genom tillsynsprojekt. I Jönköpings län 
har man för de A och B verksamheter som man har tillsynen över inventerat vilka vattendi-
rektivsämnen liksom vilka utfasnings- och riskminskningsömnen (PRIO-databasen, 5) som 
används i verksamheterna genom att efterfråga att bättre kemikalieförteckningar skickas in 
med miljörapporten (14). Hur man än väljer att göra så är det ett relativt omfattande arbete 
som erfordrar betydande åtgärder av administrativt slag. Hur detta kan göras bättre kan 
vara en del av åtgärdsprogrammet inför nästa förvaltningscykel.  
 
Det finns viss kunskap om vilka betydande källor, utifrån ett EU-perspektiv,  som finns för 
de olika prioriterade ämnena. Större industriella emissionskällor till olika ämnen redovisas i 
kommissionens rapport om emissionskällor (10). Naturvårdsverket rapporterade i den för-
sta karaktäriseringen i tabell o2 ”översiktlig branschindelning av vissa prioriterade ämnen 
inom ramdirektivet” ett utdrag av ämnen som är relevanta för olika branschslag (finns i 
denna rapport som bilaga 1). Tabellen är framtagen med underlag från SMED. Detta är en 
mycket grov uppskattning och med vetskap om den bristande kvalitetssäkringen av emis-
sionsdata till SMED vore det bra med en ny genomgång utifrån Kemikalieinspektionens 
produktregister och branschkoderna däri.  

 
Det är inte bara prioriterade ämnen utan också relevanta förorenande ämnen som ska iden-
tifieras (se Tabell 13). För varje avrinningsområde bör man på sikt ta fram en lista över de 
föroreningar som har störst påverkan. Vilka prioriterade ämnen släpps ut? Vilka andra för-
orenande ämnen från andra direktiv är relevanta? Vilka andra föroreningar påverkar – vilka 
kemikalier används inom avrinningsområdet och vilka egenskaper har dessa som kan göra 
dem problematiska för vattenmiljön? 
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Tabell 13: Relevanta förorenande ämnen på olika nivå.  Varje avrinningsområde ska ta fram lista över 

relevanta förorenande ämnen och fastställa hur dessa ska bedömas. (tolkat från 25) 
Grupp av förorenande ämne Förklaring Bedömning 
Prioriterade ämnen De 33 utpekade ämnena vars på-

verkan är relevant ur ett EU per-
spektiv.  

Miljökvalitetsnormer finns mot vil-
ka man bedömer om mål nås  

Särskilt förorenande ämnen 
för ett avrinningsområde (eller 
inom distriktet?) 

Ämnen som i påverkansbedöm-
ningen bedöms medföra risk för 
att målen inte nås i ett stort antal 
vattenförekomster eller som kan 
innebära risker för nedströms lig-
gande vattenförekomster inom ett 
avrinningsområde 

För de ämnen som blir särskilt far-
liga ämnen måste man inom di-
striktet plocka fram Bedömnings-
grunder (eller miljökvalitetsnor-
mer)  för att avgöra om målen nås 

Förorenande ämnen 
för ett delavrinningsområde el-
ler vattenförekomst 

Ämnen som påverkar en eller fle-
ra vattenförekomster och som or-
sakar en lokal eller regional på-
verkan 

För de ämnen som blir förorenan-
de ämnen måste man inom avrin-
ningsområdet plocka fram Be-
dömningsgrunder för att avgöra 
om målen nås 
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Övervakning av prioriterade ämnen 
 

 
Enligt direktivet ska i övervakningen de variabler mätas som bäst indikerar den påverkan 
som enligt karakteriseringen förväntas ske i en vattenförekomst. För prioriterade ämnen 
och andra förorenande ämnen är det de ämnen som förväntas ha störst påverkan som ska 
övervakas. Programmen kan utformas så att relevanta variabler mäts mer frekvent medan 
de övriga kan reduceras till ett minimum. Direktivet kräver att miljöövervakningsdata är 
kvalitetssäkrad och åtföljs av uppskattning av resultatets tillförlitlighet och noggrannhet.  
 
Resultaten från miljöövervakningen används för att klassificera vattenförekomsternas 
ekologiska och kemiska status i fem respektive två kvalitetsklasser, vilket rapporteras till 
EU i form av kartor. Miljöövervakningsprogrammen ska enligt direktivet vara i drift senast 
den 22 december 2006, vilket innebär att de då behöver vara fullt integrerade i den befintli-
ga miljöövervakningen.  
 

Tre sorters övervakning 

Kontrollerande övervakning 
Enligt direktivet är  syftet med den kontrollerande övervakningen att ge en sammanfattan-
de beskrivning av miljötillståndet i avrinningsområdet. Den ska ge: 

• Statusbeskrivning av vattenförekomsterna 
• Successivt fördjupa och förbättra karakteriseringen 
• Underlag till bedömning av långsiktiga förändringar, naturliga och efter 

mänsklig påverkan.  
• Underlag till att utforma relevanta övervakningsprogram 

 
Kontrollerande övervakning ska utföras vart sjätte år i ett urval yt- och grundvatten inom 
distriktet. Under ett sammanhängande år ska då prioriterade ämnen mätas månadsvis (12 
ggr) och andra förorenande ämnen var tredje månad (4 ggr).  Längre intervall kan motive-
ras med expertutlåtande. Om vattenförekomsten får minst god status som resultat och be-
dömningen av mänsklig påverkan inte antyder försämringar så behöver inte kontrollerande 
övervakning ske mer än var 3:e förvaltningsplan (vart 18:e år).  

 
Enligt direktivet sker mätningar lämpligen i de vattenförekomster som har störst sannolik-
het att detektera påverkan, status och konsekvens. Vattenförekomster med samma förhål-
landen avseende status och påverkan kan representeras av en punkt. Vid val av övervak-
ningsstationer anger direktivet att mätning ska ske i stora tillrinningsområden, betydande 
vattenvolymer och betydande gränsöverskridande vatten. Man ska mäta förekomsten av 
prioriterade ämnen som släpps ut inom avrinningsområdet liksom andra förorenande äm-
nen som släpps ut i betydande mängd.  
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Den kontrollerande övervakningen har bedömts vara mest jämförbar med befintlig miljö-
övervakning och utförs lämpligen då i det befintliga systemet för sötvattenövervakning som 
samordnas av Naturvårdsverket som huvudansvarig (29). Fokus i kontrollerande övervak-
ning är att följa långsiktiga trender för ämnena och mer översiktligt bedöma om ämnena är 
ett problem eller ej, d.v.s. vara ett underlag i karakteriseringen för att bedöma om god ke-
misk och ekologisk status uppnås. Den ska också verifiera riskbedömningen och larma (el-
ler blåsa av larm) då påverkansbedömningen är fel.  
 
Om man har en lokal källa som leder till utsläpp av prioriterat ämne men där halterna inte 
leder till överskridande av EQS ska ämnet övervakas med regional kontrollerande övervak-
ning för att följa trenden. Det behövs sålunda både mätningar och att man genomför en 
mer ingående påverkansbedömning av källor för att på sikt få klarhet i vilka ämnen som ska 
mätas i regional kontrollerande övervakning. För vissa prioriterade ämnen räcker kanske 
den nationella kontrollerande övervakningen eftersom lokala källor saknas och data från 
nationell nivå kan vara jämförbara över större områden. Till exempel kan kanske nationell 
data på ämnens vars källor är huvudsakligen diffusa samt långväga transporterade användas 
även regionalt?  

 

Operativ övervakning 
Enligt direktivet syftar den operativa övervakningen till att beskriva statusen för de vatten 
som inte uppnår målen för god vattenkvalitet d.v.s. att följa hur åtgärdsarbetet framskrider. 
Den ska ge: 

• Statusbeskrivning för vattenförekomster som inte bedöms nå målen 
• Bedöma förändringen av status som åtgärdsprogrammen resulterar i 

Den ska utföras i alla vatten som: 
• Inte når upp till miljömålen eller som bedöms ligga i riskzonen för att inte uppnå 

miljömålen 
• Har utsläpp av de prioriterade ämnena.   

 
Precis som för kontrollerande övervakning säger direktivet att även operativ övervakning 
ska omfatta de prioriterade ämnen som släpps ut i avrinningsområdet samt de andra för-
orenande ämnen som släpps ut i betydande mängd. Provpunkter väljs ut efter påverkans-
bedömningen i karakteriseringen, efter resultat från kontrollerande övervakning och efter 
de åtgärder man lokaliserat. Vid framförallt diffus påverkan kan vattenförekomster gruppe-
ras och representeras av en mätpunkt.  
 
Frekvensen för operativ övervakning av prioriterade ämnena ska enligt direktivet fastställas 
av medlemsstaterna men med ambitionen att de ska mätas minst varje månad om ett lägre 
intervall inte kan motiveras med teknisk kunskap och expertutlåtande, precis som för kon-
trollerande övervakning. Den operativa övervakningen är inte bunden till förvaltningscy-
keln utan utförs för att följa upp om målen nås för enskilda vattenförekomster eller objekt 
och kan avslutas eller frekvensen reduceras när som helst under en cykel om resultaten vi-
sar att målen uppnåtts d.v.s. om årsmedelvärdena ligger under EQS-värdet (miljökvalitets-
normen) för prioriterade ämnen eller andra uppsatta mål. Det är enligt direktivet vatten-
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myndigheten som är huvudansvarig för upplägget av den operativa övervakningen utifrån 
karaktären och behoven inom avrinningsområdet. 
 
Så om man vid undersökande eller kontrollerande övervakning hittar vatten där EQS-
värdena överskrids eller där man har pågående åtgärder mot prioriterade ämnen (exempel-
vis efterbehandling) ska man upprätta ett program för operativ övervakning av de utpekade 
ämnena. Det är den operativa övervakningen som mest liknar nuvarande samordnad reci-
pientkontroll och den inom verksamheter utförda egenkontrollen eller utsläppskontrollen. 
Dessa kan komma att behöva modifieras för att passa med krav på att kunna redovisa på-
verkan från prioriterade ämnen och ur ett perspektiv av total påverkan i ett område (vad re-
cipienten sammanlagt påverkas av, flera ämnen från olika verksamheter).  
 
I åtgärdsprojekt inom t.ex. efterbehandlingen bör de miljökontrollprogram som upprättas 
följa krav från vattendirektivet, d.v.s. sanerar man med avseende på prioriterade ämnen ska 
dessa mätas så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Vidare ska arbetet dokumenteras med 
den kvalitetssäkring som direktivet anger och uppgifter registreras i de databaser som han-
terar övervakningsdata. Rutiner för detta bör upparbetas när tydligare anvisningar för mät-
ningar och dess kvalitet kommer.   
 
  

Undersökande övervakning 
Undersökande övervakning ska enligt direktivet göras i undantagsfall och i princip för att få 
underlag till ett åtgärdsprogram. 

• Där man inte känner till orsaker till att miljökvalitetsmål inte nås.  
• När orsaken till ett överskridande av EQS är okänd 
• Efter olyckor där det finns risk för att man får påverkan från prioriterade 

ämnen  
 

I undersökande övervakning kan förslagsvis kortare mätningsprojekt ingå typ undersök-
ningar i efterbehandlingsprojekt, vid olyckor eller föreläggande om mätningar inom tillsy-
nen. Det är viktigt att dessa undersökningar designas med tanke på att resultaten kan ingå i 
vattendirektivets undersökande övervakning samt att uppgifter från dessa kommer in i de 
databaser som hanterar övervakningsdata. Rutiner för detta bör upparbetas och rollerna 
tydliggöras. Det är vattenmyndigheten som är huvudansvarig för övervakningstypen men 
det faktiska ansvaret för att det görs finns redan ute på län, kommuner och verksamheter.  
. 
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Naturvårdsverkets förslag på uppdelning av ämnen i olika övervak-
ning 
 
Naturvårdsverket presenterar i tabeller i första rapporteringen av karakteriseringen av Sve-
riges vatten till EU (4) ett första förslag på vilka ämnen som kan ingå i de olika typerna av 
övervakning på nationell nivå (Tabell 14). Underlaget till dessa bedömningar kommer från 
uppgifter från nationell miljöövervakning och screeningverksamheten (mätning av nyare 
miljögifter i kampanjer). Man har jämfört halter med detektionsgränser, med EQS-
riktvärdena och med effektnivåer där sådana har funnits. Den totala användning och an-
vändningsmönstret har också beaktats samt vilka källor som kan vara viktiga.  

 

Tabell 14: Naturvårdsverket föreslår i den första rapporteringen av den nationella karakteriseringen som 

ett första förslag att följande ämnen ska följas med kontrollerande respektive operativ övervakning: 

Kontrollerande övervakning Operativ övervakning 

PAHer 
Antrazen 
Naftalen 
Bensen 
Lindan 
Klorfenvinfos 

Atrazin 
Bly och blyföreningar 
Bromerade difenyletrar  
Klorerade paraffiner  
Isoproturon  
Kadmium och kadmiumföreningar  
Kvicksilver och kvicksilverföreningar Nickel 
och nickelföreningar  
Nonylfenoler  
Oktylfenoler  
Tributyltennföreningar 

 
 
 
Arbetet har sedan utvecklats något efter att nya underlagsdata har inkommit och bearbetats. 
Vid slutförandet av denna rapport har några slutsatser ej ännu tagits men arbete pågår med 
att ge slutlig bedömning av behovet av nationell miljöövervakninig. Denna bedömning 
kommer efter ett remissförfarande under våren 2006 att beslutas av Naturvårdsverket och 
utgöra underlag för den pågående översynen av den nationella miljögiftsövervakningen.  
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Naturvårdsverkets bedömning kommer att utgår från nationell synvinkel och mätbehovet 
för nationell miljöövervakning. För regional övervakning kan detta vara en startpunkt men 
den måste bygga på den påverkan och de åtgärder man ser vid närmre karaktärisering. Vilka 
prioriterade ämnen som släpps ut inom avrinningsområdet är ett nyckelord i direktivet och 
måste gås igenom. Många av ämnena kan säkert räcka att övervakas på nationell nivå där 
man inte har pågående utsläpp eller inte har rådighet över åtgärder. I Tabell 17 längre fram 
lämnas förslag på hur huvudansvaret för övervakning av prioriterade ämnen kan fördelas 
på regional nivå samt vilken huvudsaklig typ av övervakning ämnet bör ha. Med ett mer ut-
vecklat samarbete mellan miljöövervakning och miljöskydd kan man på sikt utforma recipi-
entkontrollen och påverka verksamheternas egenkontroll så att man för lämpliga paramet-
rar tvingas mäta vilken påverkan man har i vattendraget som är recipient. 
 
Övervakningen regionalt och lokalt ska byggas upp från påverkansanalysen och utifrån 
markanvändning och verksamheter i avrinningsområdet. För varje mätpunkt bör relevanta 
parametrar inklusive prioriterade ämnen väljas. Som hjälp för detta inledningsvis skulle oli-
ka typer av ”analyspaket” för olika typsituationer kunna föreslås som vilka prioriterade äm-
nen som bör mätas vid reningsverk, i jordbruksområden, i tätortspåverkade områden etc.  
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Hur kan man arbeta inledningsvis? 
 
Nedan följer ett förslag på hur man kan hantera förorenande ämnen inom vattendirektivet 
på ett tillräckligt bra sätt under första förvaltningscykeln. Det gäller att hitta för avrinnings-
området en lagom ambitionsnivå och detaljeringsgrad utifrån de behov, resurser och data 
som finns tillgängliga och samtidigt fundera på hur arbetet kan utvecklas framöver i nya 
förvaltningscykler? Förslaget presenteras översiktligt i tabellform (Tabell 15) och i löpande 
text steg för steg. För karakterisering och påverkansbedömning exemplifieras arbetet med 
resultat och erfarenheter från Viskan. Notera dock att Viskan inte är nationellt representa-
tivt då det är ett av Sveriges mer påverkade och undersökta vattendrag. 
 

Förslag på förenklad karakterisering 
Direktivet anger att man först statusklassificerar utifrån mätningar av vattnets innehåll av 
prioriterade ämnen.  Man kontrollerar om man överskrider de miljökvalitetsnormer (EQS-
värden) som fastställts för prioriterade ämnen samt i vilken klass mätningar av olika andra 
förorenande ämnen hamnar när de jämförs mot bedömningsgrunder för ekologisk status.  
Om normerna inte uppnås klassificeras vattnet som att inte uppnå god kemisk eller ekolo-
gisk status.  Direktivet anger att vatten som uppnår god kemisk status ska ges en blå färg-
kod medan vatten som inte uppnår god kemisk status ges röd färg. Förslagsvis kan en osä-
ker bedömning där data saknas och klassningen är osäker markeras med grå färg för att för-
tydliga att mer data behövs vilket användes vid första rapporteringen till EU. Därefter ska 
man identifiera påverkan och bedöma denna vilket sedan ligger till grund för vilka åtgärder 
och vilken övervakning man behöver.  
 
Eftersom övervakningsdata saknas för många vatten och då speciellt data från mätningar av 
prioriterade ämnen samt för att undvika dyra och omfattande analysprogram över stora 
områden skulle det vara bra om ett hopslaget tillvägagångssätt kunde fungera. Vi föreslår 
nedan ett förslag på hur man kan göra den fördjupade analysen på ett enklare sätt första 
gången. Där kemisk statusklassningen och/eller påverkansbedömningen används för att 
hitta de ämnen och områden som åtgärder och övervakning ska prioritera i en första runda 
(figur 7). Längre än så här är det inte rimligt att tänka sig att vi hinner till den (från den för-
sta rapporteringen i mars 2005) reviderade karakteriseringen och påverkans-/riskanalysen 
som ska rapporteras senast den 22 december 2007. Denna behöver inte rapporteras till EU 
utan ska utgöra ett underlag för de förvaltningsplaner och åtgärdsplaner som ska vara klara 
till 22 december 2009 (30). Till nästa förvaltningsplan måste arbetet utvecklas mera.  
 
 



LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPING MEDDELANDE 2006:7 

 

 

45

Tabell 15: Sammanfattning av förslag på hur man kan arbeta med prioriterade ämnen inledningsvis. De 

olika delarna presenteras mer ingående i texten i stycken nedan 
1. Genomför en förenklad karakterisering 

Utifrån befintlig mätdata Som administrativ påverkansidentifie-
ring 

Antingen: Samla in 
och databaslägg 
mätdata. Bedöm om 
god status uppnås i 
vattenförekomsterna 
utifrån mätdata och 
bedömningsgrunder. 
Plotta i GIS. 

Eller: Låt lokala och 
regionala miljöexperter 
uppskatta vilka vatten-
förekomster som upp-
når god kemisk status 
eller ej. Måla vattenfö-
rekomster röda och 
blå! 

Antingen: Uppskatta 
påverkan utifrån anta-
let av och placeringen 
för olika typer av verk-
samheter i avrinnings-
området. Plotta i GIS. 

Eller: Låt lokala och 
regionala miljöexperter 
uppskatta vilka vatten-
förekomster som är 
påverkade eller ej. 
Måla vattenförekoms-
ter efter expertbedöm-
ning. 

2. Gå igenom de åtgärder som görs inom avrinningsområdet 

Vilka åtgärder är relevanta för prioriterade ämnen?  Inventera i Efterbehandling, Tillsyn och 
prövning, Kulm och miljömålsarbetet m.m.  

3. Gör upp en lista över relevanta förorenande ämnen inom avrinningsområdet 

Utgå från karakteriseringen, de åtgärder som görs samt ev. inventering av kemikalieanvänd-
ningen i verksamheter. Beakta i första hand de prioriterade ämnena men fundera också på 
ämnen från 76/464 och typer av ämnen som ska anses förorenande i avdelning 5 till bilagan till 
förordningen om miljö- och hälsofarlig verksamhet.  

4. Ge förslag på en inledande övervakning  

Vilka ämnen mäts i miljökontroll för projekt, i villkor och som indikatorer? Vad borde mätas? 
Vilka provtagningspunkter är viktiga utifrån karakteriseringen och påverkansbedömningen 
samt åtgärder? Vilka ämnen ska mätas i varje punkt beroende på typ av påverkan, åtgärd 
etc.? För vilka ämnen räcker nationell övervakning? 

5. Notera de administrativa förbättringar som behöver göras inför nästa förvaltningscykel. 

Har tillräcklig koppling till befintligt miljöarbete gjorts? Vilka åtgärder måste miljöskydd göra för 
att kunna identifiera verksamheter och pågående åtgärder? Vilka undersökande övervaknings 
projekt behöver genomföras för att förbättra karaktäriseringen till nästa cykel? Hur kan arbetet 
tydliggöras i verksamhetsplanering, behovsutredning och tillsynsplaner samt regionalt program 
för efterbehandling? 
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Övervakning:  

Kontrollerande   
  
Operativ (om åtgärder )   
  
Utredning (vid läge)   

Osäker   
påverkan 

Sannolikt 
betydande 
påverkan  

Obetydlig 
påverkan  Kemisk status - 

bedömning  utifrån 
mätningar   

•   Data  
•   Låga   
•   Höga   
  
  

Förenklad  modell för 
administrativ  
påverkansbedömning  

•   Låg risk 
påverka  

•   Möjlig   
•   Hög   

   
 
Figur 7: Översiktsbild över förenklad karakterisering med kombinerat steg för klassificering och påverkansbedömning 
 
 

Kemisk statusbedömning utifrån mätningar 
Eftersom det finns lite mätdata på prioriterade ämnen och framförallt mätningar av dessa i 
vattenfasen för vilka det finns framtagna EQS-värden är det svårt att bedöma status och 
påverkan utifrån dessa. De mätningar som finns är oftast klassiska miljögifter i sediment 
och biota från miljöövervakning och recipientkontroll. Det kan också finnas mätningar från 
efterbehandlingsutredningar. Dessa kan ge en viss fingervisning om påverkan på vattnet i 
stort. Data måste då jämföras mot naturvårdsverkets bedömningsgrunder (31). I Tabell 16 
finns ett förslag på hur dessa kan jämföras med dessa och med andra undersökningar. I 
Bignert 2005 (12) ges också ett förslag utifrån ekologisk statusklassificering.  
 
Det kan krävas en ganska stor arbetsinsats att samla in och databaslägga befintliga mätning-
ar samt att jämföra dem med bedömningsgrunder för att sedan kunna göra kartor över hal-
ter i avrinningsområdena.  Det finns en uppenbar risk att man fastnar i detta steg och inte 
hinner går vidare med kanske viktigare saker för att åtgärda prioriterade ämnen. Som en 
snabbare variant, som troligtvis ger motsvarande resultat, skulle man istället kunna utnyttjar 
den kunskap och erfarenhet som finns på kommuner och länsstyrelser om vilka områden 
som har visats ha högre halter av vissa ämnen. Man gör en grov uppskattning av vilka vat-
tenområden som inte bedöms nå upp till god kemisk status och i princip målar kartan över 
vattenförekomster röd, blå eller grå. Detta expertutlåtande skulle sedan tillsammans med en 
påverkansbedömning utifrån administrativa data nedan sedan ligga till grund för övervak-
ning och åtgärder i en första vända av direktivsarbetet. 
 
Man skulle då kunna koncentrera sig på att bygga upp ett system för att hantera inkom-
mande mätdata (som i bästa fall inhämtas digitalt direkt från datavärdar, laboratorier etc.) 
som direkt kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra bedömningsgrunder och i 
lugn och ro fundera på hur äldre data samt undersökningar i andra matriser kan hanteras.  
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Tabell 16 : Förenklad bedömning av de mätdata som finns: Förslag på hur påverkansgränser, eller 

kemisk status klassning kan motsvara Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (31) eller bakgrundshalter 
och mot de undersökningar som publicerade inom miljöövervakningen i väntan på andra bedömningsgrun-
der.   

Bedömd påverkan Vid jämförelse med andra områ-
den/undersökningar 

NV bedömningsgrunder (de 
gamla tills de nya kommer) 

Obetydlig påverkan, blå Mätningar av klassiska miljögifter i sedi-
ment och biota antyder låga halter – jäm-
förbara med referensområden. 

Klass 1 och 2 
 

Sannolikt betydande på-
verkan , röd 

Mätningar av miljögifter i sediment och 
biota antyder höga halter. Och/eller ef-
fekter på biota visade.  

Klass 4 och högre 

Osäker påverkan, grå Mätningar saknas eller data pekar inte 
entydigt 

3 

 
 
 
I exempel från Viskan nedan finns resultatet av ett försök till statusklassning gjord med av-
seende på prioriterade ämnen i ett av västra Sveriges mer välundersökta avrinningsområ-
den. Som synes är det stora områden där underlaget bedömts vara för litet för att en status-
klassning baserad på miljöövervakningsdata skall kunna genomföras. Innebär detta att man 
automatiskt har kört fast såvida man inte använder hela sin regionala miljöövervaknings-
budget till att mäta prioriterade ämnen? Inte nödvändigtvis. Saknas material för statusklass-
ning, kan det som tidigare nämnts istället vara lämpligt att arbeta med att försöka bedöma 
risken för påverkan och sedan sammanlänka detta med statusklassningen. På detta sätt bör 
man kunna komma runt en del av det teoretiska behovet av miljöövervakning. 
 

 

Förenklad administrativ påverkansbedömning 
Som underlag för påverkansbedömningar finns idag ett omfattande material på såväl läns-
styrelser som kommuner. På länsstyrelserna finns information i olika databaser kring kart-
lagda förorenade områden (MIFO-databaser) och A- och B-verksamheter (EMIR). Även 
kommunerna har lagrad information om miljöfarliga verksamheter, främst s.k. C- och U- 
verksamheter (ECOS eller MiljöReda). Lantmäteriet har data som kan användas som bak-
grundsmaterial för att analysera påverkan på vattendrag från t.ex. tätorter, vägar och jord-
bruk. Mycket av detta material är idag inte tillgängligt eller anpassat till det arbete som ska 
utföras inom vattendistrikten av länsstyrelserna och andra som ska arbeta med vattendirek-
tivets genomförande. Det kommer därför att krävas en del förberedande arbete innan på-
verkansbedömningar av avrinningsområden kan göras på ett fullt tillfredsställande sätt. 
 
I exemplet nedan beskrivs en metod för arbete med påverkansbedömningar, som har 
testats inom Viskans avrinningsområde. Metodens syfte är främst att visa på var betydande 
påverkan kan finnas och inte. Resultaten ska sedan kunna utgöra underlag för prioritering 
av fördjupad bedömning. Metoden, som man valt att kalla ”förenklad påverkansbedöm-
ning”, bygger på de administrativa data som i dagsläget finns tillgängliga för länsstyrelserna 
och ett antal kriterier som bedöms utifrån en tregradig skala. 
 



PRIORITERADE ÄMNEN I VATTENDIREKTIVET 

 

 

48

I exemplet Viskan beskrivs även hur man kan arbeta vidare utifrån resultatet från en för-
enklad påverkansbedömning. I de områden där man bedömer att det finns behov av för-
djupad påverkansbedömning, tas material fram för en sådan. Efter genomförandet åter-
kopplar man sedan till statusklassningen. I de områden där man bedömer att det inte finns 
behov för en fördjupad påverkansbedömning, kan man förhoppningsvis gå direkt från den 
förenklade påverkansbedömningen till statusklassningen. Slutresultatet blir en statusklass-
ning som baseras på såväl påverkansbedömningar som miljöövervakning. 

 

EXEMPEL VISKAN 
 
Konkretiserat förslag till arbetsmetod för statusklassningar och påverkansbedömningar 

 
För att starta karakteriseringsarbetet på Länsstyrelsen i Västra Götaland utsågs Viskan under 
2005 till pilotområde. I detta exempel finns redogjort för hur man försökt arbeta med prioriterade 
ämnen i pilotområdet Viskan.  
 
1. Först och främst har den miljöövervakningsdata som finns kring miljögifter och prioriterade 
ämnen sammanställts. Utifrån detta har en statusklassning gjorts. Statusklassning är grund-
läggande för att kunna bedöma påverkan och behov av miljöövervakning. 
 
Nedanstående tabell (tabell 1) och figur (Figur 1) är resultatet av denna statusklassning av Vis-
kans avrinningsområde. Statusklassningen baseras på data från miljöövervakning och utred-
ningar i samband med efterbehandlingsärenden. Som ”vattenkvalitetskrav” (EQS) har använts 
antingen de förslag och omräkningar som tagits fram av EU:s expertgrupp (för organiska äm-
nen), eller gränsen för klass 4 i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
(för metaller). 
 
2. Resultatet av statusklassningen visade på brist på data, trots att Viskan måste anses välun-
dersökt. Det troliga är dock att områden med liten påverkan från industrier, reningsverk, vägar 
och förorenade områden inte har några problem med att klara de kemiska vattenkvalitetskraven 
(EQS). För att ta reda på vilka områden detta är inleddes arbete med en s.k. ”förenklad påver-
kansbedömning”. Denna baseras på ett antal kriterier som utformats utifrån den data som finns 
tillgänglig. Dessa kriterier bör anpassas till regionala förhållanden, och de som användes i Vis-
kan finns i tabell 2.  
 
Kriterierna utformades på så sätt att de skulle vara så enkla som möjligt att använda och base-
rades på den information som fanns tillgänglig. Från MIFO-databasen togs uppgifter om poten-
tiellt förorenade områden, och från EMIR togs uppgifter om reningsverk, IPPC-anläggningar och 
A- och B-anläggningar med vattenutsläpp. A- och B-anläggningar utan vattenutsläpp finns alltså 
inte med i bedömningen. Eftersom data från EMIR sällan är kvalitetssäkrat är uppgifterna kring 
vilka anläggningar som har vattenutsläpp inte helt tillförlitliga.  
 
Exempel: tabell 1: Sammanställning av miljödata som ligger till grund för statusklassning i Viskans avrin-
ningsområde (figur 1). 
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STATION KÄLLA 

EQS 

ÖVERSKR

IDEN ÅR ÄMNE MATRIS 

Daltorp Viskans VVF Ja 2002 Cd Vattenmossa 

Druvefors Viskans VVF Ja 

1995, 1997, 

1999, 2000 Pb, Cd Vattenmossa 

Djupasjön Efterbehandling Ja 1999, 2003 

Hg, Pb, Ni, Cd, PCP, PAH 

Gr3, DEHP, Naftalen, No-

nylfenol, sTCB 

Sediment, bot-

tenvatten 

Guttasjön 

Efterbehandling 
Ja 1999 

Hg, Cd, PAH Gr3, Nonyl-

fenol Sediment 

Rydboholm Efterbehandling Ja 1999 Hg Sediment 

Veselången Efterbehandling Ja 1999 Lindan Sediment 

Åsbro Viskans VVF Nej - - - 

Jössabron Viskans VVF Nej - - - 

Sjöbovallen Viskans VVF Nej - - - 

Surtan (Rya) Viskans VVF Nej - - - 

Tolken Efterbehandling Nej - - - 

Öresjö Efterbehandling Nej - - - 

Nedströms ARV Efterbehandling Nej - - - 

Nedströms Djupasjön Efterbehandling Nej - - - 

Nedströms Guttasjön Efterbehandling Nej - - - 

Nedströms Rydboholm Efterbehandling Nej - - - 

St Hålsjön Efterbehandling Nej - - - 

Kinnasten Efterbehandling Nej - - - 

Veselången (mark) Efterbehandling Nej - - - 

Dran Efterbehandling Nej - - - 

Kalvhult Efterbehandling Nej - - - 

Åskloster Efterbehandling Nej - - - 

Marsjön Efterbehandling Nej - - - 
 
 
 
Vad gäller IPPC-anläggningar har dock alla anläggningar tagits med, eftersom detta är så stora 
anläggningar. Önskvärt hade även varit om endast förorenade områden med avrinning till ytvat-
ten hade varit med i bedömningen, men sådana uppgifter saknas i många fall. Framtagna krite-
rier är av ”och/eller-typ” och utformade utifrån avrinningsområdets storlek. Ett litet vattendrag, 
belastat av många eller stora utsläppskällor, kan anses vara mer påverkat än ett stort vatten-
drag belastat med samma källor.  
 
Eftersom sammanställd data över storleken på reningsverk saknas, baserades kriteriet för detta 
istället på antalet reningsverk per delavrinningsområde. Efter det att man utformat kriterierna 
gjordes GIS-analys av varje delavrinningsområde för att se i vilken kategori det hamnar. Resul-
tatet av denna genomgång, den förenklade påverkansbedömningen, kan ses i figur 2. 
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Exempel: Figur 1: Statusklassning av Viskans avrinningsområde baserad på befintliga miljödata och 
enligt förslag till EQS (med omräkningar) och svenska bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (31). I 
orange områden har dessa EQS-värden överskridits någon gång i perioden 1995-2005. I blå områden har 
relativt omfattande undersökningar gjorts, men normvärden har inte överskridits någon gång för något 
ämne under perioden 1995-2005. I grå områden är dataunderlaget för svagt för att en klassning skall kun-
na genomföras. 
 
 
 
 
 

 God kemisk status 
 Ej god kemisk status 
 Data saknas 
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Exempel: Tabell 2: Förslag till kriterier för förenklad påverkansbedömning m.a.p. de prioriterade ämnena 
för delavrinningsområden <10 km2. 
 ARO <10 km2 ARO <10 km2 ARO <10 km2 

 
Låg risk för påver-
kan 

Möjlig risk för på-
verkan Risk för påverkan 

Reningsverk (A, B) Nej 1 anläggning >1 
IPPC-anläggningar Saknas 1 IPPC >1 IPPC 
Anläggningar (A, B) med vattenut-
släpp  Saknas 1 anläggning >1 anläggning 
Förorenade områden <5 objekt 5-10 objekt >10 objekt 
 
 
Exempel: Tabell 3: Förslag till kriterier för förenklad påverkansbedömning m.a.p. de prioriterade ämnena  
för delavrinningsområden >10 km2 
 ARO >10 km2 ARO >10 km2 ARO >10 km2 

 
Låg risk för påver-
kan 

Möjlig risk för på-
verkan Risk för påverkan 

Reningsverk (A, B) Nej 1 anläggning >1 
IPPC-anläggningar Saknas 1 IPPC >1 IPPC 
Anläggningar (A, B) med vattenut-
släpp  Saknas 1 anläggning >1 anläggning 
Förorenade områden <10 objekt 10-20 objekt >20 objekt 
 
 
 
 
 
3. Efter detta gick man vidare med de områden som blivit röda och gula i den förenklade be-
dömningen. En översiktlig genomgång av samtliga A- och B-anläggningar, reningsverk och för-
orenade områdena gjorde att vissa områden kunde ”friskrivas” och vissa bedömdes som påver-
kade. Resultatet framgår av figur 3. 
 
Denna genomgång får demonstrera en fördjupad påverkansbedömning, även om mycket rele-
vant data saknas. En ordentlig påverkansbedömning behöver vara mer djuplodande. Där skall 
man, i första hand, bedöma risken för påverkan för varje enskild A- och B-anläggning, renings-
verk eller MIFO-objekt. Man skall även ta hänsyn till markanvändningen i området på så sätt att 
områden med mycket tätort och/eller jordbruk klassas som mer påverkade. 
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Exempel: Figur 2: Förenklad administrativ påverkansbedömning för Viskans avrinningsområde. Ad-
ministrativ data för Hallands län saknades vid genomförandet, därför har ingen bedömning gjorts i Viskans 
nedre del. 
 
 
 
 

 Låg risk för påverkan 
 Möjlig risk för påverkan 
 Risk för påverkan 
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Exempel: Figur 3: Fördjupad administrativ påverkansbedömning för Viskans avrinningsområde. Ad-
ministrativ data för Hallands län saknades vid genomförandet, därav har ingen bedömning gjorts i Viskans 
nedre del. OBS: principiellt genomförande, ej slutlig! 
 
 
 

5. Till slut försökte man koppla påverkansbedömningen till statusklassningen. Detta 
sågs som ett nödvändigt steg för att de två arbetena inte skall hamna var för sig. I 
detta fall bestämde man sig för att alla de vattenområden som är ”gröna” (låg risk 
för påverkan) enligt den fördjupade påverkansbedömningen också bör kunna 
klassas ”god status” med avseende på prioriterade ämnen. Antalet källor är helt 

 Låg risk för påverkan 
 Möjlig risk för påverkan 
 Risk för påverkan 
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 G od  kem isk  sta tu s 
(baserad  på  data) 

 G od  kem isk  sta tu s 
(baserad  på  bedöm ning) 

 M åttlig  kem isk sta tu s 
(baserad  på  data) 

 D ata  saknas e ller 
bedöm ning osäker 

 G od  kem isk  sta tu s 
(baserad  på  data) 

 G od  kem isk  sta tu s 
(baserad  på  bedöm ning) 

 M åttlig  kem isk sta tu s 
(baserad  på  data) 

 D ata  saknas e ller 
bedöm ning osäker 

enkelt så litet att även om man skulle kunna mäta en halt av något av de priorite-
rade ämnena, så bör detta bero på nedfall och deposition och då finns det små 
möjligheter till åtgärder lokalt. Tvärtom har man dock inte arbetat, d.v.s. inga om-
råden har klassats ned enbart på grund av påverkansbedömningen. För detta 
krävs miljöövervakningsdata. 

 

 
 
 
 
Exempel: Figur 4: Försök till statusklassning baserad på miljödata och påverkansbedömningar. 
Här har den fördjupade påverkansbedömningen till viss del fått utgöra grund för statusklassning.  

 God kemisk status 
(baserad på data) 

 God kemisk status 
(baserad på bedömning) 

 Ej god kemisk status 
(baserad på data) 

 Data saknas eller bedöm-
ning osäker 
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Identifiera pågående åtgärder 
När man tänker åtgärder är det lätt att fokusera allt vi borde göra. Men vi jobbar redan med 
många åtgärder för förorenande ämnen som det är viktigt att lyfta in som en del av vatten-
direktivsarbetet. Det mest framträdande arbetet med tydliga ekonomiska och personella re-
surser är efterbehandlingen av förorenade områden. Men viktiga åtgärder är också även ge-
nom miljömålsarbetet och speciellt målet giftfri miljö med utfasning och riskminskning av 
prioriterade ämnen. Eftersom prioriterade ämnen just är prioriterade för åtgärder är det 
viktigt att lyfta fram vad som görs. Det är också viktigt för motivationen hos de som jobbar 
med vattenmiljöfrågor att lyfta fram att vi faktiskt redan jobbar med att förhindra förore-
ning av vatten trots att detta inte alltid uppfattas som en del av vattendirektivet. Och även 
administrativt förändringsarbete kan vara åtgärder! De eventuella behov av förändringar i 
vårt sätt att hantera frågor eller att införa nya rutiner måste identifiera under arbetets gång 
så att vi efter några cykler i förvaltningsarbetet tillslut jobbar så som det är tänkt. Det går 
inte att förändra allt på en gång.  
 
Man måste börja med att lokalisera de åtgärder som redan görs inom avrinningsområdena 
(Efterbehandlingsprojekt, Kulm, miljömålsarbete, tillsyn och prövning). Fundera också på 
om det finns ämnen som bör övervakas operativt för att följa dessa åtgärder? Kan detta 
skrivas in i åtgärdens uppföljningsprogram (t.ex. miljökontrollen i ett saneringsprojekt)?  
 
 

Lista på relevanta föroreningar inom avrinningsom-
rådet 
De prioriterade ämnena är egentligen de ämnen som identifierats som viktiga på EU nivå. 
Inom varje distrikt ska sedan relevanta förorenande ämnen listas utgående från distriktets 
karaktär och vilka ämnen som kan tänkas riskera att inte miljömålen nås. Även på lokal nivå 
i avrinningsområden och viktigare vattenförekomster ska listor över ämnen som kan orsaka 
påverkan på regional och lokal nivå upprättas. Med hjälp av regional miljöexpertis och de 
erfarenheter som finns bör man kunna börja att lista de ämnen som är relevanta i de olika 
avrinningsområdena och utifrån denna erhålla en grov överblick för distriktet. Underlag 
som kan ligga till grund för listan är regionala förutsättningar är typ av om-
land/markanvändning, påverkan från industrier och urban miljö, resultat från miljööver-
vakning och screeningundersökningar, erfarenheter från tillsynsprojekt och olika åtgärder.  
 
För att få denna mer detaljerade bild där fler ämnen än de prioriterade ingår så bör man 
utgå från behovet att få bättre kunskap om vad som faktiskt används inom avrinningsom-
rådet genom bättre kemikalieförteckningar där det framgår vad som används på ämnesnivå 
i olika verksamheter.  Det är bra om man kan hinna göra en inventering om vilka priorite-
rade ämnen som används i verksamheter (i alla fall A och B). Vad som används ger dock 
inte svar på vad som släpps ut vilket behövs för att bedöma vad som ska övervakas. Det 
behövs också i förlängningen att verksamheter försöker uppskatta vart ämnena som an-
vänds tar vägen. Det behövs också en modernisering av vilka ämnen som brukar betraktas 
som förorenande i olika sammanhang. Uppgifter från den nationella och regionala scree-
ningverksamheten inom miljögiftssamordningen kommer här väl till pass. Passa också på 
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att inom vattendirektivsarbetet öka samarbetet mellan miljöskyddet (tillsyn och prövning) 
och miljöövervakningen.  
 

Förslag till inledande övervakning 
Det är svårt att i dagsläget ta fram ett övervakningsprogram för prioriterade ämnen och 
andra förorenande ämnen som är förenligt med direktivet. Det finns ännu inte framtagen 
lagstiftning som beskriver hur miljökvalitetnormerna ska mätas och med vilken kvalitet. De 
EQS-värden som finns och som ska ligga till grund för miljökvalitetsnormerna finns ännu 
bara för vattenfasen. Kunskapen om vilka ämnen som faktiskt släpps ut och därför ska föl-
jas är dålig och förutsättningarna att ta reda på det svåra (19). Vi måste prioritera de resur-
ser vi har för analyser till de områden och ämnen som är viktigast. Det är därför inte rimligt 
att ha ambitionen att de miljöövervakningsprogram som ska vara operativa till i december 
2006 är slutgiltiga.  
 
Vi har inte heller råd att genomföra undersökande övervakning för alla prioriterade ämnen 
på alla de platser vi misstänker kan vara påverkade. Att bygga upp en omfattande karakteri-
sering och övervakning av ämnen som inte går att åtgärda eller riskhantera i ett avrinnings-
område är inte kostnadseffektivt. Det är således viktigt att få ett begrepp om vilka ämnen 
som är relevanta för ett avrinningsområde. Det är inte rimligt att genomföra en omfattande 
karakterisering baserad på om man överskrider EQS-värden så här uppstartsskedet. Detta 
beror på mängden kemiska analyser som i så fall måste utföras där det dessutom finns viss 
osäkerhet i hur de ska utföras (och fortfarande brist på enkla, billiga analyspaket). Att an-
vända den kemiska karaktäriseringen mot EQS-värden (och miljökvalitetsnormer) är något 
man måste arbeta in på sikt.  Inriktningen inledningsvis kan vara att lägga in dessa EQS-
värden i operativ övervakning när åtgärder ska följas upp genom utsläppskontroll och prö-
votider etc.  
  
Vi behöver ett stegvis förfarande för hur man eliminerar behovet att undersöka och på sikt 
övervaka olika ämnen. För att minimera onödiga mätningar och för att hinna få mer kun-
skap om ämnen (både nationellt från nationell miljöövervakning och regionalt inom avrin-
ningsområdena om vad som kan påverka) föreslås ett förenklat övervakningspaket under 
den första förvaltningscykeln. Detta är givetvis ett förslag på en miniminivå och för de län 
som kommit längre i sitt arbete går det givetvis att utveckla övervakningen mer. Det är 
mycket svårt att tala om exakt hur man ska gå tillväga och som kan gälla generellt. Nedan 
presenteras förslag på strategi för arbetet med att ta fram övervakningsprogram för priori-
terade ämnen. 
 
Eftersom tiden är knapp och det krävs en del för att förändra pågående mätprogram kan 
man behålla de provpunkter och parametrar som finns i befintlig miljöövervakningen 
tillsvidare. Det kan dock behövas extra resurser för att genomföra förändringarna nedan 
om man inte kan omfördela resurserna inom befintliga mätprogram genom att förändra 
frekvens, omfattning och parametrar för att lösgöra resurser till undersökningar.  
 
Operativ övervakning syftar till att följa upp de åtgärder som ska genomföras enligt för-
valtningsplanen men som ännu inte är framtagen. Vidare finns fortfarande inte fastslaget 
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vilka metoder att mäta prioriterade ämnen med som kommer att få användas för att avgöra 
om miljökvalitetsnormerna (eller vattendirektivets mål för god kemisk status) överskrids. 
Man skulle därför kunna skippa uppdelningen i kontrollerande och operativ den första för-
valtningscykeln och i princip genomföra undersökande övervakning för att på sikt få mer 
kunskap om vad vi behöver mäta på en regional och lokal detaljnivå och om de bör mätas i 
kontrollerande eller operativ övervakning. En viss vägledning till var det huvudsakliga an-
svaret för mätningar för olika ämnena ligger samt om det bör vara kontrollerade eller ope-
rativ övervakning föreslås i Tabell 17. 

 
Följande ämnen kan man med de underlag som finns från nationell miljöövervakning låta 
bli att mäta och bedöma regionalt då de inte används, inga specifika åtgärder är relevanta 
och att de inte hittats vid de screeningundersökningar som gjorts: Trifluralin, Klorpyrifos 
(om inte specifik användning finns), Endosulfan (i vatten), Alaklor, Simazin och Klorerade 
paraffiner (svåranalyserade). Hexaklorbutadien behöver kanske inte heller mätas men efter-
som det är ett av de ämnen som emitteras mest enligt SMED (se tidigare) så bör man kon-
trollera om operativa mätningar inom egenkontrollen måste till.  
 
För vissa ämnen bör resultaten från nationell miljöövervakning räcka för att beskriva till-
ståndet regionalt om inte annan kunskap finns om regionala förhållanden. Att man i princip 
slår ihop och gör mycket stora vattenförekomster för bedömningen av vissa ämnen. De 
ämnen där resultat från nationell miljöövervakning borde kunna användas för att beskriva 
förhållandet i de olika distrikten är Atrazin, Lindan och HCH, hexaklorbensen, (används 
inte längre men bildas oavsiktligt, finns i låga halter över hela landet), Klorfenvinfos, , Iso-
proturon (övervakning i jordbruksområden) och Endosulfan (i luft).  
 
För en hel del ämnen kommer en förtätad regional övervakning att behövas. I regional mil-
jöövervakning och i samordnad recipientkontroll mäts förslagsvis PAHer inklusive fluoran-
ten, antracen och naftalen, Bromerade difenyletrar, Kadmium, Bly, Nickel och Kvicksilver 
samt deras föreningar, Nonyl- och okylfenoler, samt Tributyltennföreningar. För kontrolle-
rande mätning där den långsiktiga trenden ska följas och inte åtgärder direkt följas upp kan 
man välja de analysmetoder och matriser som bäst lämpar sig för ämnena (måste inte vara 
jämförbar direkt med EQS-värde).  
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Tabell 17: Förslag på olika typer av övervakning för de olika prioriterade ämnena på regional nivå. 
Förslaget är tänkt som ett första hjälpmedel för att prioritera övervakningen. Upplägget bör modifieras ut-
ifrån kunskaper om avrinningsområdet. 

 
 
 
 

Många av ämnena bör kunna mätas av verksamheter i deras egenkontroll (Tabell 17).  För 
en del av de prioriterade ämnen kanske detta blir den enda mätning vi gör. Om man an-
vänder/släpper ut prioriterade ämnen ska man också mäta den påverkan man har. Efter-
som ämnena ska utfasas eller riskbegränsas som åtgärd så bör man också följa upp åtgärden 
med operativ övervakning. Det kommer dock att dröja ganska länge innan man har arbetat 
in rutiner för att få mätningar gjorda och hantera så att mätdata kommer in i vattendirekti-
vets databaser. Innan man får tillräcklig kunskap om hur det regionalt och lokalt ser ut vad 
gäller dessa ämnen bör vissa av dessa också ingå i de övervakningsinsatser man gör från 

Regional  
övervakning 

    

Förlita på nationell för-
klaring till att ämnet ej 
behöver mätas i vatten 

Förlita på nationell 
mätdata för kontrolle-
rande övervakning 
 

Regional miljö-
övervakning och sam-
ordnad recipientkon-
troll  - förtäta regionalt 
för kontrollerande över-
vakning i vatten 

Egenkontroll / Ut-
släppskontroll 
- Operativ övervakning 
(både vatten och luft 
efter vad som är rele-
vant) 

Alaklor 
Endosulfan 
Simazin  
Klorpyrifos 
Trifluralin 
C10-13 kloralkaner  
 
 
 
 
 

Atrazin  
HCB 
HCH och Lindan 
Isoproturon 
Klorfenvinfos 
 

PAH:er inkl. Naftalen, 

Antracen & Fluoranten 
Bromerade difenyletrar 
Kadmiumföreningar 
Blyföreningar 
Kvicksilverföreningar 
Nickelföreningar 
Nonylfenoler 
Oktylfenoler 
Tributyltennföreningar 

Antracen 
Naftalen 
PAHer 
Nonylfenoler 
Oktylfenoler 
Tributyltennföreningar 
DEHP  
Pentaklorfenol  
C10-13 kloralkaner 
Bromerade difenyletrar 
Bensen 
1,2 – dikloretan 
Diklormetan 
Triklormetan  
Triklorbensen 
Pentaklorbensen 
Diuron 
Isoproturon (större 
jordbruk) 
Kadmiumföreningar 
Blyföreningar 
Kvicksilverföreningar 
Nickelföreningar 
Hexaklorbutadien 
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myndigheterna. Det är möjligt att resultaten också kommer att visa att vissa ämnen även 
bör mätas kontrollerande och inom regional miljöövervakning liksom att det för andra 
räcker om det mäts nationellt. Direktivsarbetet ger ju öppning för att man med jämna mel-
lanrum faktiskt utvärderar den data man får in och utifrån detta förändrar t ex övervak-
ningen.  
 
Nedan presenteras ett förslag på strategi för hur man kan lägga upp övervakningspro-
grammet inledningsvis utifrån den övervakning som bedrivs och med de begränsade resur-
serna som finns tillhands för analyser av prioriterade ämnen. Dokumentera de avvägningar 
och prioriteringar som görs i varje steg så att man kan förklara varför mätningar från vat-
tenförekomster inte finns eller att andra mätningar från t ex nationell nivå används.   
 
 

FÖRSLAG PÅ STRATEGI FÖR UPPLÄGG AV REGIONAL ÖVERVAKNING AV PRIORITE-
RADE ÄMNEN 
 

• Utgå från den övervakning som görs idag. Mäter vi rätt föroreningar (vilket i första 
vändan handlar om, för avrinningsområdet relevanta prioriterade ämnen) och på 
rätt ställen för att förhindra förorening av vatten? 

VAD MÄTA? 

• Vad vet vi om prioriterade ämnen i avrinningsområdet?  
 
• Stämmer bedömningen på nationell nivå om att vissa ämnen inte behöver mätas 

även för detta avrinningsområde? 
 

• Kan man även i detta avrinningsområde förlita sig på nationell mätdata för de äm-
nen där detta föreslås? Kan nationell data för fler ämnen användas regionalt inled-
ningsvis?  

 
• Det bör finnas mätningar från avrinningsområdet för följande ämnen i en grov pri-

oritetsordning och beroende på hur omland och påverkan ser ut. 
1. Metallerna och dess föreningar (Hg, Cd, Pb och Ni) 
2. PAHerna inklusive Fluoranten, Naftalen och Antrazen 
3. Nonyl- och oktylfenoler 
4. Bromerade difenyletrar 
5. Tributyltennföreningar  

 
• Om resurserna räcker lägg eventuellt till andra ämnen efter relevans för avrinnings-

området. Välj i första hand från listan över ämnen som bör mätas i egenkontrollen 
och koncentrera på ämnen för vilka det finns pågående åtgärder inom avrinnings-
området. 

 
Om prioritetsordning önskas även här så: 
6. DEHP 
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7. Pentaklorfenol 
8. Bensen 
9. Isoproturon 
10. 1,2-dikloretan, Di- och triklormetan 
11. Klorbensenerna 
12. Diuron 
 

• Det kan vara en finess att prioritera de ämnen som idag kan fås i vattenanalys eller 
där omräkningsfaktorer kan erbjudas så att man kan jämföra mot EQS-värden och 
om dessa överskrids. 

VAR MÄTA? 

• Utför övervakning i första hand i de områden som är påverkade enligt påverkans-
identifieringen. Det kan vara nedströms större avloppsreningsverk, städer, industri-
områden och enskilda IPPC-anläggningar. Provpunkter av denna typ är ofta redan 
med i recipientkontroll om sådan finns. Ämnen väljs efter typ av påverkan (i. e. in-
dustrityp – kemikalieanvändning.). Nedströms stora städer, industriområden och 
framförallt avloppsreningsverk kan många av de prioriterade ämnena behöva mätas. 

 
• I mån av resurser kan man även mäta i områden som är mindre påverkade av lokala 

källor där det då i huvudsak är ämnen som har långväga och diffus spridning samt 
ämnen från läckage från mark och omland som ska väljas. Dessa provpunkter är 
emellertid mindre prioriterade då direktivet anger att det i huvudsak är ämnen som 
släpps ut inom avrinningsområdet som ska övervakas och när dessa riskerar att 
överskrida EQS (och diffus spridning sällan torde leda till överskridande av norm i 
vattenfasen).  

HUR OFTA MÄTA? 
• Mät under ett sammanhängande år och en gång i månaden. För att spara resurser, 

och kanske istället använda dessa till fler provtagningsplatser, kan varannan månad 
eller varje kvartal, så att man i alla fall kan beskriva årstidsvariationer, vara en mer 
lagom frekvens. För samordning av provtagningen kan det vara motiverat att mäta 
med den frekvens som provtagningar genomförs idag.   

 
• Fördela insatsen mellan de 6 åren och mät olika ämnen olika år om inte pengar kan 

omfördelas mellan år så att fler ämnen kan mätas samtidigt.  
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Förslag på administrativa åtgärder inför första för-
valtningsplanen  
Det behövs åtgärder inför första förvaltningsplanen för att på sikt få bättre ingångsdata och 
kunna göra bättre övervakningsprogram. Vårt miljöarbete är inte anpassat för att hantera 
frågorna på det sätt vattendirektivet anger. För att förbättra vårt arbete är åtgärder på det 
administrativa planet viktiga. Dessa är nästan viktigare än de fysiska åtgärder som måste till, 
speciellt under första förvaltningscykeln. Att identifiera de åtgärder som redan är operativa 
och som kan införlivas under vattendirektivsarbetet är viktiga men kommer i sin tur kräva 
att vi förändrar vårt inarbetade sätt att hantera dessa. Det kommer inledningsvis att bli svårt 
att hitta resurser till alla nya fysiska åtgärder och prioritera de viktigaste med de resurser 
som finns. Att arbeta i god samverkan kring vattenfrågorna kräver ett delvis förändrat sätt 
att arbete. Även om det riskerar att inte ses som handlingskraftigt kommer därför administ-
rativa åtgärder att vara viktiga!  
 
Många förslag på åtgärder som bör genomföras ligger inbakade i de olika kapitlen ovan. 
Det finns inte alltid förslag på vem som bör ha ansvar för att genomföra eller utveckla de 
förändringar som föreslås vilket måste fastslås till åtgärdsprogram. Vissa ligger kanske på 
nationell nivå men andra på regional och lokal nivå. Denna rapports syfte har mer varit att 
visa på hur de prioriterade ämnena kan hanteras och inte på att lösa de problem som finns 
med kunskaper om kemiska ämnen på olika nivå.  
 
Nedan följer ett axplock på åtgärder inför första förvaltningscykeln för arbetet med förore-
nande ämnen och som man inom distriktet kan föreslå för att sätta tyngd på arbetet så att 
det prioriteras och genomförs på de ställen där åtgärderna landar.  
 

• Bygg upp databaser för att hantera mätdata från i första hand befintliga miljökvali-
tetsnormer som kan bygga ut för att hantera fler och andra ämnen, matriser etc. Re-
sultat från olika typer av undersökningar, som t.ex. resultat från undersökande 
övervakning under kortare tider, måste också kunna hanteras. Distriktens ansvar att 
samordna så att alla län får samma system. 

• Skapa rutiner på miljöskydd för att få uppgifter om vilka verksamheter som påver-
kar med prioriterade ämnen. Fundera även hur detta kan göras för objekt där tillsy-
nen tagits över av kommunen. Första hand måste IPPC-anläggningar beaktas men 
också A- och B-anläggningar.  

• På sikt bör också C-verksamheter och u-anläggningar med direkt vattenpåverkan 
från kommunerna koordinatsättas och läggas in i databaserna så att dessa verksam-
heter kan bedömas i avrinningsområdena.  

• Modernisera befintliga handläggarsystem på länsstyrelserna eller hitta ett nytt som 
enkelt stödjer den information om objekt (läge, typ av verksamhet, kemikaliean-
vändning, utsläppspunkter, mätningar inom egenkontrollen etc.) som måste till för 
en effektiv handläggning och där också information lätt kan kopplas till vattendi-
rektivets databaser. 

• Förändra programmen för miljöövervakning och recipientkontroll efter det som 
framkommer när relevanta föroreningar samt åtgärder som är på gång listats.  För-
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ändra de mätningar som genomförs inom egenkontrollen så att vi får relevanta pa-
rametrar mätta denna väg. Se till att åtgärder som genomförs (som t.ex. efterbe-
handling, villkor i tillstånd, prövotidsundersökningar etc.) följs upp och mäts på ett 
sätt så att det kan ingå i övervakningen.  

• Integrera miljömålsarbetet. Fundera på om regionala indikatorer för att följa miljö-
målsarbetet kan samordnas med vattendirektivets krav på mätningar. Finns det ut-
fasningsämnen som fokuseras som även är prioriterade ämnen? Kan diffus sprid-
ning hanteras med åtgärder regionalt och lokalt?  

• Föreslå vad som ska mätas i reningsverkens egenkontroll och vilken information de 
bör ta in från de som vill lämna vatten så att det går att avgöra vilka ämnen som på-
verkar och hur reningsverken i sin tur belastar vattnet.  

 
 
 
Det är mycket viktigt att kommunicera och nå en samsyn hur man ska göra på olika nivåer  
inom och mellan distrikten och på beredningssekretariat, län och kommuner. Denna rap-
port kan förhoppningsvis användas som ett underlag för att nå en samsyn vad gäller priori-
terade ämnen och dess hantering i arbetet.   
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Bilagor 
 

1. Översiktlig branschindelning av vissa prioriterade ämnen inom ramdirektivet. Ta-
bell o2 från första EU-rapporteringen (4.). 

2. Betydelsefulla spridningsvägar för prioriterade ämnen. Tabell O3 från första EU-
rapporteringen (4). 

3. Sammanställning av från vilka typområden det finns mätdata av prioriterade ämnen 
i olika matriser (uttolkat från 11) 

4. Kommissionens förslag på olika ämnens och vattentypers EQS-värden från Annex 
I i utkast till dotterdirektiv sommaren 2005. 
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 Bilaga 2
Tabell O3 från (4). betydelsefulla spridningsvägar för vissa prioriterade ämnen. Listan behöver kompletteras med info om fler av 

ämnena och vilka spridningsvägar.
Tabell O3: Betydelsefulla spridningsvägar för vissa prioriterade ämnen ur bilaga 10, ramdirektivet för vatten.
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7440-43-9
Kadmium och 
kadmiumföreningar X X X

7439-92-1 Bly och blyföreningar X X X

7439-97-6
Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar X X

7440-02-0
Nickel och 
nickelföreningar X X X

71432 Bensen X X X X X
25154-52-3 Nonylfenoler X
1806-26-4 Oktylfenol X
87-86-5 Pentaklorfenol

117-81-7
Di(2-etylhexyl)ftalat 
(DEHP) X

107-06-2 1,2-Dikloretan X X
1975-09-02 Diklormetan

67-66-3
Triklormetan 
(kloroform)

85535-84-8
C10-13-kloralkaner 
(klorerade paraffiner) X X

32534-81-9 Bromerade difenyletrar X X

87-68-3
Hexaklorbutadien 
(HCBD) X X

608-93-5 Pentaklorbensen
12002-48-1 Triklorbensen X X
120-82-1 (1,2,4-triklorbensen) X X
50-32-8 Benso(a)pyren
205-99-2 Benso(b)fluoranten
207-08-9 Benso(k)fluoranten
120-12-7 Antracen
206-44-0 Fluoranten
191-24-2 Benso(g,h,i)perylen

193-39-5 Indeno (1,2,3-cd) pyren
91-20-3 Naftalen
1912-24-9 Atrazin
2921-88-2 Klorpyrifos
122-34-9 Simazin
34123-59-6 Isoproturon
330-54-1 Diuron
1582-09-8 Trifluralin
470-90-6 Klorfenvinfos
15972-60-8 Alaklor
115-29-7 Endosulfan

118-74-1 Hexaklorbensen (HCB) X X

608-73-1
Hexaklorcyklohexan 
(HCH) X

58-89-9 Gamma-isomer, lindan

688-73-3 Tributyltennföreningar X X X
Rapportering enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005. Internet: www.vattenportalen.se,  Underlag: Naturvårdsverket 2004. 
Tabell O3: Betydelsefulla spridningsvägar för vissa prioriterade ämnen ur bilaga 10, ramdirektivet för vatten.

(sidan 2 av 2.)
(Några ämnen ur direktiv 76/464/EEG)
7440-38-2 Arsenik inklusive 

oorganiska ämnen X X
108-88-3 Toluen X X X X
1330-20-7 Xylen, blandning 

(inkluderande o-xylen 
(95476), m-xylen 
(108383) och p-xylen 
(106423)) X X X X

127-18-4 Tetrakloreten X X X
100-41-4 Etylbensen X X X X

1979-01-06 Trikloreten X X X
Rapportering enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005. Internet: www.vattenportalen.se,  Underlag: Naturvårdsverket 2004. 



Bilaga 3.
Sammanställning om var man har mätningar inom miljöövervakningen och inom vilka matriser, för 

prioriterade ämnen (omgjord från 11 )
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7440-43-9
Kadmium och 
kadmiumföreningar S S, F S

7439-92-1 Bly och blyföreningar S S, F S, AS

7439-97-6
Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar S S, F S, AS

7440-02-0 Nickel och nickelföreningar S S, F S, AS
organiska ämnen 

71-43-2 Bensen GV
25154-52-3 Nonylfenoler S S, F S, AV
1806-26-4 Oktylfenol S S, F S, AV
87-86-5 Pentaklorfenol S, F F S, F S, L, D, AS S, AS, L, D YV

117-81-7 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) S, F F S, F S
107-06-2 1,2-Dikloretan
75-09-2 Diklormetan F S
67-66-3 Triklormetan (kloroform) S

85535-84-8
C10-13-kloralkaner 
(klorerade paraffiner) S S S, AS

32534-81-9 Bromerade difenyletrar S, F F S, F S, AS
87-68-3 Hexaklorbutadien (HCBD) L, D L,D
608-93-5 Pentaklorbensen S,F S, F S
12002-48-1 Triklorbensen S S, F S

PAHer S, F F S, F S, AS
50-32-8 Benso(a)pyren
205-99-2 Benso(b)fluoranten
207-08-9 Benso(k)fluoranten
120-12-7 Antracen S, F F S, AS
206-44-0 Fluoranten
191-24-2 Benso(g,h,i)perylen
193-39-5 Indeno (1,2,3-cd) pyren

bekämpningsmedel
91-20-3 Naftalen S, F F S, F S, AS
1912-24-9 Atrazin AV YV
2921-88-2 Klorpyrifos
122-34-9 Simazin S S YV
34123-59-6 Isoproturon S S S S, YV
330-54-1 Diuron S S S, AV S, YV
1582-09-8 Trifluralin
470-90-6 Klorfenvinfos S S S
15972-60-8 Alaklor
115-29-7 Endosulfan S S S S
118-74-1 Hexaklorbensen (HCB) S F S, F S S

608-73-1 Hexaklorcyklohexan (HCH) S S, F S, AS
58-89-9 Gamma-isomer, lindan S S, F S, AV, AS S, YV
688-73-3 Tributyltennföreningar S,F, M,YV S S, F S, AV, AS YV,S



Bilaga 4
EQS-värden (Environmental Quality Standards) för vattendirektivets olika prioriterade ämnen i olika vattentyper. 

Kommissionens förslag från sommaren 2005 i utkast till dotterdirektiv.

Cas nr Ämne
AA-EQS ytvatten 
inlandet (ug/l)

AA-EQS andra 
ytvatten (ug/l)

MAC-EQS ytvatten 
inlandet (ug/l)

MAC-EQS andra 
ytvatten (ug/l)

7440-43-9
Kadmium och 
kadmiumföreningar V.H. klass 1 ≤ 0,08 0,2 V.H. klass 1 ≤ 0,45 V.H. klass 1 ≤ 0,45

V.H. klass 2 ≤ 0,08 0,2 V.H. klass 2 ≤ 0,45 V.H. klass 2 ≤ 0,45
V.H. klass 3 ≤ 0,15 0,2 V.H. klass 3 ≤ 0,9 V.H. klass 3 ≤ 0,9
V.H. klass 4 ≤ 0,25 0,2 V.H. klass 4 ≤ 1,5 V.H. klass 4 ≤ 1,5

7439-92-1 Bly och blyföreningar 2,1 2,1 2,8 2,8

7439-97-6
Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 0,05 0,05 0,07 0,07

7440-02-0
Nickel och 
nickelföreningar 1,7 1,7 20,4 20,4

71-43-2 Bensen 10 8 50 50
25154-52-3 Nonylfenoler 0,3 0,03 2 2
1806-26-4 Oktylfenol 0,06 0,06 0,13 0,13
87-86-5 Pentaklorfenol 0,2 0,2 1 1

117-81-7
Di(2-etylhexyl)ftalat 
(DEHP) 1,3 1,3 15,6 15,6

107-06-2 1,2-Dikloretan 10 10 120 120
75-09-2 Diklormetan 20 20 240 240

67-66-3 Triklormetan (kloroform) 12 12 144 144

85535-84-8
C10-13-kloralkaner 
(klorerade paraffiner) 0,4 0,1 1,4 1,4

32534-81-9 Bromerade difenyletrar 0,0005 0,0002 1,4 1,4

87-68-3 Hexaklorbutadien (HCBD) 0,003 0,003 0,6 0,6
608-93-5 Pentaklorbensen 0,007 0,0007 1 1
12002-48-1 Triklorbensen 0,4 0,4 4,8 4,8
120-12-7 Antracen 0,1 0,01 0,4 0,4
206-44-0 Fluoranten 0,1 0,1 1 1

PAHer summa=0,1 summa=0,1 ? ?
50-32-8 Benso(a)pyren 0,05 0,05 0,05 ? 0,05 ?
205-99-2 Benso(b)fluoranten se nedan se nedan ? ?
207-08-9 Benso(k)fluoranten summa med ovan= 0,03 summa med ovan= 0,03 ? ?
191-24-2 Benso(g,h,i)perylen se nedan se nedan ? ?

193-39-5 Indeno (1,2,3-cd) pyren summa med ovan= 0,02 summa med ovan= 0,02 ? ?
91-20-3 Naftalen 2,4 1,2 28,8 14,4
1912-24-9 Atrazin 0,6 0,6 2 2
2921-88-2 Klorpyrifos 0,03 0,03 0,1 0,1
122-34-9 Simazin 1 1 4 4
34123-59-6 Isoproturon 0,3 0,3 1,3 1,3
330-54-1 Diuron 0,2 0,2 1,8 1,8
1582-09-8 Trifluralin 0,03 0,03 0,9 0,9
470-90-6 Klorfenvinfos 0,1 0,1 0,3 0,3
15972-60-8 Alaklor 0,3 0,3 0,7 0,7
115-29-7 Endosulfan 0,005 0,0005 0,01 0,004
118-74-1 Hexaklorbensen (HCB) 0,0004 0,0004 0,05 0,05

608-73-1 Hexaklorcyklohexan (HCH) 0,02 0,002 0,04 0,04
688-73-3 Tributyltennföreningar 0,0002 0,0002 0,002 0,002
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