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Full koll på våra vatten!

Myndighetsgemensam Myndighetsgemensam Myndighetsgemensam Myndighetsgemensam handlingsplan med ett antal handlingsplan med ett antal handlingsplan med ett antal handlingsplan med ett antal moment som moment som moment som moment som 
ska bidra till att övervakningen av vatten kan uppfylla behoven som ska bidra till att övervakningen av vatten kan uppfylla behoven som ska bidra till att övervakningen av vatten kan uppfylla behoven som ska bidra till att övervakningen av vatten kan uppfylla behoven som 
finns inom vattenförvaltningen finns inom vattenförvaltningen finns inom vattenförvaltningen finns inom vattenförvaltningen 

EU-direktiv inom vattenförvaltning

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)

Grundvattendirektivet (2006/118/EG)

Tekniska direktivet  (2009/90/EG)

Nya dricksvattendirektivet

Prioämnesdirektiv
Översvämningsdirektiv
Nitratdirektiv
Dricksvattendirektiv m fl

Miljöbalken (5 kap, men även 2, 9 och 11 kap. 
m.fl.)

Förordning om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön SFS 2004:660 
(vattenförvaltningsförordningen VFF)

Föreskrifter (SGUs föreskrifter om övervakning av 
grundvatten (SGU-FS 2014:1) mm)

Svensk lagstiftning
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Moment som behövs för att åtgärda brister i 
dagens övervakning

• A – Utredningar och pilotprojekt

• B – Vägledningar

• C – Utformning och framtagande av övervakningsprogram

• D – Implementering av program
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A – moment grundvatten (utredning/pilotprojekt)
• A1 – Inventering av möjliga provtagningsplatser för grundvatten

Resultat: Inventerade platser i databas, ny metodik mm + slutredovisning till HaV

• A3 – Instruktion för beskrivning av grundvattensystem (konceptuella 
modeller)
Resultat: Rapport och SGUs webbaserade vägledning för vattenförvaltningen

• A4 – Pilotprojekt – Grundvattenberoende ekosystem
Resultat: Slutredovisning till HaV

• A6 – Utveckling av den kvantitativa övervakningen för grundvatten
Resultat: Vilande i avvaktan på utfallet av grundvattensatsningen vis SGU. Momentet bör uppdateras.

• A8 – Utredning om hanteringen av data från råvattenkontrollen
Resultat: Vilande. Momentet bör uppdateras.

Uppdateras

Uppdateras
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B – moment grundvatten (vägledning)
• B2– Vägledning för övervakning av grundvattenberoende ekosystem

Resultat: SGUs webbaserade vägledning för vattenförvaltning

• B3 – Vägledning för övervakning av skyddade områden för dricksvatten
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C – moment grundvatten (ta fram program)

• C1 – Gruppering av grundvatten
Resultat: PM som beskriver gruppering för kvalitet respektive nivåer. VM har inte bestämt sig för hur 
de ska använda resultatet. Klart för tillfället, men nytt moment för vidare arbete behövs eventuellt.

• C3.1 – Ta fram kontrollerande och operativa övervakningsprogram -
Grundvatten
Resultat: Rapport: Miljöövervakningsbehovet för grundvatten + länsrapporter

• C4.1 – Ta fram program för övervakning av skyddade områden - Dricksvatten

Nytt moment behövs ev.
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D – moment grundvatten (implementering)
• D1 – Implementering av program - Grundvatten

Resultat: Länsvisa rapporter med mö-behov och bristanalys. Regionala delprogram för kvantitet och 
nivåer, nationell revidering

Uppdateras
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Lite av resultaten från Full koll:

Övervakning Stationer 
(totalt antal)

Kontrollerand

e övervakning

5 113

Operativ 

övervakning

2 770

Screening 105

Kvantitativ 

övervakning

1 128

Teoretiska 

miljöövervaknings-

programmet

Dagens övervakning

Stockholm

Jönköping

Samverkansmöten 

med länsstyrelser

Bristanalyser per län

Grupperingen av 

grundvattenförekomster

+

Påverkansanalysen

+ - =
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Förslag nya moment - ej klara eller beslutade
A – moment grundvatten (utredning/pilotprojekt)

• A6 - Utveckling av den kvantitativa övervakningen för grundvatten 

Syfte: Användningen av de nivåmätningar som genomförs i Sverige behöver utökas genom att 
skapa och säkra dataflöden från kommuner och länsstyrelser till nationell datavärd så att betydligt 
fler kvantitativa övervakningsstationer kan nyttjas till övervakning enligt vattenförvaltningens 
syfte.

• A8 - Utredning om behov och hantering av data från råvattenkontrollen för risk 
och statusbedömningar

Syfte: Belysa behovet av råvattenkontrollen för vattenförvaltningens risk- och statusbedömningar. 
Kartlägga bristerna i data och bedöma om proverna uppfyller behoven för att göra en tillförlitlig 
risk- och statusbedömning. Utveckla datahanteringen.

• Ax - Ansvar för initiering av övervakning kopplat till olika typer av påverkan 

Syfte: Förtydliga vem som bör ansvara för att initiera övervakning till följd av olika typer av 
påverkan/förorening kopplat till vattenförvaltningens behov av data samt beskriva hur dataflödet 
från övervakning till datavärd kan se ut.
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• Bx - Metod för övervakning av artsammansättning i grundvattenberoende 
terrestra ekosystem

Syfte: Ta fram en metod för att mäta vilka effekter mänsklig påverkan i form av grundvattenuttag 
och utsläpp av kemiska ämnen får på artsammansättningen i grundvattenberoende terrestra 
ekosystem. Samt integrera metoden med resultat från moment A4 (pilotprojekt) och B2 
(vägledning övervakning i grundvattenberoende ekosystem) i föregående handlingsplan. I 
momentet ingår också att ta fram lösningar på hur och var övervakningsdata ska lagras. 

• Cx - Anpassning av parameteruppsättning när krav ökar och nya ämnen upptäcks i 
grundvatten 

Syfte: Nya krav på övervakning ställs med nya kandidatlistor och bevakningslistor (grundvatten, 
dricksvatten) som skapar en otydlighet i prioriteringarna av provtagningsinsatser. Ny kunskap om 
föroreningsfynd i grundvatten behöver kommuniceras och tas omhand för ev kommande 
screeninginsatser och övervakning. 

Förslag nya moment - ej klara eller beslutade
B – moment grundvatten (vägledning)
C – moment grundvatten (ta fram program)
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Förslag nya moment– ej klara eller beslutade
D – moment grundvatten (implementering)

• Dx Grundvatten - Implementering av program

Syfte: Inom ramen för föregående handlingsplan togs ett teoretiskt övervakningsprogram och en 
bristanalys fram för grundvattenövervakningen. I implementeringsfasen för moment C.3.1 är nu 
syftet att successivt starta en praktisk implementering. Det teoretiska programmet revideras och 
justeras efter lokala förutsättningar och behov. Oklarheter och utreds. Succesivt startar en 
övervakning enligt programmen som beror av finansiering och personella resurser. Övervakningen 
ska kunna användas som underlag för statusklassning för förvaltningscykel nr 4 
(statusklassningen grundas på underlag från 2019-2024). 
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Förslag nya moment

• A – Utredningar och pilotprojekt

• B – Vägledningar

• C – Utformning och framtagande av övervakningsprogram

• D – Implementering av program

• E - Säkerställa dataflöde inkl metadata från analys till nationell datavärd – från 
alla aktörer

• F  - Tillgängliggörande av data

• G  - Analys av data

• H  - Rapportering av data till kommissionen
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