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I arbetet med åtgärder inom Miljömålsrådet  
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Insamling och utvärdering av vattenanalyser från enskilda brunnar  

Gruvavfall – efterbehandling och resurs 
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Kunskapsinhämtning och metodik för bedömning av 

grundvattenberoende ekosystem 
 

Det här ska vi göra 

I åtgärden fortsätter arbetet med att sammanställa information om 

grundvattenberoende ekosystem och att föreslå en metodik för hur detta 
grundvattenberoende bör beskrivas och beaktas inom ramen för arbetet med 
miljömål och vattenförvaltning. Åtgärden bidrar till en förbättrad kunskapsbas på 

området inkluderat bl a myndighetsgemensamma bedömningskriterier och 
åtgärdsstrategier. 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

I arbetet med kunskapsuppbyggnad studeras bl.a. frågan om vattenbalanser och 
utspädningsförhållanden mellan yt- och grundvatten, och då framförallt i de 

akvatiska systemen. Utifrån en förbättrad förståelse kan riskområden identifieras 
och korrekta statusbedömningar göras i enlighet med vad som krävs enligt 
Vattendirektivet. Arbetet förankras också i identifierade naturtyper känsliga för 

grundvattenpåverkan. Vi identifierar N2000-områden som innehåller dessa 
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grundvattenberoende naturtyper, både ur et kvantitativt och kvalitativt perspektiv 

utifrån den nyligen framtagna syntesrapporten ”Grundvattenberoende ekosystem 
Förslag på prioritering av svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000”, 
SGU Dnr 423-1298/2015, och ställer detta urval av N2000-områden i relation till 

vattenförvaltningens GVF. Utifrån detta underlag väljs vissa områden ut för 
fördjupade analyser. I arbetet ingår också att bidra i framtagandet av vägledningen 

för handhavande av grundvattenberoende ekosystem inom ramen för 
vattenförvaltningsarbetet. Denna vägledning kommer innefatta angreppssätt för 
fördjupad kartläggning inklusive bedömning av sårbarhet, risk för påverkan, råd 

för upprättande av övervakning och ansättande av riktvärden.   
Den nu föreslagna åtgärden genomförs vid SGU, men samarbete behövs med bl. 

a. Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, vattenmyndigheterna och 
länsstyrelserna.  

Därför behövs åtgärden  

Grundvattenberoende ekosystem utgör en av flera viktiga förutsättningar för den 

biologiska mångfalden och för uppfyllandet av flera av våra miljömål. 
Samtidigt krävs en bättre förståelse krävs för de processer som leder till faktisk 
grundvattenrelaterad påverkan på terrestra och akvatiska grundvattenberoende 

ekosystem.  
 

För att nå god framgång i arbetet med dessa frågeställningar behövs ett förstärkt 
samarbete inom ramen för ett flertal olika ämnesdiscipliner. Genom denna 
miljömålsåtgärd kan samarbetet mellan ansvariga myndigheter och organisationer 

för de olika disciplinerna gynnas och myndighetsgemensamma 
bedömningskriterier och åtgärdsstrategier tas fram.  

Projektet har en tydlig positiv för effekt för miljömålsuppfyllelsen av ett flertal av 
de nationella miljömålen enligt nedan. En av de frågeställningar som kommer 
beröras och som arbetet tar avstamp ifrån är vad ekosystemen tål med avseende på 

föroreningshalter i det utströmmande grundvattnet och förändringar i 
grundvattennivåer. 

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

På sikt kunna bedöma, och där så är relevant, sätta in adekvata åtgärder där 

grundvattnet har en negativ effekt på akvatiska och terrestra ekosystem.  

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Framförallt miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 

vattendrag, Myllrade våtmarker och ett rikt växt- och djurliv.  

Tidsplan för genomförande 

Start 2016 och avslutas 2018. Åtgärden är kopplad till fortlöpande arbete inom 
miljömål och vattenförvaltning.  
 

Kontakt med andra myndigheter / organisationer 

Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, vattenmyndigheterna, 
länsstyrelserna, SLU (inkluderat Artdatabanken) och Trafikverket.  
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Metodutveckling för kartläggning av föroreningsproblem 

i grundvatten 
 

Det här ska vi göra 

En metodik tas fram för att förbättra riskbedömningar för föroreningar i 
grundvattnet. Den har speciell inriktning mot kraven inom vattenförvaltningen. 

  

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Kopplingen mellan påverkanskällan och den faktiska belastningen i grundvattnet, 
är generellt svår att göra. För uppfyllande av Vattendirektivet behövs på sikt, 

utöver en utökad miljöövervakning, också en kompetenshöjande insats när det 
gäller hydrogeologiska bedömningar och tolkningar av analysresultat.   

 
Metodiken ska ha tydlig inriktning på att identifiera risker för problem med 
grundvattnets kvalitet och även vara ett stöd i verifieringsarbete inom 

vattenförvaltningen. Kartläggningen ska vara tillfredsställande på en översiktlig 
nivå och behandla påverkan på grundvattnet från 1) areella näringar, 2) i 

kustområden och 3) punktkällor (förorenade områden, vägar, städer, etc.). 
Metoden bör ha sin utgångspunkt i den kartläggning av grundvatten som bedrivs 
vid SGU. Kompletterande hydrogeologisk information, såsom information om in- 

och utströmningsförhållanden, behöver dock tas fram. SGUs 
vägledningsdokument för vattenförvaltningen1 kopplar ihop den fördjupade 

kartläggningen med framtagandet av konceptuella modeller för prioriterade 
grundvattenförekomster. De konceptuella modellerna ska dokumenteras och 
återkommande uppdateras i takt med att man når fördjupad kunskap om 

grundvattnet på platsen. De kan ses som en del av denna metod.  

Därför behövs åtgärden 

För att effektiva åtgärder ska kunna styras till de geografiska områden där 
problemen är som störst, är det mycket viktigt att förstärka och förbättra arbetet 

med påverkans- och riskbedömningar för grundvattnet. Detta gäller inte minst för 
de grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen som används, eller kan 
komma att användas för dricksvattenförsörjning, och där påverkanstrycket är stort.  

 
Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Förbättra underlaget om påverkan och risk för påverkan på grundvattnet så 
åtgärder sätts in på rätt platser. 

 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Åtgärden bidrar främst till Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, 

Levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker.  

                                                 
1
 SGU, 2014. Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten. SGU-rapport 2014:31. 



  4(11) 
   

   

   

   
 
 
 

Tidsplan för genomförande 

Start 2016 och avslutas 2018. Åtgärden är kopplad till kontinuerligt arbete inom 
miljömål och vattenförvaltning. 

Kontakt med andra myndigheter/organisationer 

Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna 

 

 

Insamling och utvärdering av vattenanalyser från 

enskilda brunnar 
 

Det här ska vi göra 

Förnyad insamling och utvärdering av vattenanalyser från enskilda brunnar. 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Insamling av vattenanalyser från enskilda brunnar har tidigare genomförts i 

samarbete med Socialstyrelsens tillsynsprojekt. Arbete med att återigen samla in 
vattenanalyser (med brunnsägarens medgivande) från laboratorierna har initierats 

under 2015. Insamlingen ska slutföras, analyserna ska koordinatsättas och 
datamängden ska läggas in i SGUs Kemiarkiv alternativt i en ny, samordnad 
struktur. Enklare utvärderingar avseende kvalitetsproblem genomförs och beskrivs 

i relation till föroreningskällor (jordbruksmark, vägar och enskilda avlopp) och 
mot geologiska faktorer. Kartpresentationer tas fram för relevanta 

kvalitetsfaktorer och risken för halter över riktvärde beräknas. Även antalet 
personer/barn med halt över riktvärdet av olika ämnen beräknas m h a resultat från 
de nationella miljöhälsoenkäterna där det finns uppgifter om 

dricksvattenförsörjning vid permanentbostad.  

Därför behövs åtgärden 

För att effektiva åtgärder ska kunna styras till de geografiska områden där 
problemen är som störst, är det mycket viktigt att förstärka och förbättra arbetet 

med påverkans- och riskbedömningar för grundvattnet. Detta gäller såväl 
grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen som mindre 
grundvattenförekomster som används främst för enskild vattenförsörjning.  

 
Det insamlade materialet förstärker befintlig miljöövervakning och ger stöd vid 

utformning av kompletterande miljöövervakningsprogram. Det ger möjlighet att 
identifiera riskområden och behov av åtfärder. Åtgärden knyter främst till 
precisering 1 men ger även värdefull information rörande övriga preciseringar 

(vattenkvalitet i större grundvattenförekomster, utströmmande grundvatten, t ex 
källvatten, och saltvatteninträngning).  

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Förbättra underlaget om påverkan och risk för påverkan på grundvattnet så 

åtgärder sätts in på rätt platser.  
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Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Åtgärden bidrar främst till Grundvatten av god kvalitet, men även till Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.  

Tidsplan för genomförande 

Start 2016 och avslutas 2018. Åtgärden är kopplad till kontinuerligt arbete inom 

miljömål och vattenförvaltning. 

Kontakt med andra myndigheter/organisationer 

Socialstyrelsen och Karolinska Institutet för tillgång till resultat från de nationella 
miljöhälsoenkäterna. Trafikverket och Jordbruksverket för information om 

påverkanskällor. Resultat kommuniceras till Livsmedelsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Vattenmyndigheterna, Hav 
och Naturvårdsverket för ev åtgärder respektive underlag till 

miljöövervakningsprogram. 

 
Gruvavfall – efterbehandling och resurs 
 

Det här ska vi göra 

Samla och sprida kunskap om efterbehandling av gruvavfall samt om nyttjande av 

gruvavfall som en resurs. Identifiera kunskapsluckor och problemområden med 
sikte på framtida åtgärder. 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

a) Arbetet genomförs stegvis ungefär enligt följande: inledande insamling och 
sammanställning av fakta och kunskapsunderlag om efterbehandling av 

gruvavfall och om gruvavfall som en resurs – tekniska, ekonomiska och 
juridiska aspekter. Identifiera kunskapsluckor och problemområden. 
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b) SGU-intern(a) workshop(s): kunskapsöverföring och diskussion om möjliga 

inriktningar för fortsatt arbete.  

c) Kontakt med andra aktörer – Naturvårdsverket, gruvbranschen m.fl. om 
möjligheter till samarbeten kring åtgärder och förbättringar.  

d) Ytterligare kartläggningar och projekt 

 

Därför behövs åtgärden 

I den tredje paragrafen i SGUs instruktion står att SGU ska ”verka för att skapa 
goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för 

att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn.” SGU ska även verka 
för att Sveriges miljökvalitetsmål samt generationsmålet uppnås. 
Generationsmålets målsättningar om resurseffektiva och giftfria kretslopp samt 

god hushållning med naturresurser har starka kopplingar till en hållbar 
mineralnäring. SGUs kunskap om mineralnäring, materialförsörjning och om 

efterbehandling av förorenade områden bör nyttjas och utvidgas.  

Sveriges miljölagstiftning ställer tydliga krav på verksamhetsutövare om 
ekonomisk säkerhet och efterbehandling av gruvavfall, och gruvbranschen 

arbetar strukturerat med dessa frågor både vid pågående och nedlagda gruvor. 
Det är dock viktigt att det sker ständiga förbättringar i arbetet så att spridningen 

av farliga ämnen från gruvverksamhet minimeras. Det finns även historisk 
gruvverksamhet som inte omfattats av lagkrav på efterbehandling, och det finns 
gruvområden som efterbehandlats enligt äldre lagstiftning; här kan ytterligare 

åtgärder behövas.  Det behövs därför kunskap och samverkan om hur ännu bättre 
efterbehandling kan åstadkommas . Det gäller såväl tekniska aspekter (bästa 

möjliga teknik) som juridiska och ekonomiska (lagstiftning och ekonomiska 
säkerheter).  

En viktig och relaterad fråga är möjligheten att bättre utnyttja gruvavfallet som en 

resurs, dels som bygg- och anläggningsmaterial och dels för ytterligare utvinning 
av metaller och mineraler som finns kvar i avfallet. Ett mer effektivt utnyttjande 

av gruvavfallet som resurs är en viktig del i arbetet för en cirkulär ekonomi.  

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Syftet är att samla kunskap om efterbehandling av gruvavfall och om utnyttjande 

av gruvavfall som en resurs, så att kunskapsluckor och problemområden kan 
identifieras – med sikte på åtgärder för att förbättra både efterbehandling och 

resursutnyttjande. Sådana åtgärder kan handla dels om förbättrad teknik och dels 
om förändringar i lagstiftning. På sikt bedöms arbetet kunna leda till ytterligare 
minskningar i spridningen av farliga ämnen till miljön, samt till att gruvavfallet 

kan utnyttjas bättre som en resurs och därmed till mer resurseffektiva kretslopp.  
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Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Bättre efterbehandling av historiskt och modernt gruvavfall kan bidra till flertalet 

miljömål inklusive Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Ett rikt djur- och växtliv, Storslagen fjällmiljö m.fl., samt till 

Generationsmålets målsättningar om resurseffektiva och giftfria kretslopp samt 
god hushållning med naturresurser.  

Tidsplan för genomförande 

Delarna a)- c) genomförs 2016-17. Del d) påbörjas 2017 och fortgår . 

 

Kontakt med andra myndigheter / organisationer 

Naturvårdsverket, HaV, branschen och länsstyrelser m.m.  

 

 

Data om gruvnäringens miljöpåverkan 
 

Det här ska vi göra 

Ta fram kunskap och statistik om gruvnäringens miljöpåverkan så att påverkan 
kan följas upp tydligare, bl.a. inom miljömålsarbetet. På sikt är målet att lämpliga 

åtgärder identifieras. 
 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

a) Ta fram och sammanställa data om pågående gruvverksamhet; vilka villkor 
har man i miljötillstånd, vilka aspekter och data rapporteras i bolagens årliga 

miljörapportering m.m. 

b) Ta fram underlag och idéer för jämförelser av påverkanstryck och för möjliga 
uppföljningsmått.  

c) Kontakter med myndigheter och andra aktörer för möjliga samverkansprojekt.  

  

Därför behövs åtgärden 

I den tredje paragrafen i SGUs instruktion står att SGU ska ”verka för att skapa 

goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för 
att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn.” SGU ska även verka 
för att Sveriges miljökvalitetsmål samt generationsmålet uppnås.  
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Användning av naturresurser innebär alltid en viss miljöpåverkan. Målkonflikten 

mellan att uppnå Sveriges miljömål och olika typer av naturresursanvändning är 
tydlig. Den pågående samhällsdiskussionen om vad ett hållbart nyttjande innebär, 
vilka områden som ska bevaras och vilken miljöpåverkan som kan accepteras 

behöver stärkas av ett bättre faktaunderlag. I stor utsträckning saknas idag 
sammanställningar av hur stort påverkanstrycket är från olika verksamheter, och 

gruvnäringen är en sådan verksamhet där mer faktaunderlag behövs. Underlaget 
kan användas till att analysera  

 vilka tillståndsvillkor som ställs idag och om de efterföljs, 

 hur ser påverkanstrycket från gruvnäringen ut jämfört med andra näringar 

 vilka aspekter av gruvverksamhet ger störst påverkan 

 vilka uppföljningsmått kan vara lämpliga 

och därmed för bedömningar om vad gruvnäringen innebär för miljömålen.  
 

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

På sikt leder bättre kunskap om miljöpåverkan till bättre och mer 

kostnadseffektiva åtgärder i miljön, exempelvis i form av vilka villkor som ställs 
på verksamhetsutövare. Bättre faktaunderlag om gruvors miljöpåverkan ger också 

inspel i samhällsdiskussionen om en hållbar användning av naturresurser. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Bättre kunskap om gruvnäringens miljöpåverkan kan i förlängningen bidra till 
flertalet miljömål inklusive Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 

våtmarker, Ett rikt djur- och växtliv, Storslagen fjällmiljö m.fl., samt till 
Generationsmålets målsättningar om resurseffektiva och giftfria kretslopp samt 
god hushållning med naturresurser.  

 

Tidsplan för genomförande 

Del (a) genomförs 2016, delarna (b) och (c) fortsätter under 2017-2018. 

 

Kontakt med andra myndigheter / organisationer 

Naturvårdsverket, HaV, branschen och länsstyrelser m.m. 

 

 

 

 
 



  9(11) 
   

   

   

   
 
 
 

Yttre miljö - Direkt påverkan 

Det här ska vi göra 

Verka för att ytterligare minska den direkta miljöpåverkan som SGUs verksamhet 
ger upphov till.  
 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Genomgång av SGUs direkta miljöpåverkan via ledningssystemet för att se vilka 

åtgärder som är av störst vikt för att begränsa miljöeffekter som påverkar 
miljömålen. Det gäller t.ex. pappers- och elförbrukning, koldioxidutsläpp vid 

resor, m.m. Under 2016 har SGU uppdrag från regeringen avseende en framtagen 
modell för resfria möten; detta kommer att ingå i åtgärden. 

Därför behövs åtgärden 

Åtgärden innebär att vi gör en tydligare koppling mellan SGUs dirketa 

miljöaspekter och miljömålen. Det bedöms dels leda till ytterligare minskning av 
vår direkta miljöpåverkan, och dels en intern kunskapshöjning om miljömålen.  
 

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Mindre direkt miljöpåverkan av SGUs verksamhet. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Troligen främst Minskad klimatpåverkan. 

Tidsplan för genomförande 

Pågående verksamhet som i och med åtgärden ges ett tydligare fokus på den 
direkta miljöpåverkan i relation till miljömålen. 

Kontakt med andra myndigheter/organisationer 

 

 

Intern utbildning om miljömål och hållbarhet 
 

Det här ska vi göra 

Genomföra interna utbildningar på SGU om vårt hållbarhetsarbete samt om 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och hur vårt arbete kan bidra till att 

dessa nås. 
 

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Olika former av utbildningsinsatser, workshops och praktiskt arbete.  

Därför behövs åtgärden 

Det behövs regelbunden kunskapshöjning av betydelsen av miljömålen för SGUs 

verksamhet så att samtliga medarbetare vet hur kopplingarna mellan SGUs arbete 
och miljömålen ser ut. Det kan medverka till att fler arbetsområden och projekt 

identifieras som främjar miljömålen.  
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Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Personal med god kunskap om miljömålen kan identifiera möjliga arbetsområden 
och projekt som främjar miljömålen, samt informera och motivera interna och 

externa aktörer att arbeta mer med miljömåleaspekter.  

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

SGU har sett att såväl generationsmålet som14 av 16 miljökvalitetsmål har bäring 
på vår verksamhet.  

Tidsplan för genomförande 

Utbildning påbörjades 2015, intensifieras 2016-2017 och därefter fortlöpande. 

 
 

 

Höja kvaliten i SGUs miljökemiska sedimentdatabaser 

 

Det här ska vi göra 

Höja kvaliten i de två databaser som innehåller information om kemiska analyser 

av miljögifter, grundämnen och näringsämnen i sediment. I arbetet ingår också att 
se över hur inmatningen från lab till databas kan bli mer maskinläsbart för att 
minska riskerna för den mänskliga felfaktorn. Data ska tillgängliggöras via 

webben, Geodatasamverkan och i VISS samt eventuella rapporter och kartor. 
Informationen ger säkrare bedömningar i vatten- och havsförvaltningen samt 

miljömålsarbetet.  
  

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Frågan om hur sediment ska hanteras vid mudding och dumpning i sjö- och 
havsområden är under konstant diskussion. Ett underlag som då efterfrågas är mer 

information om dagens miljötillstånd. Förorenade sediment finns i hela Sverige 
och saneringen av föroreningarna är väldigt kostsamt. För att kunna göra 
prioriteringar av var eventuell sanering bör göras behövs bra information om 

dagens miljötillståndet.  
 

 
Frågan om vilka parametrar och kringdata som ska finnas med i de kemiska 
nationella databaserna diskuteras löpande. SGU tillhandahåller två stycken 

databaser med information om kemiska analyser från sediment. Den ena på 
uppdrag av Naturvårdsverket där SGU är datavärd och den andra innehåller 

information om SGUs egena miljöprovtagningar som görs i samband med SGUs 
reguljära karteringar, alternativt på uppdrag. Under åren kommer SGU se till att 
det nu kommer vara möjligt att spara fler uppgifter samt även orginaldata vilka är 

viktiga för kemiska beräkningar.  
 
Åtgärden genomförs inledningsvis vid SGU, men viss samverkan behövs med 

Vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket.  
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Därför behövs åtgärden  

Utifrån en förbättrad kunskap om kemiska halter i sediment kan riskområden 
identifieras och korrekta statusbedömningar göras i enlighet med vad som krävs 
enligt Vatten- och Havsmiljödirektivet. Generellt sett behövs mer kunskap och 

ökad kvalitet på informationen om landets havsområden. Detta är även något som 
efterfrågas i Havsplaneringsdirektivet.  

 
Mer information och ökad kvalitet vad gäller kemiska halter i sediment behövs för 
att göra uppdateringar av bedömningsgrunder och metoder och prioriteringar 

gällande sanering av förorenade sediment. En kvalitetshöjning i databaserna 
gällande kemiska analyser såsom information om t.ex. rapporteringsgräns och 

mätosäkerhet är viktigt för att kunna göra dessa säkrare bedömningar.   
 
En kvalitetshöjning av databaserna leder också till säkrare arkivering av 

kostsamma undersökningar utförda till havs. Genom att exempelvis förenkla 
möjligheterna att ta ut orginaldata från lab ökar spårbarheten som är viktig för 

framtida forskning.   

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Ta fram ett underlag som möjliggör för korrekta bedömningar och 

statusklassningar om miljön till havs för att kunna göra prioriteringar för hur 
förorenade sediment ska åtgärdas på lämpligast sätt. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Framförallt miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård och Levande sjöar och vattendrag.  

Tidsplan för genomförande 

Start 2016 och avslutas 2018. Åtgärden är kopplad till Havsförvaltningen och ska 

vara klart 2018 för att kunna användas vid statusbedömningarna vid fortlöpande 
arbete inom miljömål och vattenförvaltning.  

 

 


