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Vad är 

Full koll på våra vatten?
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Myndighetsgemensam handlingsplan
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Samarbete mellan HaV, VM, NV, SGU och 
Länsstyrelserna

Övergripande målsättning: Genomföra övervakning som 
uppfyller krav enligt vattenförvaltningsförordningen

Berör alla vattenkategorier: grundvatten, sjöar, 
vattendrag, kust

Moment och preliminär tidplan

Underlag för verksamhetsplanering
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Målsättning med Full koll på våra vatten?
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Ta fram teoretiska program

2016 - 2017 - 2018 - 2019  - 2020 - 2021 - 2022 – 2023 – 2024 – 2025     

Statusklassning

2025Övervakning 2019 - 2024Handlingsplan



Vad innebär ”övervakning som uppfyller 

krav enligt vattenförvaltningsförordningen”? 
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Kap 4 Miljökvalitetsnormer

• för att uppnå 

målen
• undantag

Kap 6 Åtgärdsprogram

Risk-

bedömning

Kap 3 Kartläggning och analys 

Kap 7 Övervakning

temp, pH, PO4-P, Tot-P… 

Kvantitativ status

Kap 7 Statusklassning
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Kontrollerande övervakning

3. Långsiktiga förändringar
1. Komplettera påverkansanalysen

P
å
v
e
rk

a
n

Tillstånd

2. Kunna utforma effektiva 

och ändamålsenliga 

övervakningsprogram i 

framtiden

- variansbibliotek

Operativ övervakning

1. Verif iering av status

2. Följa upp effekter av 

åtgärdsprogram genom 

förändringar i 

miljötillstånd

?

Undersökande övervakning

Dålig status

Övervakning i skyddade 

områden

• Nitratkänsliga områden

• Art- och habitat

• Badvatten

• Dricksvattenförekomster

• ….

Vad innebär ”övervakning som uppfyller 

krav enligt vattenförvaltningsförordningen”? 



Hur ska revidering av program 

utifrån Full koll gå till?

1. Beskriv behovet av övervakning- behovet enligt 

vattenförvaltningsförordningen tas fram inom 

Full koll på våra vatten

2. Jämför behov mot dagens övervakning

3. Analysera vilken komplettering och förändring 

av övervakningen som behövs

4. Föreslå hur denna övervakning ska finansieras 

och genomföras – recipientkontroll, regional 

miljöövervakning, nationell miljöövervakning
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Ingående moment: (22 st) 
A Utredningar och pilotprojekt (8)

B Vägledningar (3)

C Framtagande av övervakningsprogram (8)

D Implementering av program (3)

Full koll på våra vatten! - Handlingsplan



Moment Övervakningsprogram miljöfarliga 

ämnen

Övervakningsprogram 

för nya prioämnen togs 

fram och rapporterades 

2018

Ämne nr 34 - 45

Länk till rapporten i VISS referensbibliotek

https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/54449/Kompletterande%20Övervakningsprogram%20för%20tolv%20nya%20prioriterade%20ämnen%202018-12-18_Slutversion.pdf


Exempel 

PFOS

Kontrollerande 

övervakning av 

PFOS i 9 

stationer
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Moment övervakningsprogram 

miljöfarliga ämnen
Ta fram övervakningsprogram för 

”gamla” prioämnen och SFÄ

Klart vid årsskiftet

Projektledare: Anna Stjärne VMBH

Projektgruppen:
Lova Lind VMBH

Åsa Andersson NV

Niklas Hansson HaV

Anna Cornelius VMSÖ

Lennart Johansson VMSÖ



Hur kan screeningundersökningar 

användas inom 

vattenförvaltningen?



Screeningundersökningar

Kan används framför allt i 2 fall inom 

vattenförvaltningen:

A. Detektera om ämnet förekommer i naturen

B. Initiera undersökande övervakning



Kontrollerande övervakning ska 

genomföras när:

— prioriterade förorenande ämnen släpps ut i 

avrinningsområdet eller delavrinningsområdet

— andra förorenande ämnen som släpps ut i 

betydande mängder i avrinningsområdet eller 

delavrinningsområdet. (SFÄ) 

A

En screeningundersökning kan verifiera om 

och var vi behöver mäta ett prioämne.



Undersökande övervakning

Undersökande övervakning skall genomföras:

1. När orsaken till överskridandena är okänd

2. I syfte att fastställa orsakerna till att en eller flera 

vattenförekomster inte uppnår miljömålen när den 

kontrollerande övervakningen visar att målen 

troligtvis inte kommer att uppnås

3. För att fastställa omfattningen och konsekvenserna 

av oavsiktliga föroreningsincidenter

B



Undersökande övervakning fall 1

Överskridande av gränsvärde för kemisk status eller SFÄ 

Ja

Ja

Ja

Nej
Kan den höga 

koncentrationen 
förklaras av naturlig 

bakgrundshalt?

Visar fördjupad 
påverkansanalys 
utsläpp som kan 
förklara de höga 

halterna?

Är provpunkten 
representativ för 

vattenförekomsten 
och den kemiska 

analysen pålitlig?

Nej

God status

Nej

Bortse från resultat. 

Gör eventuellt om 
analys

Åtgärder

Undersökande övervakning för 
att identifiera källa till påverkan

Exempelvis:

- Gradientstudier
- Mätningar i inlopp/utlopp
- Mätningar i andra matriser

Åtgärder tas fram 
med stöd av resultat 
från Undersökande 

Övervakning

Operativ 

övervakning för att 
följa effekten av 

åtgärder

Kontrollerande 
övervakning

Ja

Screening-
undersökning 
visar att ämne 
förekommer



Frågor?


