
  GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 

 
Delsamråd  
Förslag till åtgärdsprogram och MKN för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade MKN för särskilda 
förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten 
 

Övergripande synpunkter 
Det finns ett mycket stort behov av att satsa på övervakning. Det är otillfredsställande att ha så lite 

data att utgå ifrån och det gör arbetet med att nå MKN svårare.  

 

Gryaab ser generellt mycket positivt på de redovisade åtgärdsprogrammen och anser att 

arbetet kommer att stärka kunskapen om de aktuella ämnena och därmed underlätta framtida 

minskning i samhället samt i vattenförekomster genom rätt insatser.  

 

Viktigt att bredda kretsen så att även producenter får incitament att tillverka produkter utan eller 

med lägre halter av giftiga ämnen, t ex fordonsindustrin med bromsbelägg. Viktigt att man äver 

arbetar för att minska användningen av t ex förzinkat stål, kopparrör, koppartak m.m. 

 

Avsnitt 2 - Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten 
 

Med åtgärder avses i det här avsnittet de styrmedel som myndigheter och kommuner behöver 

genomföra och som, direkt eller indirekt, leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

 

Av de sex nya prioriterade ämnena (av totalt tolv nya prioriterade ämnen) som har uppmätts över 

gränsvärden i ytvatten samt över riktvärdet för PFAS i grundvatten är vissa mindre och andra mer 

problematiska för kommunala avloppsreningsverk och recipienter. 

 

Dioxiner samt PFAS bedöms enligt ovan som de ämnen som främst skulle kunna påverka 

miljökvalitetsnormer i utsläpp från Gryaab. Då det i dagsläget finns mycket begränsad data 

framtagen gällande bakgrundsnivåer av de nya prioriterade ämnen är det dock svårt att bedöma 

eventuell påverkan. 

 

Det är mycket positivt att Länsstyrelserna (och kommunerna) avser att utöka och prioritera tillsynen 

gällande verksamheter som kan påverka miljökvalitetsnormerna samt ställa krav på åtgärder med 

avseende på PFOS, dioxiner samt PFAS. Det är dock viktigt att tillsynsmyndigheterna i detta arbete 

ställer åtgärdskraven vid utsläppskällan. När det gäller t ex PFAS och dioxiner har kommunala 

avloppsreningsverk inte rådighet över dessa utsläpp och därför svårt att utföra åtgärder. Bidrag från 



industri bör renas vid källan, bidrag från hushåll bör elimineras genom tex informationskampanjer, 

styrning av detaljhandeln eller kemikaliereglering. Idag kommer också en stor del av de förorenade 

ämnena från tillskottsvatten, dvs t ex dagvatten, på grund av kombinerade system samt inläckage. 

Rening efter utspädning (t ex vid kommunalt reningsverk) av dessa parameter är dessutom tekniskt 

mycket svårt. Det har visat sig svårt att hitta bra reningstekniker för PFOS vid deponier. Tillämpade 

tekniker skulle inte vara lämpliga på ett kommunalt reningsverk. Genom analys av inkommande 

avloppsvatten kan trender i samhället utläsas. För många miljöfarliga ämnen ses positiva trender, dvs 

en minskning av halterna, men man har vid Gryaab sett indikation på att PFAS istället ökar i 

avloppsvattnet. Med detta i åtanke kan målen med åtgärdsprogrammet vara svårare att uppnå. 

 

1a) Framgår det av samrådsmaterialet (åtgärdsprogram inklusive bilagor) hur åtgärdsprogrammet  

       är framtaget samt dess övergripande syfte? 

Ja  

 

1b) Vad saknas eller behöver ändras? 

 

2a) Framgår det hur miljökvalitetsnormerna (MKN) för de nya prioriterade ämnena för ytvatten  

       samt PFAS (summa 11) för grundvatten är satta? 

Ja  

 

2b) Vad saknas eller behöver ändras? 

Svårt att förstå vad som avses 

 

3a) Är de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet tillräckliga för att följa miljökvalitetsnormerna  

      (MKN) eller anser du att det saknas åtgärder? 

Åtgärderna är i många fall bra, men de är dåligt kända och leder därför inte till tillräcklig tillämpning. 

Därför behöver åtgärdsarbetet förstärkas genom insatser från Vattenmyndigheten och centrala 

myndigheter. Det är t ex viktigt att arbeta med materialval i produkter. 

 

PFAS (perfluorerade alkylsyror och polyfluorerade alkylsubstanser) ökar i avloppsvattnet i motsats till 

andra miljöfarliga ämnen, vilket kan göra det svårt att uppnå åtgärdsprogrammets mål. 

 

3b) Beskriv vilka åtgärder som du anser saknas och vilken åtgärdsmyndighet som bör genomföra  

      dem. 

Boverket bör vara mycket mer aktiva för att vägleda kommuner i planering och byggnation. Boverket 

bör därför få sådana åtgärder riktade till sig.  

 

Kemikalieinspektionen bör arbeta mer för att minska/få bort innehåll i importerade produkter. 

Svenska Vatten bör arbeta med PFAS 

 

4a) Har du förbättringsförslag eller andra synpunkter på åtgärderna i åtgärdsprogrammet? 

Se nedan. 

 

4b) Välj den åtgärd som du vill lämna synpunkter på. 

Lst 1, Lst 4 b och c, Lst 5 a och c, Lst 9 a och c, Kommunerna 1, Kommunerna 7, Kommunerna 8, 

Kommunerna NY, HaV 6  



 

4c) Skriv din synpunkt. 

Lst 5 a och c + Lst 9 a och c:  

Länsstyrelsernas samhällsbyggnadsavdelningar behöver vara mer aktiva för att vägleda kommunerna 

inom fysisk planering. De befintliga åtgärderna har hittills inte varit tillräckliga för att få genomslag.  

 

Här behöver Boverket också vara med som ansvarig för åtgärderna.  

 

Lst 4 b och c + Kommunerna 7 och 8:  

Centrala myndigheter och länsstyrelserna behöver vara mer aktiva inom andra områden och ge mer 

aktivt stöd till kommunerna gällande bland annat dagvattenhantering och tillsynsvägledning.  

 

Kommunerna NY:  

Det behövs stöd och vägledning från bland annat Boverket. Vilka kommunikationsinsatser är det 

meningen att kommunerna ska delta i? Ska de göras från centralt håll med t ex framtagande av 

information? Är det Energimyndighetens åtgärd som menas?  

 

HaV 6:  

Boverket bör delta i åtgärden för att ta fram vägledning och anordna utbildningar kring hur 

vattenskyddsområden och regionala vattenförsörjningsplaner ska tillämpas i fysisk planering.  

Kommunerna NY:  

Beträffande fastbränsleeldning. Åtgärden borde inte ligga i vattenförvaltningens åtgärdsprogram 

utan snarare behandlas som en luftmiljöfråga och dess MKN som en hälsoskyddsfråga. Kopplingen till 

åtgärder i vattenförvaltningen framgår inte tillräckligt tydligt. Denna åtgärd riskerar att krocka med 

det arbete som bl a MSB driver beträffande krisberedskap osv där folk behöver kunna vara 

”självförsörjande” bl a map värme i 72 timmar (som även kanske behöver ökas till en vecka.) Hur 

hanteras detta? 

 

Kommunerna 1: 

Det bör också ingå att ta fram en tillsynsvägledning (t. ex. i åtgärd 7 riktad till Naturvårdsverket) för 

hur man ska bedöma olika verksamheters påverkan på MKN för vatten. Vi som tillsynsmyndighet 

uppfattar detta som en stor uppgift eftersom vi inte har några specifika åtgärdsnivåer i den befintliga 

formuleringen för tillsyn av förorenade områden allmänt. Vi vet inte vilka vattendrag som ska 

prioriteras och vilka ämnen som vi behöver fokusera på att kontrollera utsläppen av. För Pfos/Pfas är 

åtgärdsbeskrivningen betydligt mer detaljerad och tydliga att följa upp. 

 

VISS behöver anpassas och förenklas så att det blir mer användarvänligt om det är VISS som ska 

användas som underlag för tillsynen.  

Vi har svårt att se hur tillsyn på befintliga miljöstörande verksamheter kommer in i de åtgärdsplaner 

för avrinningsområden (Länsstyrelsen åtgärd 5) som man hänvisar till i avsnitt Genomförande på sid 

75. 

 

4d) Finns det fler åtgärder som du har synpunkter på? (om "Ja" kan du välja fler åtgärder på nästa  

       sida genom att klicka "Nästa >") 

 



5a) Framgår det hur de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet är beräknade,  

       vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella osäkerheter i samband  

       med dessa uppskattningar? 

De kostnader som kommer att hamna på länsstyrelserna med ökade krav på vägledning till 

kommunerna, att ta fram planer mm ingår inte i beräkningarna. Det är orimligt att länsstyrelserna 

skulle kunna göra mer arbete inom detta område utan mer resurser.  

 

Kommunernas kostnader för planhandläggares, VA-enheternas och andra kompetenser tid är inte 

med i beräkningarna. För att åtgärderna ska få genomslag behövs mer resurser och kompetens i 

kommunerna för att hantera dessa frågor.  

 

Att kommuner och länsstyrelser till stor del redan har detta ansvar innebär inte att kostnaderna är 

försumbara. Eftersom tillsyn och annan hantering av MKN i kommunerna ofta är eftersatt beror 

mycket på bristande resurser och bristande tillgång på kompetens. Att ta med MKN i 

planeringsunderlag och bygglovsärenden kräver fler handläggare och satsningar på ökad kunskap om 

MKN.  

 

Det vore värdefullt om man utredde hur kan taxa för tillsyn skulle kunna användas. Även möjligheter 

att använda taxa för dagvatten som styrmedel/finansiering bör studeras.   

 

5b) Vad saknas eller behöver ändras? 

 

6a) Innehåller miljökonsekvensbeskrivningen en tillräcklig beskrivning av den betydande miljöpåverkan  

      som kan antas uppkomma från åtgärdsprogrammet? 

Ja 

 

6b) Vad saknas eller behöver ändras? 

 

7a) Innehåller miljökonsekvensbeskrivningen tillräcklig information om hur bedömningen gjorts,  

      vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella osäkerheter i samband  

      med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen? 

Ja 

 

7b) Vad saknas eller behöver ändras? 

 

8) Här har du eller din organisation möjlighet att lämna övriga synpunkter på avsnitt 2, Förslag till 

    Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten. 

NÄR DET GÄLLER PFAS 

Förslaget till åtgärdsprogram och nya miljökvalitetsnormer omfattar också kemisk status i 

grundvatten för elva PFAS. Problemen med grundvatten förorenat av PFAS från brandskum är akuta 

och angelägna att åtgärda. Förslaget är angeläget och välkomnas.  

 

Men det är bara en del av problemet med perfluorerade ämnen i miljön. Dessa ämnen finns även i 

andra delar av miljön som ytvatten, dagvatten och sediment, de finns i biota och de kommer också 

från andra källor än brandsläckningsskum. Det är också delvis andra grupper av fluorerade ämnen än 

de 11 som listas i åtgärdsförslaget och som finns i brandsläckningsskum. 



 

Åtgärder mot dessa ämnen saknas i åtgärdsprogrammet.  

En grupp som man särskilt bör uppmärksamma är de långkedjiga perfluorkarboxylsyrorna (PFCA).  

De långkedjiga PFCA är bioackumulerbara och undersökningar tyder på att biomagnifikation sker och 

de kan därför uppfylla kriterierna POPs enligt Stockholmskonventionen. Om man undantar de ofta 

mycket höga halterna av PFOS så hittar vi dem i lever från fisk, mink och utter i de högsta 

koncentrationerna bland övriga PFAS. Koncentrationerna sillgrissleägg från Stora Karlsö har visat en 

signifikant ökande trend sedan 1968 (Boström 2015). Även i lever från fisk har mängderna  

långkedjiga PFCA ökat. 

 

Riskerna med PFAS i ett bredare perspektiv är också mycket aktuell på internationell nivå. Ett 

exempel är "The Madrid Statement", undertecknat av mer än 200 internationella forskare år 2015, 

som rekommenderar att de flesta, om inte alla PFAS, borde fasas ut och ersättas med mindre farliga 

alternativ. Man menar också att även de kortkedjiga PFAS behöver uppmärksammas. 

 

Frågan är om samrådet med Vattenmyndigheten när det gäller Åtgärdsprogram 2018-2021 och 

reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter är rätt sammanhang att föra fram synpunkter i frågan. 

Men detta är uppenbarligen en fråga som bör engagera vattenråden. Det handlar om en risk för 

allvarliga långsiktiga problem som vi vet finns i våra vatten och för vilka vi har sett att 

koncentrationerna i organismer ökar. 

 

Vad görs och vad kan Vattenmyndigheten ytterligare göra för att för att få till stånd åtgärder när det 

gäller övriga PFAS? Finns det något som Vattenrådet kan bidra med? 

 

ÖVRIGT 

Bristande resurser hos kommuner och länsstyrelser kan medföra att åtgärder inte genomförs som 

planerat. 

 

Gällande den samhällsekonomiska bedömningen bör man ta med något som bedömer värdet av god 

vattenstatus, även aspekten hur befolkningen värdesätter detta är viktigt. Med avseende på detta 

håller Göteborgs stad på med en studie som ska belysa och analysera invånares attityd till 

vattenmiljön, deras rekreation och aktiviteter vid vattenförekomster och hur mycket de är villiga att 

betala för god kemisk och ekologisk status. Stockholms stad har gjort en liknande studie för att 

värdera sjöar och vattendrag utifrån människors betalningsvilja för att nå god vattenstatus 

(Soutukorva, Å., Wallström, J., Ivarsson, M., Wallentin, E. 2017. Värdering av vattenförekomster i 

Stockholm. Anthesis Enveco AB, Rapport 2017:5). 

 

Avsnitt 3 - Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för 
koppar och zink 2018 – 2021 
 

Till kommunala avloppsreningsverk inkommer stora mängder koppar och zink per år. Merparten, det 

som är partikelbundet hamnar i slammet och de lösta metallerna kan passera till recipient. T ex var 

årsutsläppet till recipient från Gryaab 2016 ca 850 kg koppar samt 1460 kg zink. Bidraget till recipient 

är beroende av inkommande mängder från samhället som Gryaab inte har rådighet över. Koppar- 

och zinkbalanserna från 2016 visar att hushållen är den största källan både för koppar 

och zink. 



Historiskt har inkommande mängder av zink minskat, på senare tid med ca 1-2% per år. Den något 

blygsamma minskningseffekten beror på att zink är vanligt förekommande i dagens material. En stor 

källa till zink i inkommande vatten som är möjlig att påverka är tillskottsvatten i form av dagvatten 

från kombinerade avloppsnät. 

 

För koppar ses också en minskning med ca 1-2% per år. Merparten av den inkommande mängden 

bedöms komma från korrosion av kopparledningar för dricksvatten. Med tillskottsvattnet kommer 

två andra betydande källor. Den största av dessa två källor är trafiken där bilarnas bromsbelägg är 

utförda av mässing som är en legering som består av koppar. Vidare kommer koppar från koppartak 

och fasadbeklädnad. 

 

Eftersom de kommunala avloppsreningsverken inte har rådighet över de inkommande mängderna är 

rening vid källan, alternativt materialbyte, att föredra framför rening på kommunalt reningsverk. En 

stor andel av zink och koppar som inkommer kommer från dagvattnet. Mängden dagvatten som 

kommer till avloppsreningsverken är dock enbart en liten del av den totala mängden dagvatten som 

når recipienten. Det är därför mer relevant att jobba för att rena dagvattnet lokalt eller med mer 

miljövänliga materialval. Miljönyttan av punktinsater på kommunala reningsverk blir måttliga då det 

enbart omfattar en liten del av den stora mängden förorenat dagvatten i samhället. 

 

Då det ännu inte finns analysdata framtagen gällande bakgrundsnivåer av biotillgänglig zink och 

koppar i recipienterna är det svårt att bedöma påverkan av utgående vatten från de kommunala 

avloppsreningsverken. Dagens utsläpp, i totalhalt, ser dock ut att klara tidigare gränsvärde för kust 

och övergångsvatten i vattendirektivet. 

 

9a) Framgår det hur miljökvalitetsnormerna (MKN) för koppar och zink är satta? 

Ja 

 

9b) Vad saknas eller behöver förändras? 

 

10a) Redogör underlagsrapporten för hur halterna koppar och zink beräknats, vilka antaganden  

         som gjorts och eventuella osäkerheter i samband med framtagandet av reviderade  

         miljökvalitetsnormer (MKN)? 

Man skriver en del om beräkningarna men inte hur de genomförs. Den länk till Bio-met som finns i 

underlagsrapporten direkt under rubriken " Beräkning av biotillgängliga halter" kräver lösenord för 

att få tillgång till information.  

 

Beskrivningen av hur beräkningarna genomförs finns i en särskild rapport " Metod för modellering av 

biotillgänglig halt av koppar och zink i inlandsytvatten - för statusklassificering inom 

vattenförvaltningen inför beslut 2018" som i underlagsrapporten har referensnamnet 

"Vattenmyndigheterna, 2017a" och i referensförteckningen en länk till VISS referensbibliotek (som 

inte ger tillgång till rapporten). Den hittar man på internet om man söker på första delen av 

rapportnamnet eller Vattenmyndigheternas webbplats, dock inte på samma sida som de andra 

dokumenten för Åtgärdsprogram 2018-2021. 

 

Om det är så att modellen endast tar hänsyn till exponering via gälar så ifrågasätts om det är 

tillräckligt. Den bör kompletteras med effekter på andra organismgrupper. 



 

10b) Vad saknas eller behöver ändras? 

Åtgärdsprogrammet bör kompletteras med åtgärder för att minska utsläpp av koppar och zink till 

vattendrag och i synnerhet till kustvattnet. 

 

En lättillgänglig beskrivning saknas av hur beräkningarna gjorts etc. och framför allt varför metoden 

inte fungerar på en del av våra vatten (mjuka vatten, lågt pH), hur man kan hantera detta och om det 

finns behov/planer på att utveckla en metod för dessa vatten. 

 

11a) Framgår det av rapporten vad skillnaden blir när man nu övergår från totalhalter till  

         modellerade biotillgängliga halter för koppar och zink? 

Ja 

 

11b) Vad saknas eller behöver ändras? 

 

12) Här har du eller din organisation möjlighet att lämna övriga synpunkter på avsnitt 3,  

      Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018 - 2021. 

Gällande miljöövervakning så föreslås i Västerhavets distrikt 128 stationer i sjöar och 41 i vattendrag 

gällande Cu och 126 stationer i sjöar och 39 i vattendrag gällande Zn, men inga nya stationer för 

kustvatten. Vi saknar motiv från Vattenmyndigheterna för varför det är så. 

 

Det skulle vara av värde att få information om fördelningen av stationer (utöver antal stationer) inom 

vattenförekomsterna så att man skulle kunna ge synpunkter på övervakningsprogrammets upplägg 

för att övervakningen ska ske med ännu bättre statistisk precision och säkerhet (beroende bl a på 

variationen i datamaterialet). 

 

Avsnitt 4 - Föreskrifter om reviderade kvalitetskrav för vattenförekomster 
i respektive vattendistrikt 
 

13) Framgår det varför undantag satts för vissa vattenförekomster? 

 

14) Här har du eller din organisation möjlighet att lämna övriga synpunkter på avsnitt 4. 
 


