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Länsstyrelsen i Västernorrlands läns 
(Vattenmyndigheten för Bottenhavets 
vattendistrikts) föreskrifter om ändring i 
Länsstyrelsen i Västernorrlands läns 
(Vattenmyndigheten för Bottenhavets 
vattendistrikts) föreskrifter (22FS 2016:16) om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Bottenhavets vattendistrikt; 

22FS 2020:10 
Utkom från trycket 
den 16 oktober 2020 

 
beslutade den 17 oktober 2018 (Dnr: 537-839-2018). 
 
Med stöd av 3 kap. 1 § och 4 kap. 11 § förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, i dess lydelse före den 11 januari 
2019, föreskriver Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt följande 
i fråga om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns (Vattenmyndigheten i 
Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter (22FS 2016:16) om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. 
 

1. Angivna kvalitetskrav i Bilaga 1 ska gälla för ytvattenförekomsten 
SE667817-156205 (motsvarande WA22808598) i Kerstinbo-Skärsjö 
torrläggningsföretag 1953 i Heby kommun. 
 

2. Ytvattenförekomsten WA58650279 i Kerstinbo-Skärsjö 
torrläggningsföretag 1953 i Heby kommun ska inte längre utgöra en 
ytvattenförekomst enligt 4 § Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 
i dess lydelse före den 1 januari 2020. Vattenförekomsten utgår 
därmed ur Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikts 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets 
vattendistrikt. 
 

___________________ 

 

 

 

 

 



 

Punkt 1 i dessa föreskrifter träder i kraft vid den senare tidpunkt som 
Vattenmyndigheten beslutar, när den planerade åtgärden för omledning och 
kulvertering av vattenförekomsten har genomförts. Länsstyrelsen i Uppsala 
län ska meddela Vattenmyndigheten när åtgärden har genomförts. 

Punkt 2 i dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart. 
 
 
 
 
Berit Högman  Joakim Kruse 
  



 

Bilaga 1 
 
 
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och 
kustvatten) 
  

 
Förklaring: Tabellen visar grundinformation, ekologisk status, kemisk ytvattenstatus 
samt eventuellt skyddade områden för den aktuella vattenförekomsten Kerstinbo-
Skärsjö. 
 
 
 
 

Grundinformation Ekologisk 
status Kemisk ytvattenstatus Skyddade 

områden 

Huvud-
avrinnings-

område 

Vatten-
förekomst- 

namn 

Vatten-
kategori EU-ID Kvalitetskrav 

och tidpunkt Kvalitetskrav Tids-
frist Mindre strängt krav 

Kompletterande 
krav för 

skyddade 
områden 

Dalälven - 
SE53000 

SE667817-
156205 

Vatten-
drag 

SE667817-
156205 

Måttlig 
ekologisk 

status 

God kemisk 
ytvattenstatus med 

undantag för 
Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
och Bromerad 

difenyleter 

  

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus för 
Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
och Bromerad 

difenyleter 

  


