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Länsstyrelsen i Västernorrlands läns 

(Vattenmyndigheten för Bottenhavets 

vattendistrikts) kompletterande föreskrifter om 

kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets 

vattendistrikt; 

22FS 2018:1 

Utkom från trycket 

den 26 mars 2018 

 
beslutade den 13 mars 2018 (dnr 537-191-18). 

 

Med stöd av 4 kap. 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön föreskriver1 Vattenmyndigheten för Bottenhavets 

vattendistrikt att kvalitetskrav för nedan angivna vattenförekomster ska gälla. 

 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt föreskriver även att de 

tidigare beslutade föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster i 

Bottenhavets vattendistrikt 22 FS 2016:16 2-12 § även ska omfatta nedan 

angivna vattenförekomster.  

 

_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 mars 2018. 

 

 

 

 

 

Gunnar Holmgren  Erica Hasslar 

                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen 

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU, Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar 

och försämring, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 

december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och 

senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG 

och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i 

lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU. 

 



 

 

Ekologisk 

status

Skyddade 

områden

Huvudavrinningso

mråde

Vattenförekomst 

namn
Vattenkategori Vatten-ID

Kvalitetskrav och 

tidpunkt
Kvalitetskrav Tidsfrist

Mindre strängt 

krav

Kompletterande 

krav för skyddade 

områden

Indalsälven - 

SE40000
WA75537222 Vattendrag WA75537222

Hög ekologisk 

status

God kemisk 

ytvattenstatus 

med undantag för 

Kvicksilver och 

kvicksilverförenin

gar och Bromerad 

difenyleter

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus  

för Kvicksilver och 

kvicksilverförenin

gar och Bromerad 

difenyleter

Indalsälven - 

SE40000
Binnan Vattendrag WA87840524

Hög ekologisk 

status

God kemisk 

ytvattenstatus 

med undantag för 

Kvicksilver och 

kvicksilverförenin

gar och Bromerad 

difenyleter

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus  

för Kvicksilver och 

kvicksilverförenin

gar och Bromerad 

difenyleter

Miljökvalitetsnormer för ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten)

Grundinformation Kemisk ytvattenstatus


