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Bestämmelser om vilken 

vattenkvalitet (status) som ska 

uppnås i vattenförekomster till en 

viss tidpunkt.

Utgår från bedömning av 

nuvarande vattenstatus.

Styrande för myndigheter och 

kommuner vid tillämpning av 

miljöbalken, PBL, vattentjänstlagen 

m.m. 

Miljökvalitetsnormer, MKN



Vad är god status?

• För att uppnå god status krävs att följande 

miljökvalitetsnormer (MKN) är uppfyllda:

• God kemisk grundvattenstatus

• God kvantitativ grundvattenstatus

• God kemisk ytvattenstatus

• God ekologisk ytvattenstatus

• God ekologisk potential (för KMV och 

KV)



Målår och avvikelser
God status alternativt god potential ska uppnås senast 

2015 och åtgärderna ska vara påbörjade senast 2012. 

Undantag

• Tidfrister till 2021 eller 2027

• Mindre stränga krav

• Påverkan från ny verksamhet 

och oförutsedda händelser



MB 5:2 § MKN skall ange

1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter 

av betydelse eller som miljön eller naturen kan 

belastas med utan fara för påtagliga olägenheter 

och som inte får överskridas eller underskridas.

4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer 

av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.



Föreskrifter HaV kontra SGU

• NV/HaV, MKN sätts för alla ytvattenförekomster. 

Ekologisk status utifrån biologiska kvalitetsfaktorer

Kemisk status fungerar som en gränsvärdesnorm.

• SGU, MKN sätts enbart på de grundvattenförekomster 

som är ”at risk” och för aktuella parametrar.

”Begreppet vända trend”

Kvantitativ status



Mer i MB 5 om MKN och ÅP

3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att 

miljökvalitetsnormer följs. Lag (2010:882).

6 § Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet 

och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att 

följa miljökvalitetsnormer.

8 § Myndigheter och kommuner skall inom sina 

ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs 

enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. 

Lag (2003:890).



Åtgärdsprogram

• Ska visa på vad som behöver uppnås.

• Beskriva hur (både fysiska åtgärder och 

styrmedel).

• Definiera vem som är ansvarig.

• Var åtgärderna ska genomföras.

• När åtgärderna ska vara genomförda.

• Visa på konsekvenserna. 



När ska åtgärden sättas in?

 Åtgärdsplaneringen ska styra normsättningen, 

vilket innebär att man ska utgå från när den 

fysiska åtgärden kan/behöver genomföras för att 

status ska motsvara MKN vid rätt tidpunkt.

År 1 År 2 År 3 År 4-6

2021



Måttlig status

2015

Ambitionsnivån bestäms av behovet i miljön, 

värdet av vatten och åtgärdskostnaderna

God status

2021 2027

Ambition åtgärder
vattenförvaltning



Sammanhållen vattenförvaltning
Hög tid att låta åtgärdsprogrammen bli styrande för 

bedömningar och prövningar.

Hur får vi alla att dra åt samma håll? En sammanhållen 

vattenförvaltning förutsätter gemensam vilja och utökad 

samverkan!

• Myndigheter och kommuner

• Intresseorganisationer och allmänhet

• Verksamhetsutövare och branschorganisationer

Politisk vägledning är nödvändig – vad vill vi i Sverige?

• MKN och ÅP är styrmedel för myndigheter och kommuner –

genomförbarhet avgörs av andra verktyg (MB, rättspraxis, 

resurstilldelning och andra avvägningar)



Tillsammans värnar vi vattnets värden!


