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Regelförteckning för Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Detta är en sammanställning av Sveriges geologiska undersöknings samtliga gällande föreskrifter som 
har kungjorts i SGU:s författningssamling SGU-FS och föreskrifter beslutade av SGU som har 
kungjorts i andra myndigheters författningssamlingar, samt föreskrifter beslutade av någon annan 
myndighet där ansvaret för föreskrifterna sedan har förts över till SGU. Förteckningen är upprättad 
med utgångspunkt från bestämmelserna i 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). 
Ändringar av en föreskrift finns angivna under grundföreskriften. Föreskrifter som upphävts eller som 
enbart föreskriver om upphävande av tidigare kungjorda föreskrifter finns inte med i denna 
förteckning. 

Författningssamling, 
år och löpnummer 

 

 
Bemyndigande 

   
SGU-FS 2013:1 Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter om kartläggning och analys 
av grundvatten 
Celex 32000L0060 

3 kap. 4 § och 9 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) 
 

SGU-FS 2013:2 Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter och allmänna råd om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten 
Celex 32000L0060, 32006L0118 
 
SGU-FS 2016:1 ändr. bil. 1 och 3 
Celex 32006L0118, 32014L0080 
 
SGU-FS 2019:1 ändr. författningsrubrik, 
1, 2, 4 och 15–17 §§ samt bil. 1 och 3, nya 
allmänna råd bil. 1  
Celex 32006L0118, 32014L0080 
 

4 kap. 8 a § och 9 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) 
 
 
4 kap. 8 a § vattenförvaltnings-
förordningen (2004:660) 
 
4 kap. 8 a § och 9 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) 
 

SGU-FS 2014:1 Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter om övervakning av 
grundvatten 
Celex 32000L0060, 32009L0090 
 

7 kap. 2 § och 9 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) 
 

SGU-FS 2015:1 Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter och allmänna råd om 
behörighet att utföra gruvmätning 

62 § mineralförordningen 
(1992:285) 
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SGU-FS 2017:1 Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter och allmänna råd om 
redovisning av förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram för grundvatten 
Celex 32000L0060 

3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § 
och 9 kap. 3 § vattenförvaltnings-
förordningen (2004:660) 

   
SGU-FS 2020:1 
 

Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter och allmänna råd om gruv- 
och borrhålskartor 

50 § mineralförordningen 
(1992:285) 
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