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Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om                   
redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten;   

beslutade den 21 november 2008.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreskriver1 följande med stöd av 6 kap.  
10 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vatten miljön.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten redovisar åtgärds- 
program enligt 6 kap. förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön samt lämnar de uppgifter om interimsrapporten som Naturvårds-
verket behöver för rapportering till Europeiska kommissionen enligt 9 kap. 2 § 
samma förordning. Före skrifterna gäller för grundvattenförekomster där uttag 
av grundvatten är större än 10 m3/dygn eller där dricksvattenuttag för fler än 50 
personer görs eller där grundvattenförekomster är avsedda för sådan framtida an-
vändning eller där betydande påverkan på anslutande ytvattenförekomst kan ske.

Naturvårdsverket har bemyndigande att meddela föreskrifter om redovisning 
av åtgärdsprogram för ytvatten enligt 6 kap. 10 § nämnda förordning. 

Definitioner
2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som 
i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Redovisning av åtgärdsprogram
3 § Åtgärdsprogram med delåtgärdsprogram ska redovisas i pappersformat och 
finnas tillgängliga i digital form på internet.

4 §  Till åtgärdsprogrammet ska bifogas en karta som visar den geografiska ut-
bredningen av det område som åtgärdsprogrammet omfattar. Kartan ska omfatta 
vattendistriktet och eventuella ytterligare områden där störningar förekommer 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upp-
rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 
22.12.2000, s. 1, Celex 32000L0060).
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4 § andra stycket miljöbalken (1998:808). Till åtgärdsprogrammet ska det även 
finnas en karta som visar de områden som omfattas av de delåtgärdsprogram som 
är framtagna. Samtliga kartor ska redovisas i pappersformat i skala 1:250 000 
samt i digitalt format anpassat för presentationsskalan 1:250 000. 

Underlag till kartorna ska kunna utbytas i digitala format enligt gällande spe-
cifikation från Europeiska kommissionen.

Redovisning av interrimsrapport  
5 § För varje vattendistrikt ska en interrimsrapport om genomförandet av åtgärds-
programmet redovisas till Naturvårdsverket med kopia till SGU. Detta ska ske 
senast tre månader innan denna ska rapporteras till Europeiska kommissionen, 
enligt 9 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vat-
tenmiljön.

6 § Interrimsrapporten ska finnas tillgänglig i pappersformat samt i digital form 
på internet. 

     

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 december 2008
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