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Bilaga 1

Generella riktvärden för grundvatten på nationell nivå 
och utgångspunkter för att vända trender 

Tabell. Riktvärden för grundvatten på nationell nivå1 och utgångspunkter för 
att vända trender.
Parameter Enhet Riktvärde för 

grundvatten 
Utgångspunkt för 
att vända trend 

Nitrat mg/l 50 20
Nitrit mg/l 0,5 0,1
Fosfat mg/l 0,6 0,1 
Aktiva ämnen i bekämpningsmedel
inkl. metaboliter, nedbrytnings- och 
reaktionsprodukter

µg/l 0,1
0,5 totalt

Detekterat

Klorid mg/l 100 50; Västkusten 75
Konduktivitet mS/m 150 75
Sulfat mg/l 100 50 
Ammonium mg/l 1,5 0,5 
Arsenik µg/l 10 5 
Kadmium µg/l 5 1 
Bly µg/l 10 2
Kvicksilver µg/l 1 0,05 
Trikloreten + Tetrakloreten µg/l 10 2
Kloroform (Triklormetan) µg/l 100 50
1,2-dikloretan µg/l 3 0,5 
Bensen µg/l 1 0,2
Benso(a)pyrene ng/l 10 2 
Summa 4 PAH:er,
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren

ng/l 100 20 

1 Riktvärdena är framtagna enligt förfarandet angivet i bilaga 3. Referensvärden på 
nationell nivå enligt bilaga 2 har använts. Användningen av grundvattnet för dricksvatten-
försörjning har beaktats. Grundvattnets påverkan på ytvattens ekosystem ska beaktas när 
grundvatten förekomsten står i förbindelse med ytvatten. Halter som anges i direktivet om 
miljökvalitets normer inom vattenpolitikens område (2008/105/EG) kan användas som ut-
gångspunkt för att beräkna vilket riktvärde för grundvatten en grundvattenförekomst bör ha 
för att inte försämra ekologiska eller kemiska kvaliteten på förbundna ytvattenförekomster. 
I beräkningarna ska hänsyn tas till utspädning och nedbrytning av kemiska ämnen.



Bilaga 3

Förfarande för fastställande av riktvärden för grund-
vatten

Riktvärden för grundvatten ska fastställas för alla förorenande ämnen med ur-
sprung i mänskliga verksamheter eller indikatorer för dessa som vid kartlägg-
ning och analysförfarandet enligt 3 kap. 1 § 1 och 2 förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, bedömts vara orsaken till att 
grundvattenförekomsten angetts vara utsatt för risk att inte uppnå god grund-
vattenstatus, med särskilt beaktande av följande ämnen: arsenik, kadmium, 
bly, kvicksilver, ammonium, klorid, sulfat, trikloreten, tetrakloreten, konduk-
tivitet, nitrit och fosfat.

1. Fastställandet av riktvärden ska grundas på

A.  grundvattnets påverkan på anslutande akvatiska och grund-
vattenberoende terrestra ekosystem,

B. risk för störning av pågående eller potentiell legitim använd-
ning av grundvattnet eller för annan störning av grundvattnets 
funktion

C. hydrogeologiska egenskaper, med information om bakgrunds-
värden och vattenbalans.

2. Vid fastställandet av riktvärden ska hänsyn tas till de förorenande 
ämnenas ursprung, eventuella naturliga förekomst, toxikologiska 
egenskaper, spridningsbenägenhet, persistens och potential för bio-
ackumulering.

3. När höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras indika-
torer förekommer på grund av naturgivna förutsättningar ska hänsyn 
tas till dessa bakgrundsvärden i den relevanta grundvattenförekomsten 
vid fastställandet av riktvärden. Vid fastställandet av bakgrunds-
värden bör följande principer beaktas:

A.  Fastställandet av bakgrundsnivåerna bör baseras på karakte-
riseringen av grundvattenförekomster i enlighet med SGUs 
föreskrift 2013:1 och på resultaten av övervakningen av 
grundvattnet i enlighet med SGUs föreskrift 2014:1. Vid 
övervakning och vid tolkning av analysdata ska hänsyn tas 
till att flödesförhållanden och grundvattenkemi varierar både 
 i djupled och sidled inom grundvattenförekomsten.

B. Det kan vara lämpligt att välja en delmängd prover för vilka 
indikatorer visar en avsaknad av mänsklig verksamhet. Upp-
gifter om geokemiska processer som frigör ämnen från det 
geologiska materialet bör också beaktas, om de finns tillgäng-
liga.

C. I de fall där övervakningsdata inte ger en tillräcklig bild av 
bakgrundnivåerna i grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster kan statistiska referensresultat använ-
das, t.ex. de typologianpassade bakgrundsvärden som finns i 
SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten.



4. Fastställandet av riktvärden bör stödjas av en kontrollmekanism 
för de uppgifter som samlats in, på grundval av en utvärdering av 
uppgifternas kvalitet, analytiska överväganden och av bakgrunds-
värden för ämnen som kan förekomma både naturligt och till följd 
 av mänsklig verksamhet.


