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Innhold 

• Prioriterte stoffer i arbeidet med vannforskriften 

 

• Nye grenseverdier (EQSer) for vann, sediment og biota  

 

• Klifs arbeid med prioriterte stoffer i 2013 

 

• Nytt fra EU – revisjon av prioritetslisten  

 

 



God miljøtilstand i vann 

 

• Vanndirektivet har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i alt 

vann 

 

• Tatt inn i norsk lovverk gjennom vannforskriften 

 

• Målet er at alt kystvann, ferskvann og grunnvann i Norge skal ha 

god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 



Klassifisering av en vannforekomst 

 

• Kjemisk tilstand 

– EU har fastsatt EQS i vann for 33 prioriterte stoffer + 8 andre stoffer  

– EQS for 3 stoffer i organismer (Hg, HCB og HCBD)  

– Hvis alle stoffene er under grensen for EQS skal vannforekomsten 

klassifiseres som god 

 

• Økologisk tilstand 

– Nasjonale stoffer sammen med andre kvalitetselementer 

– Alle stoffene må være over grensen for EQS for at vannforekomsten 

skal klassifiseres som god eller svært god 



Bruk av EQSer i Norge  

• Norge liker å undersøke og overvåke i 

sediment og organismer 

 

• Det er viktig for Norge å kunne fortsette 

med dette 

 

• EQSer i sediment og/eller biota må 

utarbeides 
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Utarbeidelse av nye EQSer 

 

• Stoffer prioritert av EU:  

– EQS for sediment og/eller biota  

 

• Nasjonale stoffer:  

– EQS for ferskvann, kystvann, sediment 

og/eller biota 

 

• 56 stoffer/stoffgrupper ble vurdert 

 

 

 

 





• Beskrivelse av hvordan de er fastsatt 

– Følger teknisk veiledning fra Kommisjonen, 

TGD no. 27 

 

• 5-delt klassifiseringssystem for stoffene 

– Kystvann 

– Ferskvann 

– Sediment 

– Ikke biota 



5-delt klassifiseringssystem 

• AA-EQS danner øvre grense for klasse II  

 

• MAC-EQS danner øvre grense for klasse III 



Bruk av EQS i sediment 

 

• Overskrids EQS i sediment skal det 

gjennomføres en risikovurdering  

 

• Er det ingen risiko skal den kjemiske 

tilstanden vurderes som god 

 

 

 



Klifs videre arbeid med prioriterte stoffer i 2013 

• Høring av rapporten 

 

• EQS for sediment/biota for EU stoffer skal inn i vannforskriften 

 

• Nasjonalt prioriterte stoffer skal velges 

 

• Risikoveilederen skal revideres på bakgrunn av nye EQSer 

 

 

 



• Revidering av klassifiseringssystemet  

 

X 



Kommisjonen har foreslått 15 nye 

stoffer på EUs liste 



Takk for oppmerksomheten! 


