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Utgiven i Helsingfors den 11 november 2015

1309/2015
Statsrådets förordning
om ändring av 13 § i och bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) 13 § 1 mom.,
sådant det lyder i förordning 869/2010, och
fogas till bilaga 5, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 341/2009, 869/2010
och 1280/2014, nya 19 och 20 punkter som följer:
13 §
Klassificering av ytvattnets kemiska status
Ytvattnets kemiska status i en vattenförekomst klassificeras som god, om miljökvalitetsnormen för ett sådant ämne som nämns i punkt C2 i bilaga 1 till statsrådets förordning
om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön inte har överskridits. I fråga om
bromerade difenyletrar, dikofol, perfluoroktansulfonsyra, dioxiner, hexabromcyklododekan, heptaklor, heptaklorepoxid, kvicksilver, hexaklorbensen och hexaklorbutadien tillämpas den miljökvalitetsnorm för fisk som anges i punkt C2 i bilaga 1 till den förordningen och i fråga om fluoranten och PAH-föreningar den miljökvalitetsnorm för blötdjur som
anges i punkt C2 i bilaga 1 till den förordningen.
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Denna förordning träder i kraft den 22 december 2015.
Helsingfors den 5 november 2015
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Miljöråd Airi Karvonen
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1309/2015
Bilaga 5
——————————————————————————————
I en förvaltningsplan som har setts över enlighet med 19 § i vattenförvaltningslagen
skall dessutom följande uppgifter tas med:
——————————————————————————————
19. En tabell över kvantifieringsgränserna för de analysmetoder som tillämpas och information om dessa metoders prestanda i förhållande till minimikriterierna enligt bilaga 3
till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön samt en
motivering för den övervakningsfrekvens som tillämpas i enlighet med 9 § 5 mom. i den
förordningen, om övervakningsintervallen är längre än ett år.
20. I en förvaltningsplan som har setts över i enlighet med 19 § i vattenförvaltningslagen kan det dessutom ingå kompletterande kartor med uppgifter om den kemiska statusen
för ett eller flera av följande ämnen, separat från uppgifter om övriga ämnen som anges i
punkt C2 i bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för
vattenmiljön:
a) ämnen vars nummer är 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 och 44,
b) ämnen vars nummer är 34—45,
c) ämnen vars nummer är 2, 5, 15, 20, 22, 23 och 28,
I fråga om de numrerade ämnena i underpunkterna a—c är det också möjligt att ange i
hur hög grad förvaltningsplanen eventuellt avviker från miljökvalitetsnormens värde. När
sådana kompletterande kartor görs upp ska strävan vara att säkerställa att de är inbördes
jämförbara både när det gäller olika vattenförvaltningsområden och på unionsnivå.
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