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Miljökvalitetsnormer som berör Huddinge kommun: YTVATTEN 

  

Avrinnings-
område 

Vattenförekomst Nuvarande status 
(2009)** 

Miljökvalitetsnorm** 

Mälaren 61 Albysjön* God ekologisk status  

God kemisk status 

God ekologisk status 2015 

God kemisk status 2015 

Mälaren 61 Mälaren: östligaste 
delen* 

God ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk 
status 

God ekologisk status 2015 

God kemisk status 2015, 
tidsfrist 2021 för TBT***. 

Tyresån 62 Orlången* Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Tyresån 62 Magelungen* Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Tyresån 62 Drevviken* Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Tyresån 62 Vattendrag: 
Orlången-
Magelungen 
(betecknad Norrån)* 

Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Tyresån 62 Vattendrag:  
Magelungen-
Drevviken 
(betecknad Forsån) 

Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Tyresån 62 Vattendrag: 
Drevviken till 
Kalvfjärden 
(betecknad Tyresån) 

Otillfredsställande 
ekologisk status (fysisk 
påverkan) 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

 

God kemisk status 2015 

Saxbroån/ 
Kagghamra-
ån 62/63 

Vattendrag: 
Kagghamraån 
(betecknad 
Saxbroån) 
(Holmträsket mm) 

Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Vitsån 62/63 Vattendrag: Vitsån 
(Öran och Långsjön i 
Paradiset mm) 

Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

Husbyån 
62/63 

Vattendrag: Husbyån Otillfredsställande 
ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 
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Miljökvalitetsnormer som berör Huddinge kommun: YTVATTEN (forts.) 
 
Avrinnings-
område 

Vattenförekomst Nuvarande status 
(2009) ** 

Miljökvalitetsnorm** 

Stockholms inre 
skärgård  

Strömmen – Lilla 
Värtan (Henriksdals 
avloppsreningsverk, 
som tar emot 
avloppsvatten från 
större delen av 
Huddinge kommun 
mynnar här) 

Måttlig ekologisk 
potential 
 
Uppnår ej god 
kemisk status 

God ekologisk potential 
2021 
 
God kemisk status 2015, 
tidsfrist 2021 för 
TBT*** . 

Stockholms 
skärgårds 
mellankustvatten 

Himmerfjärden 
(Himmerfjärdsverkets 
avloppsreningsverk, 
som tar emot 
avloppsvatten från 
västligaste delen av 
Huddinge kommun 
mynnar här) 

Måttlig ekologisk 
status 
 
God kemisk status 

God ekologisk status 
2021 
 
God kemisk status 2015 

Stockholms 
skärgårds 
mellankustvatten 

Kalvfjärden 
(Tyresåns 
avrinningsområde 
mynnar här) 

Måttlig ekologisk 
status 
 
God kemisk status 

God ekologisk status 
2021 
 
God kemisk status 2015 

 
  
Miljökvalitetsnormer som berör Huddinge kommun: GRUNDVATTEN 

 

Avrinnings-
område 

Vattenförekomst Nuvarande status 
(2009) 

Miljökvalitetsnorm 

Mälaren och 
Albysjön 

Tullingeåsen: 
Ekebyhov-Riksten* 

God kemisk status 

God kvantitativ status 

God kemisk status 2015 

God kvantitativ status 
2015 

 
Miljökvalitetsnorm som gäller alla vattenförekomster (YT- och GRUNDVATTEN) 
 
Miljökvalitetsnorm: Vattenstatusen får inte försämras. 
 
*Vattenförekomster med fet stil = vattenförekomster som helt eller delvis ligger i 
Huddinge kommun. (Övriga vattenförekomster ligger ej i Huddinge kommun, men påverkas 
av Huddinge kommun.) 
 
** Bedömningen av kemisk status 2009 omfattar inte kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, eftersom god kemisk status inte uppnås i någon ytvattenförekomst 
inom vattendistriktet. Miljökvalitetsnormen för kemisk status med avseende på nämnda 
ämnen är fastställd till ”uppnår ej god kemisk status” för alla ytvattenförekomster i distriktet. 
Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i ytvattenförekomsterna bör inte öka 
till 2015. 
 
*** TBT (Tributyltenn) användes tidigare i båtbottenfärg, men är idag förbjudet. 


