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§ 13 - Remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse  
(22KOT134) 
 

Ärendebeskrivning 
EU-kommissionen lämnade den 26 oktober sitt förslag på ett nytt avloppsdirektiv. 
Avloppsdirektivet är ett av de viktigaste verktygen EU har på vattenområdet då det styr 
avloppsreningsverkens arbete med att skydda människors hälsa och miljön. Direktivet reglerar 
kvalitetskrav på avloppsvatten från tätorter och anger utsläpps- och kontrollkrav för till 
exempel biologiskt och kemiskt syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor som släpps ut från 
reningsverken. 

Sammanlagt 123 myndigheter, kommuner och organisationer har beretts möjlighet att 
framföra synpunkter på förslaget. Statliga myndigheter under regeringen är skyldiga att svara 
på remissen men för övriga remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Branchorganisationen Svenskt Vatten arbetar för VA-organisationer i Sverige och är en av 
remissinstanserna. Svenskt Vatten har mycket god kompetens och förmåga att bedöma 
konsekvenser av förslaget. Tekniska förvaltningen har å andra sidan inte resurser eller 
erfarenhet att göra en korrekt analys och konsekvensbedömning av det omfattande materialet 
och föreslår att nämnden instämmer i det yttrande som Svenskt Vatten kommer att avge. På 
Svenskt Vattens hemsida finns organisationens omfattande och väl genomarbetade utkast till 
yttrande i ärendet. Svenskt Vattens mycket korta kommentar till förslaget sammanfattas med 
att organisationen välkomnar att EU-kommissionen tagit fram ett nytt förslag med höga 
ambitioner för europeiska vatten och vattendrag. Däremot innebär delar av förslaget att 
svenska reningsverk riskerar att bli straffade, trots att man tillhör världens mest effektiva. 
Förslaget innebär också stora kostnader utan miljönytta för svenska kommuner. Detta ställer 
sig Svenskt Vatten kritiskt till. 

Efter remisstiden väntar en politisk process i bland annat EU:s ministerråd och EU-
parlamentet under uppskattningsvis ett år eller mer innan avloppsdirektivet beslutas. 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Johan Calais (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att tillägg 
görs i yttrandet att det sannolikt kommer behövas stöttning och styrning till kommunerna vid 
eventuellt genomförande. 

Propositionsordning 
Ordförande Joakim Blückert (M) ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkande från 
Johan Calais (S) och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detsamma. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - yttrande avloppsdirektiv 

Missiv - Remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
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Bilaga till remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 

Bilaga till remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 

Remiss Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 

 

Beslut 
Kultur- och tekniknämnden instämmer i Svenskt Vattens yttrande avseende europeiska 
kommissionens reviderade direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse men 
tillägger att det sannolikt kommer behövas nationell stöttning och styrning till kommunerna 
vid eventuellt genomförande. 
________ 
 

Expedieras till  
Tekniska förvaltningen 

Regeringskansliet 
-Paragrafen är justerad- 
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