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Yttrande gällande europeiska kommissionens 
förslag på reviderat direktiv om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse 
 

Miljödepartementets diarienummer: M2022/01945 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 26 oktober lämnade EU-kommissionen förslag på ett omarbetat 
avloppsdirektiv. Direktivet är ett av de viktigaste verktygen EU har på 
vattenområdet och kommer att styra avloppsreningsverkens arbete med att 
skydda människors hälsa och miljön i decennier.   
 
Det nya avloppsdirektivet innehåller en rad stora förändringar som kommer få 
stor påverkan på VA-verksamheter och skärper bland annat kraven på rening 
av fosfor och kväve samt läkemedelsrening (avancerad rening). 
 
Miljödepartementet har skickat förslaget på remiss till Lindesbergs kommun, 
där VA-avdelningen och Miljökontoret yttrar sig.  
 
Yttrande från VA-avdelningen 
VA-avdelningen anser att det är positivt med förslag till ett nytt 
avloppsdirektiv. Dock kommer förslaget för VA-huvudmannen i sin nuvarande 
utformning innebära stora ökade kostnader, för bland annat rening av kväve, 
som i Sverige troligen kommer att ge tveksam miljönytta då det sker naturlig 
rening i sjöar och vattendrag. Förslaget innebär också utökade krav på vad som 
ska rapporteras och intervall för rapportering sänks till årligen vilket även det 
kommer att medföra fördyrningar. Kostnadsökningar för VA-huvudmannen 
medför direkt eller indirekt att höjningar av VA-taxan.  
 
I direktivet föreslås korta genomförandetider, vilket i kombination med långa 
och många gånger komplicerade tillståndsprocesser, samt att det är många 
avloppsreningsverk som måste byggas om/till kommer sannolikt resultera i 
konkurrens om resurser och kompetenser samt vara kostnadsdrivande.  
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I övrigt ställer sig VA-avdelningen bakom yttrande från VA-organisationernas 
branschorganisation Svenskt Vatten. 
 
Yttrande från Miljökontoret 
Miljökontoret instämmer i huvudsak med att direktivet revideras i enlighet 
med förslaget. Vi anser dock att direktivet behöver vara anpassat efter olika 
länders förutsättningar i de fall dessa skiljer sig på ett sätt som är relevant sett 
till syftet med direktivet. 
 
Kväverening och andra krav bör regleras på ett sätt som tar hänsyn till 
regionala miljöbehov och bedömd miljökvalitet. Strängare krav på rening av 
kväve kan innebära stora kostnader för åtgärder som i vissa fall ger liten 
miljönytta. För att främja teknikutveckling bör kontrollkrav vara utformade så 
att de är kompatibla med andra lösningar för rening av avloppsvatten och inte 
enbart är anpassade till konventionella avloppsreningsverk. För att inte hämma 
teknikutveckling får heller inte kraven på teknik detaljstyras i för hög grad utan 
behöver uttrycktas som funktionskrav dvs. krav på utsläppsnivå olika tekniker 
ska klara för att rena avloppsvatten.  
 
Miljökontoret ser positivt på kommissionens förslag om utvidgat 
producentansvar eftersom det skulle bidra till en utveckling mot mera 
miljövänliga produkter inom exempelvis läkemedelsindustrin.  
 
Artikel 4.3 anger att EU-kommissionen ges rätt att genom en delegerad akt 
lagstifta om krav på individuella avlopps tekniska utformning, drift och 
underhåll. Detta anser Miljökontoret skulle medföra ett alldeles för stort 
bemyndigande till detaljstyrning och det föreligger dessutom alltför stora 
oklarheter om hur ett sådant bemyndigande skulle utformas. Att ställa alltför 
stora och detaljerade reningskrav på enskilda och små avloppsanläggningar 
skulle i ett land som Sverige med ett väldigt stort antal sådana anläggningar 
innebära oproportionerligt stora kostnader i förhållande till miljönyttan.  
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