
 

 Remissyttrande  1 (1) 

 

 2023-02-01 Dnr 2022/04264 

Postadress 

Box 622 

751 26 Uppsala 

Besöksadress 

Dag Hammarskjölds väg 56 A 

Leveransadress 

Dag Hammarskjölds väg 56 C 

752 37 Uppsala 

Telefon 

018-17 55 00 

Telefax 

018-10 58 48 

E-post 

livsmedelsverket@slv.se 

Internet 

www.livsmedelsverket.se 

Organisationsnummer 

202100-1850 

VAT-nummer 

SE202100185001 
Innehar F-skattebevis 

 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

GENERALDIREKTÖREN 

Livsmedelsverkets yttrande över remiss från Miljödepartementet 

angående Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från 

tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen 

Sammanfattning 
Livsmedelsverket tillstyrker förslagen till revision av avloppsdirektivet. 

Generella synpunkter 
Implementering och efterföljande av direktivet kommer minska mängden föroreningar i 

utsläppt avloppsvatten, vilket kommer förbättra miljöparametrar som direkt och indirekt har 

påverkan på vårt dricksvatten och våra livsmedel. Särskilt införandet av krav på avancerad 

rening (artikel 8) och krav på riskbedömning (artikel 18) förväntas bidra till en förbättrad 

råvattenkvalitet. Främjande av  återanvändning av avloppsvatten (artikel 15) förväntas 

dessutom bidra till en ökad tillgång till råvatten för dricksvatten- och livsmedelsproduktion. 

Direktivets artiklar om energineutralitet (artikel 11) och återanvändning av vatten och 

avloppsslam (artikel 15 respektive 20) bidrar till en ökad miljömässig hållbarhet inom 

dricksvattenförsörjning, avloppshantering och livsmedelsproduktion.  

Det kan finnas behov av att integrera aspekter på klimatförändringar så att direktivet 

klimatanpassas, dvs att de åtgärder som regleras även ska fungera i takt med att klimatet 

förändras (artikel 13). 

Konsekvenser 
Livsmedelsverket har inga synpunkter på utredningens analys av förslagens konsekvenser. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Annica Sohlström och områdeschef Hanna 

Dufva. Föredragande var Emma Halldin Ankarberg och medverkande på mötet var Melle 

Säve-Söderbergh. 

Annica Sohlström 

   Emma Halldin Ankarberg 
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