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Yttrande över reviderat direktiv om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse - förslag från europeiska kommissionen   
Er beteckning: M2022/01945 

Bakgrundsinformation 
Länsstyrelsen Gävleborg har tagit del av kommissionens förslag till nytt 
avloppsdirektiv. Länsstyrelsen väljer att enbart lämna övergripande 
synpunkter på förslaget. 

Övergripande synpunkter 
Länsstyrelsen ser att stora delar av förslaget har potential att ge stor 
miljönytta men även att det finns delar där hänsyn inte tas till lokala och 
regionala förutsättningar vilket riskerar att resultera i mycket höga 
kostnader som inte står i proportion till miljönyttan. 

Kommissionens utvärdering har visat att det finns märkbar 
miljöpåverkan från föroreningsbelastningar som inte omfattas av 
nuvarande direktiv. Länsstyrelsen ser därför positivt på att det nya 
förslaget omfattar såväl mindre tätorter som strängare krav på rening och 
kontroll. Vidare anser länsstyrelsen att det är positivt att förslaget även 
omfattar krav på bättre resurshushållning och lokal avloppsplanering. 

Länsstyrelsen anser att kommissionens förslag att alla reningsverk över 
en viss storlek ska förses med långtgående kväverening är direkt 
olämpligt då Sveriges norra delar (bottniska viken) inte är kvävekänslig. 
Länsstyrelsen anser att kraven på kväverening istället bör styras av 
behov framkomna i riskbedömningar eller via vattenförvaltningen för att 
säkerställa miljönytta för de investeringen det skulle innebära.  

Länsstyrelsen ställer sig tveksam till förslaget att kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter med icke 
specificerat innehåll eftersom konsekvenserna av förslaget då inte går att 
bedöma. Länsstyrelsen anser att befogenheter måste vara 
väldokumenterade, ändamålsenliga och proportionerliga om 
kommissionen ska ges sådan makt.  
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Vidare anser länsstyrelsen att det är viktigt att kraven i förslaget till nytt 
avloppsdirektiv harmoniserar med dricksvattendirektivet, 
vattendirektivet och övrig EU-lagstiftning. Till exempel finns det i 
förslaget krav på anslutning av enskilda hushåll till allmänt ledningsnät 
medan det i det nyss antagna drickvattendirektivet öppnas upp för mer 
enskilda avloppslösningar. 

Flera av förslagets krav medför behov av omfattande process-
förändringar och utökade kontrollfunktioner vilket också kan leda till 
behov av omprövningar. Länsstyrelsen bedömer att följderna av kraven i 
förslaget medför lång genomförandetid och är behäftat med betydande 
kostnader. Länsstyrelsen ställer sig därför frågande till om tidsplanerna 
och fördelningen av kostnader är realistiska.  

Konsekvenserna för länsstyrelsen bedöms främst bestå av ett ökat behov 
av tillståndsprövning, tillsynsinsatser samt att tillsammans med övriga 
myndigheter ta fram metoder för att säkerställa kvalitetssäkrade data för 
redovisning till kommissionen. På grund av den snäva tidsplanen för 
införandet av förslaget torde detta resultera i en märkbar ökad kostnad 
för personella resurser.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Per Bill med 
miljötillsynshandläggare Malin Delin som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också Joakim Hellgren, avdelningschef medverkat.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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