
 1 (2) 
 

 
 

Postadress: 701 86 Örebro Telefon: 010-224 80 00 E-post: orebro@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/orebro  
www.lansstyrelsen.se/orebro/personuppgifter 

Miljödepartementet Naturenheten 
c/o Liisa Viinanmäki 
  
 

Remiss om Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse – förslag från europeiska 
kommissionen, M2022/01945, svar senast 12 februari 2023  
Er beteckning: M2022/01945 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen ser positivt på revideringen av direktivet och anser att den 
ligger i linje med strategier om noll förorening av luft, vatten och mark. 
Länsstyrelsen anser dock att vissa av förslagen medför stora kostnader 
för de olika aktörerna som inte är skäliga utifrån miljönytta. 
 
Synpunkter 
Övervakning och rapportering – Övervakning utökas påtagligt jämfört 
med nuvarande omfattning, både vad gäller frekvens och nya 
parametrar.  Länsstyrelserna har en tillsynsvägledande roll och 
tillsynsansvar för många av avloppsreningsverken i länet med fler än 
2000 p e. Genomförandet av förslaget innebär ekonomiska och 
administrativa konsekvenser för länsstyrelser och kommuner då 
anläggningar med mer än 1000 p e kommer behöva ta fram uppgifter för 
rapportering. Vidare kommer nya tillstånd att krävas för att reglera de 
nya kraven som ställs på avloppsreningsverken.  

Krav på rening av mikroföroreningar – förslaget kommer leda till mindre 
föroreningar i mark och vattenmiljön.  Att lägga ansvaret för 
finansiering av de reningssteg som krävs på producentled kommer leda 
till minskad andel långlivade mikroföroreningar i produkter vilket är bra. 
Det finns dock inget system på plats för att fördela kostnader. Att 
installera ny teknik kan leda till större komplexitet vilket kräver mer 
kunnig/utbildad personal på anläggningar vilket kan vara svårt att få på 
mindre anläggningar. För länsstyrelsens räkning leder kravet till behov 
av ökade resurser för prövning av nya tillståndsansökningar och även för 
att klara den utökade löpande tillsynen. Inrapportering enligt de nya 
kraven kommer ställa krav på nya system för inrapportering, granskning 
och samordning mellan de olika aktörer. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Anna Olofsson med 
miljöhandläggare Kayumba van den Brink som föredragande. 
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