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Yttrande över reviderat direktiv om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen  
Dnr M2022/01945 
 
Den 26 oktober 2022 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag 
till reviderat avloppsdirektiv som ett led i att genomföra EU:s gröna giv. 

Naturvårdsverket har gjort en konsekvensbedömning av förslaget till 
reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
(förslaget) ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på en övergripande nivå 
(PM 2023-11-11), ärendenummer: NV-06245-22). 
Efter genomgång av kommissionens förslag och Naturvårdsverkets 
konsekvensbedömning av förslaget finner länsstyrelsen att det bästa 
angreppssättet för att lämna synpunkter på förslaget är att utgå från 
Naturvårdsverkets konsekvensbedömning. 
Länsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets bedömningar och 
konstaterar att förslaget kommer att innebära betydande miljönytta inom 
området rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Länsstyrelsen 
konstaterar samtidigt att flera av de föreslagna åtgärderna som 
exempelvis skärpta kvävereningskrav i norra Sverige endast ger 
marginell eller ingen miljönytta alls på grund av klimatförhållanden. 
Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt med ett mer flexibelt system 
som tar hänsyn till regionala skillnader för att få ut den mesta 
miljönyttan av satsade medel. 
Nedan lämnas följande synpunkter. 

Krav på avloppsvatten 
• Bra att mindre tätorter kan komma att omfattas av utsläppskrav. 

Men man behöver beakta storleken på recipienten samt vilka 
ämnen som släpps ut.  

• Fastighetsägare med egna avloppsanläggningar inom tätorter får 
ökade kostnader för åtgärder och tillsyn.  

• Förtydligande behövs angående vad som menas med kommuners 
utökade ansvar/anslutning kopplat till verksamhetsområden (sid 
5 i konsekvensbedömningen).  
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• Bra med ökad återanvändning av avloppsvatten och återföring av 
näringsämnen i slam. 

• Bra med krav på avloppsvattenplaner. Men förtydligande kanske 
behövs huruvida om det är samma sak som ”vattentjänstplaner”? 
Se sid 32 i konsekvensbedömningen. Enligt förändringar i lagen 
om allmänna vattentjänster ska kommuner från 1 januari 2023 ta 
fram vattentjänstplaner. 

 

Krav på övervakning och rening 
• Strängare utsläppskrav för fosfor är bra och viktigt. Men det 

berör inte Sverige eftersom det idag redan används hårdare krav 
än vad som anges i förslaget (0,5 mg/l i utgående vatten).  

• Strängare utsläppskrav för kväve med gräns på 6 mg/l är ett 
angeläget förslag eftersom det inte finns MKN för kväve i 
Sverige.  

• Läkemedelsrening är prioriterat. I EU-kommissionens förslag om 
reviderat prioämnesdirektiv och grundvattendirektiv föreslås 
ytterligare läkemedel ingå. Naturhistoriska riksmuseets senaste 
rapport om uppmätta halter av läkemedel i uttrar i Sverige visar 
på läkemedlens spridning i miljön.  

• Dagvattenövervakning/rening samt krav på uppströmsåtgärder: 
Mycket viktigt på grund av att näringsämnen och miljögifter 
finns i dagvatten. Detta kommer att innebära utökad tillsyn och 
behov av ökade resurser. Kommunerna behöver förbättra 
hanteringen av dagvatten i fysisk planering. Förslaget om att 
ansvarig myndighet ska genomföra detta i stället för 
verksamhetsutövare bör förtydligas så att det gäller verksamheter 
under en viss storlek. För verksamheter över en viss storlek bör 
verksamhetsutövare ha kvar ansvar och kostnad för att övervaka 
och rena.  

 
Förslaget kommer att innebära betydande merarbete för länsstyrelserna 
inom en rad områden som tillsynsvägledning, tillståndsprövning, 
riskbedömningar, kvalitetssäkrad datahantering för löpande redovisning 
till kommissionen med mera.  
Ett exempel på att revideringen kommer att innebära betydande 
merarbete för Länsstyrelsen i Uppsala län är förslaget att sänka tillåten 
utsläppshalt för kväve från 15 mg/l till 6 mg/l vid rening av 
avloppsvatten. Förslaget anger att kravet ska gälla hela Östersjön. 
Nuvarande direktiv omfattar inte verk som ligger norr om Norrtälje 
kommun. Insjöbelägna avloppsreningsverk får inte längre tillgodoräkna 
retention som kväverening.  
Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Uppsala län 
ombesörjer tillståndsprövningen för Uppsala, Västmanlands och 
Södermanlands län. Inom dessa tre län finns ett betydande antal 
avloppsreningsverk som kommer att behöva nya tillstånd inom en 
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bestämd tidsram. Det gäller i huvudsak avloppsreningsverken i Mälaren 
och längs kusten.  
 

De som medverkat i beslutet 
 
Landshövding Göran Enander har beslutat i detta ärende. 
Miljöskyddshandläggare Lars Andersson har varit 
föredragande. I den slutliga beredningen har också länsråd 
Cecilia Magnusson, avdelningschef miljöavdelningen Lennart 
Nordvarg och chef för miljöskyddsenheten Ida Lindén 
deltagit. 
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