
 

 

Begäran om yttrande Reviderat direktiv om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska 
kommissionen 

Information om dokumentet 

Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av yttrande som 

är daterat den 30 januari 2023. Det godkända originaldokumentet finns 

arkiverat i vårt digitala ärendesystem och har diarienummer 9027-2022. 

Mottagare är Regeringen. 

Avsändare är Länsstyrelsen Värmland. 

Er beteckning: M2022/01945 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Värmland ser positivt på många delar av förslaget men ser 

att en del krav kommer att leda till stora kostnader för VA-huvudman 

utan nämnvärd miljönytta. Mycket av återrapporteringen som ska ske 

enligt förslaget finns inte tillgängliga hos VA-huvudmannen idag och 

kommer att kräva mycket arbete av VA-huvudman och myndigheter. 

Naturvårdsverket har gjort en konsekvensbedömning av förslaget i PM 

daterat 2022-11-11. Länsstyrelsen bedömer att Naturvårdsverket har 

fångat upp svårigheter och möjligheter med förslaget vilket är ett bra 

underlag för Sverige i förhandlingarna om nytt avloppsdirektiv. 

Länsstyrelsen Värmland ställer sig bakom slutsatserna som framgår av 

Naturvårdsverkets konsekvensbedömning och begränsar därför yttrandet 

till ett mindre antal punkter enligt nedan. 

Artikel 7, strängare krav på kväverening 

Förslaget på nivå för kvävereningen bedöms som väl sträng. Möjligheten 

att tillgodoräkna den naturliga kväveretention bör fortsatt finnas kvar 

eftersom den ger förutsättningar att ställa kraven på kvävereduktion där 

det gör mest miljönytta. 



Kravet på kväverening kommer att skärpas drastiskt med det aktuella 

förslaget, genom sänkta haltkrav och ökade reduktionskrav men även 

genom att möjligheten försvinner att utnyttja den naturliga 

kväveretentionen som sker från utsläppspunkt till kvävekänsligt vatten 

(Västerhavet). För Värmlands del kommer det att innebära nya 

tillståndsprövningar samt utbyggnad av avloppsreningsverk. Förutom 

investeringskostnaden kommer även energiförbrukningen och 

kemikaliebehovet att öka. De strängare kraven kommer främst att beröra 

Värmlands stora och mellanstora kommuner. Kvävereningsprocessen är 

känslig för störningar och kan ta lång tid att återställa vilket innebär att 

det kommer finnas tekniska svårigheter att nå så hög reduktion på ett 

stabilt sätt över tid. 

Artikel 8, avancerad rening 

Fokus på kraven på avancerad rening i direktivet är läkemedel. Det 

riskerar att missa andra viktiga miljögiftsparametrar som kan komma 

från andra källor, till exempel tvätt av nya kläder, PFAS från deponier 

och diffus spridning från samhället och vad det orsakar för föroreningar i 

ett kommunalt avloppsvatten. 

Artikel 11, energineutralitet 

Strängare krav på kväverening samt avancerade rening av läkemedel 

kommer att kräva högre elförbrukning vilket gör det svårare att nå 

kraven på energineutralitet på annat sätt än att investera i separat 

elproduktion. Att öka incitamentet för energieffektivisering och ökad 

produktion av biogas bör kunna ske på ett effektivare sätt. Det kommer 

att bli administrativt tungt att följa upp kraven årligen enligt artikel 22. 

Artikel 22, uppföljning av genomförandet av direktivet 

Mycket av återrapporteringen som ska ske enligt förslaget finns inte 

tillgängliga hos VA-huvudmannen idag, till exempel andelen enskilda 

avloppssystem i tätbebyggelser överskridande 2 000 personekvivalenter. 

Detta rör sig, utifrån svenska förhållanden, i regel om ett mindre antal 

anläggningar som har liten betydelse utifrån direktivets mål. Detta 

kommer att kräva mycket arbete av VA-huvudman och myndigheter och 

står inte i proportion till miljönyttan. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsråd Emma Spak med tillförordnad enhetschef 

Mats Bergström som föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också avdelningschef Annika Nilsson och tf. rättschef Ulrika Forsman 

medverkat. 



Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 

Kontakta oss via e-post varmland@lansstyrelsen.se, postadress 

Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, eller ring vår växel 010-

224 70 00. 

Vår webbadress är lansstyrelsen.se/varmland. 
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