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Yttrande - reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse M2022/01945.  
 

Yttrande  
Positivt att man i direktivet ställer ekonomiska krav på tillverkare av 
läkemedel och kemikalier, för att finansiera reningen av de ämnen som deras 
verksamhet ger upphov till. Detta är särskilt viktigt i och med att de ökade 
kraven på rening av dessa typer av ämnen kommer att innebära ökade 
kostnader för huvudmännen för avloppsanläggningarna.  
 
Frågan om finansiering är komplex och utmanande, de kan variera beroende 
på kommunens storlek, anläggningarnas placering, recipientens känslighet 
osv. Det framgår inte av underlaget hur de finansiella medel som tillverkarna 
av läkemedel och kemikalier är tänkta att användas. Det är viktigt att medlen 
fördelas så att satsningarna görs så att man får bästa möjliga miljönytta per 
krona.  
 
Redovisningen till EU rörande staternas efterföljande av direktivet behöver 
förenklas, digitaliseringen av denna är ett bra steg. Att hitta en lösning för 
automatiskt rapportering av t ex analysdata skulle enligt vår bedömning 
minska den administrativa bördan vid rapporteringen avsevärt. Vidare 
behöver rapporteringen ske på samma sätt för alla medlemsstater.  
 
Det är positivt att man med direktivet vill främja likartad tillämpning inom 
medlemsstaterna, samt att även mindre anläggningar större än 1000 pe 
också kommer att omfattas av kraven. Det behöver dock vara möjligt att 
anpassa utsläppskraven utefter rådande förutsättningar för respektive 
avloppsanläggning. Antingen genom tydligt formulerade undantag eller 
begränsningsvärden anpassade efter olika förutsättningar. Det bedöms inte 
rimligt att ställa krav på kväverening på platser där kväveproblematik saknas 
eller är mycket liten.  
 
Problematiken med undermåligt dimensionerade eller felaktigt konstruerade 
system för hantering av dagvatten/regnvatten är inte ett okänt problem för 
kommunen. Översvämningar kan orsaka stora kostnader dels för 
kommunen, dels för medborgare och företagare som drabbas av vattenfyllda 
källare, det är inte heller bra att orenat avloppsvatten vid skyfall bräddas 
eller att anläggningar i värsta fall genomspolas. Nämnden ställer sig positiv 
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till att det ställs tydligt krav på bevakning och upprättande samt 
implementerande av planer för hantering av regnvatten. Arbetet bedöms 
initialt innebära administrativa kostnader vid framtagandet av planer och 
senare kostnader för implementerande av dessa. Arbetet bedöms kunna ske 
som en naturlig del av kommunens VA-planarbete.   
 
Yttrande lämnat enligt Myndighetsnämndens delegation.  
 

Lisa Frohm 
Miljöinspektör 
myndighetsenheten@lycksele.se 
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