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Remissyttrande reviderat avloppsdirektiv (91/ 271/ EEC)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på det reviderade avloppsdirektivet (91/ 271/ EEC). MSB har inga synpunkter
men vill i sammanhanget påtala nedanstående.

I samband med revidering av avloppsdirektivet kan det vara tillfälle att se över kopplingen
mellan nämnda direktiv och översvämningsdirektivet eller andra EU-direktiv vad gäller
översvämning orsakad av skyfall.

Begreppen avlopp och avloppsvatten förekommer inom flera svenska lagar och regelverk.
När det reviderade direktivet införs i svensk lagstiftning bör begreppen ses över och
harmoniseras.

Upplysningsvis kan nämnas att ett nytt EU-direktiv kommer att implementeras i Sverige
senast år 2024. Det är CER direktivet (Critical Entities Directive). CER direktivet ska
minska sårbarheter i EU när det kommer till samhällsviktig verksamhet. Rening av
avloppsvatten är samhällsviktig verksamhet och ska fungera oavsett om det är fredstid, kris
eller krig. VA-huvudmän och reningsverk kommer därför, parallellt med
implementeringen av det reviderade avloppsdirektivet, även att få arbeta med att vidta
åtgärder för att säkerställa sin motståndskraft och arbeta systematiskt med
robusthetshöjande åtgärder, riskhantering, kontinuitetshantering, informationssäkerhet
och att planera för att hantera händelser i enlighet med CER direktivet.

--------------------------------------

I detta ärende har överdirektör Camilla Asp beslutat. Maria Dåverhöghar varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia Looström
och enhetschefen Mette Lindahl Olsson deltagit.
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