
 1 (2) 
 

 
 

Postadress: 831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland  
www.lansstyrelsen.se/jamtland/personuppgifter 

Miljödepartementet 
M2022/01152 
 

 

Begäran om yttrande över Naturvårdsverkets redovisning 
av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för 
återanvändning av vatten [M2022/01152]  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Jämtlands län tycker att man resonerar klokt i förslagen i 
remissen generellt. Det är bra att denna förordning bevakas ihop med 
revidering av avloppsdirektivet och slamdirektivet och att det är 
Naturvårdsverket som är behörig myndighet för samtliga för att det 
undvika parallella spår. 

Det är positivt att det införs krav på riskhanteringsplan. För att planen 
ska tjäna sitt syfte kommer att krävas en tydlig ansvarsfördelning och 
vägledning. Det kommer att vara viktigt att bevaka olika riskområden 
för att kunna återanvända vatten utan vidare risker. 

Synpunkter 
4.2.2 Vattenbalansen blir viktig att bevaka. 

4.2.3 Beroende på typ av bevattning behöver hälsorisk kopplat till 
spridning av aerosoler beaktas och eventuellt utredas. 

6.6.2 Viktigt att Sverige fortsätter bevaka olika riskområden. Det känns 
som att vi vet för lite om läkemedel/antibiotika och organiska 
föroreningar för att vara säkra på att de inte sprids vidare med 
livsmedlen.  

7.6.2 Ansvarsfördelningen för riskanalysen behöver vara tydlig och det 
kommer att krävas en bra vägledning för att innehållet ska tjäna sitt 
syfte. 

Allmänna synpunkter 
Remissen var intressant och allmänbildande, men varken 
frågeställningen eller förslagen som gavs har särskilt stor relevans för 
jordbruket i vårt område. Om eller när bevattningsbehoven kommer att 
öka så är det liten sannolikhet att bevattningen kommer att ske med renat 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-11-15  
 

  
 

Ärendebeteckning  
530-6255-2022  
 



Länsstyrelsen Jämtlands län Yttrande  
 

2022-11-15  
 

2 (2) 
 

530-6255-2022  

 
 

avloppsvatten, då vi har så stor tillgång till sjöar i länet och 
reningsverken sällan ligger där jordbruksmarken ligger.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av funktionschef miljöskydd Sara Huss med 
miljöskyddshandläggare Cecilia Moberg som föredragande. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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