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Remissvar över Naturvårdsverkets redovisning av 
regeringsuppdrag om EU-förordning om minikrav för 
återanvändning av vatten. 
Er beteckning: M2022/01152 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att Naturvårdsverkets författningsförslag till 
ändringar för att genomföra EU-förordningen om minimikrav för 
återanvändning av vatten är rimliga. 

Naturvårdsverkets författningsförslag 
Länsstyrelsen anser att det är bra att återanvändning av vatten blir 
tillståndspliktig, detta då möjlighet ges till att reglera vad vattnet får 
innehålla och i vilka halter. Miljörapporteringsskyldigheten som följer 
med att tillstånd ges gör det möjligt att i framtiden följa upp var och hur 
mycket vatten som återanvänts i jordbruket. Återanvändning av vatten 
innebär dock en risk för förorening av jordbruksmark samt grund- och 
ytvatten. I dagsläget saknas gränsvärden för många av de ämnen som 
riskerar att ackumuleras i exempelvis grundvatten vilket försvårar 
fastställande av eventuella villkor. Detta gör att riskhanteringsplaner 
kommer spela stor roll. Det är därför viktigt att kraven på 
riskhanteringsplaner är tydliga samt vem som ansvarar för att upprätta en 
riskhanteringsplan. 

Länsstyrelsen bedömer att tillståndsplikten kan innebära svårigheter för 
lantbrukare, som ofta är mindre företag, att uppfylla kraven. För att hela 
processen med att återanvända avloppsvatten ska fungera i praktiken är 
det därför viktigt att tillståndsprocessen är enkel för 
slutanvändaren/jordbrukaren. Det kommer finnas ett behov av tydlig 
vägledning kring framtagande av riskhanteringsplaner och 
tillsynsvägledning till kommunerna. 
  
Det är även viktigt att arbetet med att hålla tillsynsmyndigheterna ajour 
med riskbedömningar och nya forskningsrön avseende potentiella risker 
centraliseras till de nationella tillsynsvägledningsmyndigheterna. Detta 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-11-21  
 

  
 

Diarienummer  
7184-2022  
 



Länsstyrelsen Örebro län Yttrande  
 

2022-11-21  
 

2 (2) 
 

7184-2022  

 
 

för att kunna spara tid och fokusera på sådana risker som är av betydelse 
sett ur ett lokalt perspektiv.   

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Larsson med 
miljöhandläggare Kayumba van den Brink som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också miljöhandläggare Eva-Marie Jansson 
medverkat. 

Kopia till 
m.nm@regeringskansliet.se 
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