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Remiss om Naturvårdsverkets redovisning av 
regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för 
återanvändning av vatten 
Er beteckning: M2022/01152 

Bevattningen av jordbruksmark i Västernorrland är i dagsläget på en 
väldigt låg nivå. Erfarenheten i länet är också att det är relativt svårt att 
få lantbrukare att ta emot exempelvis avloppsslam och biogödsel. På sikt 
kan emellertid behovet av bevattning öka även i Västernorrland och 
länsstyrelsen har i grunden en positiv inställning till återanvändning av 
vatten och därmed också viss återföring av näringsämnen.   

Av Naturvårdsverkets analys framgår att det finns begränsade 
förutsättningar att formulera skärpta nationella krav utifrån de 
utredningar som gjorts inom uppdraget. Det är dock viktigt att kraven på 
föroreningsinnehållet i det vatten som återvinns inte är lägre än andra 
krav för återföring av produkter till jordbruket. Exempelvis vad gäller 
hygienisering och gränsvärden för vissa ämnen. Dels på grund av risken 
för negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön och dels för 
att öka acceptansen hos mottagarna.  

När det gäller föreslagna författningsändringar om anmälnings- och 
tillståndsplikt för att ta emot respektive tillhandahålla avloppsvatten 
bedömer länsstyrelsen att det är rimligt. Det är dock viktigt att reglerna 
inte blir för krångliga för mottagarna och att frågan om ansvaret för 
exempelvis riskhanteringsplanen tydliggörs. Länsstyrelsen anser därför 
att kraven på kontroll och bedömning av risker med återanvändning i 
första hand ska ligga på de som tillhandahåller avloppsvattnet och inte 
mottagande lantbrukare.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsråd Daniel Gustafsson med miljöhandläggare 
Frida Uebel som föredragande. I yttrandet har även Magnus Jensen, 
handläggare vid enheten för Hållbar regional utveckling, medverkat. 
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