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Sammanfattning 

Malmö stad ställer sig positiv till att det införs en tillståndsplikt för produktion och 
tillhandahållande av avloppsvatten. Malmö stad anser dock att det finns skäl att titta bredare 
på frågan om användning av renat avloppsvatten än att begränsa endast för jordbruksmark. 
Malmö stad anser  att det bör vara förbjudet att sprida avloppsvatten inom 
vattenskyddsområden. Malmö stad anser vidare att gränsvärden behöver redigeras och nya 
tillföras för att minimera riskerna med återanvändningen. 

Yttrande 
Malmö stad ställer sig positiv till att det införs en tillståndsplikt för produktion och 
tillhandahållande av avloppsvatten. Malmö stad anser dock att det finns skäl att titta bredare 
på frågan om användning av renat avloppsvatten då detta behov uppstår på andra ställen än 
för jordbruksmark. Det kan vara i parker eller andra rekreationsytor, på kolonilotter samt 
samt till exempel tvätt och spolvatten i WC i bostäder. Det hade varit önskvärt att även dessa 
användningsområden tagits upp och eventuellt reglerats i den föreslagna förordningen.  
 
Malmö stad har inget att invända mot att användningen av renat avloppsvatten regleras i en 
separat förordning. Malmö stad anser dock att användningen det återvunna vattnet bör 
hanteras som en anmälningspliktig verksamhet så att prövningsmyndigheten på ett enklare 
sätt kan agera om användningen inte längre bedöms vara säkert ur ett miljöperspektiv. För 
det fall att tillståndsplikt ändå bedöms som det bästa alternativet bör ett sådant som 
huvudregel vara tidsbegränsat till några få år.  
 
Malmö stad anser att endast upprätthållandet av minimikraven vid spridning av renat 
avloppsvatten på åkermark inte är tillräckligt med beaktande av de risker som redogjorts för. 
Även befintliga gränsvärden behöver redigeras och nya behöver tillföras för bland annat 
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läkemedelsrester, antibiotikaresistens, mikroplaster, metaller, organiska föroreningar och 
kemiska bekämpningsmedel.  
 
Malmö stad anser också att det bör vara förbjudet att sprida renat avloppsvatten inom 
vattenskyddsområden främst med anledning av att studier visat att vissa typer av PFAS följer 
med vattnet ner i jordprofilen och därmed riskerar att förorena grundvattnet.  
 
För tillsynsmyndigheter kommer förslaget innebära att ytterligare tillsyn behöver utföras över 
de verksamheter som myndigheten enligt förslaget ska ha tillsyn över samt över de 
tillståndspliktiga verksamheter som eventuellt tagits över från länsstyrelsen. Det kan även bli 
aktuellt med utdömande av miljösanktionsavgift om verksamheter bedrivs utan föregående 
anmälan eller utan tillstånd. Idag finns dock enligt Malmö stads vetskap inga verksamheter 
som producerar eller använder renat avloppsvatten för bevattning av jordbruk inom Malmö 
kommun och inget tyder på att detta kommer att ändras i närtid varför konsekvenserna för 
Malmö stads verksamhet bedöms som begränsade. 
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