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Svenskt Vattens vision:
Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav
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Rekordmånga vattenfrågor i EU 2019-2024
Dricksvattendirektivet
Förslag 2018
februari

Återanvändning
av avloppsvatten (Water
Reuse)
Förordning)
Förslag
2018 juni

Avloppsvattendirektivet
översyn
2017-19

Grundvatten
-direktivet
översyn
Prioriterade
2019
ämnesdirektivet
översyn
2019

Ramdirektivet för
vatten
översyn
2018-2019

Badvatten
direktivet
Översyn
2020

EurEau. Water Matters.

eureau.org
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Svenskt Vattens vision:
Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav
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Vilka vi är i EurEau
EurEau

Vi representerar

Den samlande
rösten för
Europas VAorganisationer
sedan 1975

Allmänna och
privata VAorganisationer

Våra medlemmar
Är 32 nationella
VA-organisationer
från 29 EU- och
EFTA-länder

EurEau. Water Matters.

eureau.org
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Hur vi arbetar i EurEau
~ General Assembly (Pär Dalhielm, SV) och Executive Committee (EXCOM)
~ EurEau-sekretariat (5 personer)
~ 3 kommittéer
- Dricksvatten: Birger Wallsten SV, Alexander Keucken VIVAB
- Avlopp&miljö: Anders Finnson SV, Susanne Tumlin Gryaab
- Juridik&Ekomomi: Gilbert Nordenswan SV, Åsa Snith Sollentuna Energi&Miljö

Vi är med och påverkar:
- EU-kommissionens förslag till nya direktiv
- EU-parlamentets behandling av EU-kommissionens förslag
- Ordförandelandets behandling av EU-kommissionens förslag

EurEau – nära Nordiskt samarbete ger stort inflytande på EU-arbetet
EurEau.Water Matters.

eureau.org
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Lobbying i Bryssel
EU:s institutioner

Intressenter

Media/kommunication

EurEau. Water Matters.

eureau.org
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EU-institutionerna
~ Europeiska rådet
~ EU-kommissionen
~ Europaparlamentet
~ Ministerrådet
~ EU-domstolen
~ Europeiska centralbanken
~ EU:s revisionsrätt
~

EurEau. Water Matters.

Inte en EU institution: Europarådet för mänskliga rättigheter och Europadomstolen

eureau.org
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Ordinarie beslutsprocess för EU:s lagstiftning
Europaparlamentet

CO-LEGISLATORS

EUlagstiftning

Initiativrätt till
lagstiftning

Ministerrådet
EurEau. Water Matters.

eureau.org
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Dricksvattendirektivet
• Nuvarande direktiv är från 1998
och reglerar kvaliteten på
dricksvattnet

• Tidplan: förslag från EUkommissionen våren 2018.
Förhandlingar mellan
Ministerrådet och EU-parlamentet
klara under våren 2020.
2019-10-04
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Dricksvattendirektivet - förslag som diskuteras
• Direktivet ska säkerställa att
material i kontakt med
dricksvatten är säkra och att
folkhälsan är skyddad (detta
ska inte ligga i en standard
som idag).
• PFAS regleras betydligt
skarpare än i dagens direktiv

2019-10-04
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Förslag till EU-förordning om
återanvändning av avloppsvatten
Gemensamma minimiregler för bevattning med
renat avloppsvatten på åkermark för att
– minska vattenbrist
– säkerställa skydd av hälsa och miljö
– öka förtroendet för metoden
– förebygga hinder mot fri rörlighet av
avloppsbevattnade jordbruksprodukter

• ska tillämpas när avloppsvatten återanvänds
• Tidplan: förslag från EU-kommissionen juni
2018. Förhandlingar mellan Ministerrådet och
EU-parlamentet klara under våren 2020.
2019-10-04
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Förslag till EU-förordning om
återanvändning av avloppsvatten
• den administrativa tröskeln kan bli
för stor i Sverige
– tillstånd ska hanteras inom 3 månader

• kraven på vattenkvalitet
– avser livsmedelssäkerhet, och
– starkt skydd av människors hälsa, men
– kan bli kostnadsdrivande

• förslaget tillåter strängare nationella
krav genom tillståndsprocessen
2019-10-04
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Svenska erfarenheter och visioner
Region Gotland
återanvändning av renat avloppsvatten inom
jordbruket - erfarenheter och framtid
Mikael Tiouls, Region Gotland

Kalmar Vatten
återanvändning av renat avloppsvatten – vår vision
Lena Nilsson-Ålind och Thomas Bergfeldt, Kalmar Vatten

2019-10-04
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Avloppsvattendirektivet
• Nuvarande direktiv från 1991, reglerar utsläpp
från tätorter, krav på ledningsnät och
reningsverk: COD, BOD, SS över 2000 pe
+ för P och N över 10 000 pe.

• Tidplan:
• november 2019, första förslag från EUkommissionen på vad som bör förändras
• beslut våren 2020 om nuvarande direktiv ska
revideras
• förslag på reviderat direktiv 2021?

2019-10-04
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Avloppsdirektivet - förslag som diskuteras
• Skarpare krav på fosforrening (från 80% till 90/95%)?
• Krav på läkemedelsrening/minska risken för spridning av AMR?
• Krav på rening av mikroplaster?
• Krav på max antal/andel bräddningar – bräddvattenrening?
• Utökade krav på industrier som ansluts? (finns redan idag)
• Krav på reningsverk mindre än 2000 pe ?
2019-10-04
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Ramdirektivet för Vatten
• Nuvarande direktiv från 2000, reglerar att alla
ytvatten ska ha god ekologisk och kemisk status
senast år 2027. Grundvatten ska ha god kemisk
och kvantitativ status
• Tidplan:
• november 2019, första förslag från EUkommissionen på vad som behöver förändras.
• beslut våren 2020 om nuvarande direktiv ska
revideras
• Förslag på reviderat direktiv 2021?
2019-10-04
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Idag: risk för stopp för befolkningsutveckling
• EU-domstolens Weserdom
– EU-direktivets mål och undantag ska tillämpas på varje
enskild verksamhet och samhällsprojekt i enskilda ärenden
– ett projekt eller en verksamhet får inte tillåtas om statusen för
en enda kvalitetsfaktor försämras (eller förbättring äventyras)

• möjligheten ”fullständigt undantag” kan bara tillämpas
på utsläppande verksamheter om statusen är hög
– ingen hänsyn till om verksamhetens syfte är att skydda
vattenmiljön

2019-10-04
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Ramdirektivet för Vatten – förslag att
diskutera
• Krav på max halt läkemedel (och andra
organiska.ämnen) i vatten, ska krav som påverkar
avloppsreningsverk ligga här eller i
avloppsdirektivet?
• Undantagsmöjlighet för reningsverk bör införas
- med bästa teknik bör reningsverk få tillstånd.

2019-10-04
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Statliga utredningar –
avslutade, pågående och
kommande
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Aktuella VA-viktiga utredningar
• Miljöövervakningsutredningen - klar
• Vattenförvaltningsutredningen – blir klar i år
• Biogasmarknadsutredningen – blir klar i år
• Utredningen om giftfri cirkulär återföring av
fosfor från avloppsslam – klar januari 2020
• Övergödningsutredningen – klar februari 2020
• Kommunutredningen – klar februari 2020
• Miljömålsberedningen – klar december 2020
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Miljöövervakningsutredningen
• VA-aspekter
– övervakningsdata behövs när VA-verksamheter
prövas och tillsynas
– statusbedömning, fungerande recipientkontroll
(RK) / samordnad (RK)

• betänkande SOU 2019:22, april 2019
– användningen av statens budgetmedel ing
– datavärdar behöver ta emot mer befintlig data
– VA:s aspekter inte lösta
• Peter Sörngård, Svenskt Vatten var expert
Foto M. Klum
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Vattenförvaltningsutredningen
• uppdrag
o se över organisation, finansiering och föreslå regeländringar

• VA-aspekter
o miljökvalitetsnormer (MKN), åtgärdsprogram (ÅP) och
hur myndigheter genomdriver kraven påverkar allt VA

• Svenskt Vattens synpunkter
o statens arbete och beslutsfattande behöver
fungera bättre
o involvera nationell och lokal politik
o smidig ärendehantering samt styrning, finansiering
och vägledning
• Peter Sörngård, Svenskt Vatten är expert
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Övergödningsutredningen
• Uppdrag
– stärka lokala drivkrafter för åtgärder, återföring av näring från kustvatten och sjöar, finansiering, styrmedel
och regler

• VA-aspekter
– tätorter släpper ut övergödande ämnen (reningsverk, dagvatten)
– viss åtgärdspotential kvar hos VA men inga storskaliga bidrag

• andra aspekter
– åtgärdseffektivitet i fler sektorer – t.ex. areella näringar, sediment
– finansiering av åtgärder behövs
– finansiella styrmedel för fosfor har begränsningar. VA-taxor måste beaktas
– varmare klimat spär på övergödningen
•

Peter Sörngård, Svenskt Vatten är expert

•

koppling till vattenförvaltning och Miljömålsberedning

Foto M. Klum
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Biogasmarknadsutredningen
• reningsverken svarar för 25-30 % av landets biogasproduktion
• framtida konkurrensmöjligheter på en skattedumpad marknad
• kartlägga och värdera de nyttor som produktion av biogas från olika
råvaror bidrar med
• lämna förslag på nya ekonomiska styrmedel
• Karin van der Salm, VD på Gryaab är VA-branschens expert
• koppling till utredningen om återföring av slam och fosfor
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Utredningen om giftfri cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam
• Uppdrag
– förbud mot slamspridning
– regelverk för återvinning av fosfor från slam
– hantering av slam med hög kvalitet
– behålla uppströmsarbete och biogasproduktion

• Svenskt Vattens synpunkter
– inget systemskifte till förbränning (linjär resurshantering)
– vi förordar både användning av Revaq-slam och alternativ samt
att Naturvårdsverket tar större ansvar för Revaq

Foto Gryaab

– slamsanvändning incitament för uppströmsarbete (gynnar vattenkvalitet)
– förbränningskrav minskar incitament för rötning (biogasproduktion)

• Anders Finnson, Svenskt Vatten är expert
• koppling till vattenförvaltning och Miljömålsberedningen
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Miljömålsberedningen och
Kommunutredningen
• Miljömålsberedningen
– strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
– ekonomiska styrmedel, t.ex. handel med utsläppsrätter
– förslag kan få långsiktig betydelse för politikutveckling och därmed även för VA
– ingen expert från Svensk Vatten i utredningen, men föredragning i och möte med
– koppling till övergödningsutredningen, utredningen om återföring av fosfor, och åtgärdsarbetet i
vattenförvaltningen

• Kommunutredningen
– Svenskt Vatten anser att det behövs samverkan och starkare VA-organisationer. Kommunerna och
många organisationer är för små för att klara investeringar, ökande krav, kompetensförsörjning och
finansiering.
– ingen expert från Svenskt Vatten men vi har uppvaktat utredningen
– koppling till alla andra utredningar, svensk politik och EU-direktiv som påverkar VA
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Tack!
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