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Kort om ett par viktiga ändringsbehov i EU-direktiv
Svenskt Vatten anser att EU:s avloppsdirektiv (91/271/EEG om rening av avloppsvatten från
tätbebyggelse) bör öppnas och ändras för att bli mer relevant.
Vi anser att EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EU om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) måste ändras så att det tillåter sådana avloppsreningsverk som avloppsdirektivet kräver ska finnas som skydd för vattenmiljön. En
verksamhet ska följa kraven i båda direktiven, men kraven är inte förenliga med varandra.

Avloppsdirektivet
Skärp utsläppskraven kraftigt för fosfor till fosforkänsliga områden (exempelvis
Östersjön). Utsläppskraven för europeiska reningsverk till fosforkänsliga områden kan

skärpas så att utsläppen sänks till hälften (90 % reduktionskrav) eller till en fjärdedel (95 %
reduktionskrav) av de nuvarande utsläppen och för de största eventuellt ännu längre.
I genomsnitt reducerar svenska små och stora reningsverk 96 % av fosforn. Små reningsverk
för skidorter i fjällen får släppa ut max 0,3 mg fosfor/l. Storstäder inom EU kan göra minst
detsamma.
Avloppsdirektivet kräver enbart 80 % reduktion och medger 1 mg fosfor/l i utsläppet från orter
med fler än 100 000 personer och 2 mg/l i utsläppet om orterna har färre än 100 000 invånare.

Ramdirektivet för vatten
Säkerställ att utsläppande och miljöskyddande verksamheter som exempelvis
avloppsreningsverk alltid kan tillåtas. Utvecklingen av tekniken för rening förutsågs eller

beaktades inte på 90-talet när ramdirektivet arbetades fram. EU-domstolens s.k. Weserdom om
hur direktivet ska tillämpas gjorde det svårare för sådana reningsverk som renar effektivast att
få tillstånd.
Detta medför att bara reningsverk med sämre reduktion av fosfor än den som är tekniskt möjlig
får byggas ut för orter med växande befolkning. Reningsverk som redan renar fosfor
effektivast (98 - 99 %) för att de förebyggt övergödning får inte byggas ut. De kan inte längre
möta utsläppen från den växande befolkningen med mer teknik.
Detta beror på att direktivets s.k. undantag enligt artikel 4.7 inte går att tillämpa på utsläppande
verksamheter som exempelvis miljöskyddande reningsverk, inte ens när det bara finns en enda
recipient för utsläppet.
Eftersom Europas befolkning kommer fortsätta växa anser Svenskt Vatten anser att ramdirektivet för vatten ska gynna det bästa miljöskyddet istället för ett som är sämre än det
behöver vara.
Har du frågor eller vill veta mer om Svenskt Vattens synpunkter på EU:s miljöregler är
du välkommen att kontakta: Peter Sörngård (peter.sorngard@svensktvatten.se, +46725307401) eller Anders Finnson (anders.finnson@svensktvatten.se,+46-708624697)

