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Yttrande över remiss Reviderat direktiv om 

rening av avloppsvatten från tätbebyggelse - 

förslag från europeiska kommissionen 

 

 

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och önskar lämna följande synpunkter. 

 

 

SMHI tycker att det är positivt med åtgärder som syftar till att ytterligare minska 

mänsklig påverkan och utsläpp till våra vatten. Ambitionen med direktivet att detta 

ska lösas kostnadseffektivt och vara så enkelt som möjligt att implementera är en bra 

grundförutsättning för att lyckas med genomförandet. SMHI delar uppfattningen att 

avloppsreningsverken är de som påverkas mest av konsekvenserna av direktivet. 

Initialt krävs dock mycket av den myndighet som ansvarar för uppbyggnaden av de 

databaser som behövs för den data som ska hållas permanent tillgänglig. Granskning 

och rättning av denna data är också viktig för att säkerställa kvaliteten på underlagen i 

databasen. Att hålla en databas permanent tillgänglig måste därmed ske med en viss 

tidsförskjutning så data hinner granskas. Att dessutom hinna skapa rutiner för detta 

inom direktivets tidsfrist tror SMHI är alltför optimistiskt. 

 

SMHI förstår ambitionen med att inte längre kunna göra undantag för mindre känsliga 

områden. Myndigheten vill dock poängtera att utsläpp från avloppsreningsverk till 

utpekade områden som i praktiken inte påverkar omgivande vatten kan leda till ökade 

krav och kostnader som är svårmotiverade. 
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Generaldirektör Håkan Wirtén har beslutat i detta ärende efter föredragning av  

Lena Bram Eriksson. Avdelningschef Magnus Rödin har deltagit vid den slutliga 

handläggningen.  

 

 

För SMHI 

 

 

 

 

Håkan Wirtén     

Generaldirektör    

 
  

 

  


