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Kvävereduktion i kommunala reningsverk
Riksdagen beslutade år 1988 om allmänna riktlinjer för 1990-talets miljöpolitik. Som ett led i
arbetet med att förbättra havsmiljön skärptes kraven på kvävereduktion i kommunala
reningsverk. Sedan dess har statens naturvårdsverk m fl arbetat vidare med att fördjupa
kunskaperna om kväveproblematiken.
Svenska Kommunförbundet har under senare år behandlat frågan om kvävereduktion vid
flera tillfällen. I månadsskiftet januari/februari 1991 gjorde förbundet ånyo en framställan
till regeringen om behovet om att ändra de statliga kraven (se förbundets skrivelse till
regeringen, dnr 1990/0849).
Regeringen har nyligen presenterat miljöpropositionen "En god livsmiljö" (prop 1990/91:90).
I den redovisas regeringens syn på åtgärder inom olika områden, bl a kvävereduktion i
kommunala reningsverk.
I det följande görs en jämförelse mellan regeringens
ställningstaganden och de krav som Svenska Kommunförbundet fört fram. Även riksdagens
riktlinjer från år 1988 redovisas.
Som framgår av redovisningen råder det fortfarande oklarhet om vissa formuleringar i
regeringens miljöproposition. Dessa måste förtydligas innan riksdagen tar slutlig ställning
till regeringens
miljöproposition. Kommunförbundet arbetar därför vidare med frågan. Bland annat ska
förbundet i april 1991 uppvakta riksdagens jordbruksutskott i bl a detta ärende.
Generella krav
1988 års riksdagsbeslut: 50 procents reduktion för reningsverk (> 10 000 pe) från norska
gränsen och t o m Stockholms skärgård. För resterande kustavsnitt (norrlandskusten) ska
åtgärder styras av den lokala föroreningssituationen.
Förbundets krav: Det generella kravet på 50 procents reduktion för kustnära reningsverk
från norska gränsen och t o m Stockholms skärgård slopas. Istället ska den lokala situationen
vara avgörande för miljömyndighetens bedömningar om krav på reningsverk.
Miljöproposition 1991: 50 procents kvävereduktion ska vara riktlinje vid prövning enligt
miljöskyddslagen. Reningsverk längs norrlandskusten undantas från generella krav.
Behovet av kvävereduktion får avgöras från fall till fall med utgångspunkt från miljövinsten
i jämförelse med kostnaden för åtgärden.
Kommentar: Regeringens inställning om att 50 procents reduktion enbart ska ses som en
riktlinje ligger i linje med förbundets inställning. Det råder dock fortfarande oklarhet om vid
vilka reningsverk som regeringen anser att behovet ska bedömas med utgångspunkt "från
miljövinsten i jämförelse med kostnaden för åtgärden" (alla eller enbart verken längs
norrlandskusten).
Särskilt känsliga områden

1988 års riksdagsbeslut m m: 75-80 procents reduktion för reningsverk (> 10 000 pe) i
Laholmsbukten. Tekniska och ekonomiska förutsättningar för att nå 75-80 procents
reduktion i Skälderviken, Öresund och Hanöbukten ska undersökas.
Förbundets krav: Krav på 75-80 procents reduktion för reningsverk invid särskilt känsliga
områden tas bort.
Miljöproposition 1991: Anger att inom särskilt föroreningskänsliga områden måste en högre
kvävereduktion eftersträvas.
Kommentar: Några procentsatser anges inte längre, vilket ligger i linje med förbundets
inställning.
Inlandsbaserade reningsverk
1988 års riksdagsbeslut: 50 procents reduktion för inlandsreningsverk där uttransporten av
kväve överstiger 20 ton/år.
Förbundets krav: Innan krav ställs på inlandsbaserade reningsverk görs utredning i varje
enskilt fall om hur mycket av kvävet som når havet.
Miljöproposition 1991: Regeringens ställningstaganden omfattar kustnära reningsverk och
de som är belägna mindre än tre mil från kusten (förutsatt att inga större sjöar ligger mellan
utsläppspunkten och havet).
Kommentar: Inlandsbaserade är tydligen undantagna, vilket är i linje med förbundets
inställning.
Tidplanen
1988 års riksdagsbeslut: Kraven på reduktion gäller i särskilt utpekade områden före
utgången av år 1992. I övrigt ska reduktionen gälla före år 1995.
Förbundets krav: Tidplanen förändras så att planering och tillståndsprövning är klar före år
1995 (1992 i särskilt utpekade områden).
Miljöproposition 1991: Regeringen anger att omprövningen om möjligt ska vara klar före
utgången av år 1995.
Kommentar: Kravet på genomförandet är således framflyttat till efter år 1995, alltså i linje
med förbundets inställning.
Frågor om innehållet i detta cirkulär besvaras av Eiler Engberg tfn 08-772 45 20 och Jonas
Norrman tfn 08-772 42 39.
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