
Svenskt vatten bemannar Bryssel! 
 

Svenska näringsplattformen har fått en intervju med Anders Finnson – svenska vattenbranschens 

man i Bryssel på uppdrag att påverka och driva utvecklingen och bevaka de viktiga frågor som just 

nu knådas på EUs högkvarter. Vi värmer upp med en klassisk sportreportagefråga:  

 

Hur känns det Anders – att till slut vara på plats? 

Det känns väldigt bra att äntligen vara på plats, vi var på plats en månad redan hösten 2019 för tänkt 

etablering under 2020, men sen kom det en pandemi emellan kan man säga. Jag har ju arbetat länge 

med EU-frågor, men har nu möjlighet att ägna mig mer fokuserat på frågor som gäller EU-direktiv, 

förordningar och andra europeiska samarbeten.  

Vi har fått tag på ett jättebra kontorsrum nära EU-parlamentet, nära Sveriges ständiga 

representation (även kallat ”reppen” på Bryssel-slang)  – där svenska tjänstemän från 

regeringskansliet som arbetar med EU-frågor arbetar. Vårt kontor ligger också nära den Europeiska 

branchorganisationen Eureau:s kontor – så det känns verkligen som att avstånden minskat drastiskt 

så att vi nu på ett helt annat sätt kan ta upp och diskutera våra frågor. Att slippa bo på hotell är en 

stor bonus, jag hyr en liten lägenhet medan Svenskt Vatten g är här, och det känns väldigt skönt att 

kunna ha ett ”hem” även här.  

 

Hur mycket och hur länge sträcker sig uppdraget? 

Jag kommer finnas fysiskt på plats ca 50% av min tid är planen, resten av tiden arbetar jag hemifrån 

Stockholm. Det kommer i huvudsak vara jag som är på plats, men det finns förstås plats för en 

kollega här då och då. Konkret så arbetar jag ungefär 2 veckor i Bryssel, varvat med två veckor 

hemma.  Kanske kommer ett samarbete med de andra nordiska branschorganisationerna på plats 

där vi hyr kontoret omlott, framför allt danskarna har haft liknande planer på att ha personer på plats 

i Bryssel på deltid.  

Vi har planerat att vara på plats hela mandatperioden för det här EU-parlamentet i alla fall, vilket är 

till våren 2024.  Under denna mandatperiod ligger stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor, vilket 

märks stort med bland annat många stora förändringar som planeras inom kemikalie och VA-

området. Green deal är en gigantisk satsning som EU just nu gör inom hållbarhetsområdet, med 

mera, med mera – det pågår kort sagt extremt mycket inom EU som Sverige verkligen behöver ha 

koll på och vara med och påverka. Att Klara Westling börjat hos oss på Svenskt Vatten och gått in och 

tagit över biogas och frågor om läkemedelsrening och mycket mer har varit fantastiskt och 

möjliggjort att jag får möjlighet att arbeta ännu mer med EU-frågorna.  

 

Och, mer konkret – vad är det du och dina kollegor på andra branschorganisationer gör? 

Vi arbetar dels med påverkansarbete inom olika aktuella områden – där vi tar fram faktabaserade 

underlag till tjänstemän på EU-kommissionen, till andra intressenter och till politiken i EU-

parlamentet men och ministerrådet med hur ”våra” verksamheter påverkas av olika förslag till 

beslut, så kallade ”position papers” (se ett urval på dessa längre ner i denna text). Vi arbetar också 



med att vara en informationskanal mellan våra medlemmar och politiker och tjänstemän på plats i 

Bryssel, både genom att bistå med kunskap om våra medlemmars verksamheter till beslutsfattare, 

men också informera våra medlemmar om vad som pågår och kunna förbereda aktörer för 

remissomgångar och kommande lagstiftningar. Vi företräder våra medlemmars intressen på plats 

och påverkar lagstiftare och organisationer i den riktning som bäst ligger i våra medlemmars 

intressen för att nå Svenskt Vattens vision - Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav och 

vår Utblick 2050 om var vi då vill vara med VA-branschen 

(https://www.svensktvatten.se/globalassets/om-oss/svensktvatten_utblick2050.pdf )- och inom 

ramen för det arbete som vid varje tillfälle pågår inom vattenområdet inom EU.  

 

Så – de viktiga omarbetningarna – vilka lagstiftningar är det vi pratar om? 

De direktiv som är mycket fokus på just nu är bland annat Avloppsdirektivet, Slamdirektivet, 

Prioriterade ämnesdirektivet.  

Avloppsvattendirektivet kan ändras betydligt, och kan komma att omfatta även vissa delar av 

slammet. Det finns ett spår där man tittar på att införa uppströmsarbete som en del av 

avloppsdirektivet, så att avloppsreningsverk ska få bättre möjlighet att säga nej till avloppsströmmar 

som försvårar reningsverkens uppdrag – alltså liknande de rättigheter en svensk VA-organisation idag 

har via lagen om allmänna vattentjänster, samt influerat av Revaq (!). Ett sådant krav skulle utformas 

så att industrier skulle behöva redovisa sin kemikalieanvändning till det reningsverk de är anslutna 

till, och att reningsverket därefter har möjlighet att göra en bedömning av möjlighet att behandla 

avloppsvattnet. I övrigt vet vi ännu ganska lite om hur direktivets omfattning kommer se ut och vilka 

ändringar som kommer gå igenom, där en angelägen fråga från svensk del är formuleringen om ”kallt 

klimat” som idag tillåter vissa undantag, men där kallt klimat räknas i höjd över havet och inte 

baserat på medeltemperatur. En annan ganska unik fråga för just de svenska reningsverken är 

dagens användning av retentionsberäkningar som EU är tveksamma till, eventuellt skrivs direktivet 

om så att kvävekrav skrivs ”till recipient” istället för som det är idag ”till hav”.  

Vidare finns diskussioner om strängare krav för reningsverk under 2000 PE, för strängare krav på 

näringsämnesutsläpp, men också att helt nya krav kan införas på deklaration eller reduktion av 

metan-och lustgasutsläpp, deklarerad eller minskad energiåtgång (process och ledningsnät), rening 

av mikroföroreningar m.m. Se förslag på nytillkommande lagstiftning i röd text i bild nedan.  

Figur 1: kortfattad beskrivning av ändringar som diskuteras i avloppsdirektivet. källa Svenskt Vatten 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svensktvatten.se%2Fglobalassets%2Fom-oss%2Fsvensktvatten_utblick2050.pdf&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Ccbf4783b26be482c4a0c08d9ad1e2d00%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637731169411036356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tsR%2BEO08%2FGmqyP9gbUEsXcgXYeu3B6qJ0O4uFv%2BioMM%3D&reserved=0


 

  

Slamdirektivet är i dagens utformning helt irrelevant för Svensk del eftersom Svensk lagstiftning i alla 

delar är mer omfattande än den Europeiska, och där Svensk slamspridning till jordbruksmark till stor 

del dessutom ytterligare kravställs genom att reningsverk är anslutna till Revaq-systemet. Det nya 

slamdirektivet förväntas omfatta slam till jordbruk men kanske även för jordtillverkning och till mark 

vilket skulle kunna innebära en skillnad för svenska aktörer.  

Prioriterade ämnesdirektivet, alltså det direktiv som definierar god kemisk status enligt 

vattendirektivet, ses också över och kommer sannolikt att omfatta fler ämnen efter översynen. 

En annan aktuell fråga är att reningsverken ännu inte omfattas av så kallade ”BAT-krav” (Best 

available teqnuiqe) om de inte tar emot en mycket stor mängd organiskt material i form av t.ex. 

matavfall.  Eureau har skrivit ett position paper som påpekar att miljönyttan motiverar fortsatt 

undantag för reningsverk och att de inte bör omfattas av BAT-krav i framtiden heller. 

Utgångspunkten är att detta skulle hämma teknikutvecklingen för reningsverken då de styrs så 

mycket lokala förhållanden – både uppströms och ur recipientsynpunkt.  

Ramdirektivet för vatten har nyligen utvärderats och stämplats som ”still fit for purpose” – så den 

kan vi förvänta oss kvarstår i nuvarande form för en överskådlig tid framöver.  

Hur ser processen och tidplanen ut för dessa? 

Processen för att ta fram nya regelverk inom EU är väldigt snyggt strukturerad och på många sätt 

mycket mer förutsägbar och transparent än när nationell lagstiftning tas fram i Sverige. 

Lagstiftningsarbetet följer en standardiserad process med en lång rad steg med flera typer av 

konsultation, förslag tas fram, samråd, omarbetning, beslut och implementation.   

För slamdirektivet gäller att utvärderingen av slamdirektivet avslutas under året, och troligen tas ett 

nytt förslag till slamdirektiv fram för samråd till hösten 2022. Hösten 2022 läggs troligen – ej klart 

ännu - även diklofenak och silver, bland flera ämnen, till i prioriterade ämnesdirektivet.  

Våren 2023 läggs ett nytt badvattendirektiv fram för förhandling. EU-förordningen för 

återanvändning av renat avloppsvatten  - the Water Reuse Regulation - har redan förhandlats och de 

nya reglerna kommer att börja gälla i hela EU från juni 2023. Naturvårdsverket ser just nu över hur 

direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning, det kan hända att man beslutar en hårdare linje för att 

ge tillstånd till bevattning än EU-förordningen som kan ses som en miniminivå.  

För avloppsdirektivet gäller, som tidigare nämnts, att ett nytt förslag till avloppsdirektiv håller på att 

tas fram av EU-kommissionen som planerar läggas fram för förhandling till EU-parlamentet och EU:s 

ministerråd i EU i juni 2022. Efter förhandlingar följer remissomgång av det nya förslaget. Ett nytt 

avloppsdirektiv kan beslutas ca 2024-2025 i EU, vilket skulle innebära en eventuell implementering av 

nya direktivet i svensk lagstiftning ca år 2027. Beroende på hur omfattande åtgärder som behövs för 

att uppnå nya krav kan även en viss tidsfrist beslutas för att möjliggöra omställning. Här finns en film 

från regeringskansliet på 1 minut och 36 sekunder för en crash course i hur vår EU-lagstiftning blir till: 
En enkel film om hur EU lagstiftar 

https://www.youtube.com/watch?v=HbYNxHK481k


 

Hur är läget i den Svenska EU-politiken just nu? 

Det har skett en del förändringar bland de svenska parlamentsplatserna där flera väldigt erfarna 

parlamentariker i miljöutskottet lämnat eller är på väg att lämna Bryssel. T.ex. har Fredrik Federley 

lämnat över till Emma Weisner och Jytte Guteland lämnar också EU- vem hon ersätts av är ännu inte 

klart. När flera av våra mest erfarna EU-parlamentariker inom miljö- och klimatområdet byts är de 

förstås en extra fördel att kunna vara på plats som stöd och diskutera ärenden med de nya 

parlamentarikerna.  

 

Det låter som du har det du gör, och det är många komplexa områden att bevaka och hålla koll på 

– hur gör man för att klara det? 

Det är lite som att vara i skogen en höstdag – man ska i början bara plocka de svampar man kan och 

känner igen. Man får starta med det man kan, och hålla sig rejält uppdaterad inom sina områden, 

utveckla nya delar och nätverk så går det bra.  

Stora nätverk med många bra relationer och strukturerat påverkansarbete är helt avgörande - men 

tur är också välkommet. Ju mer jag tränar desto mer tur har jag, klassisk kommentar av Ingemar 

Stenmark.  

 

Och slutligen – Om någon av våra medlemmar skulle vilja uppleva EU-maskineriet med egna ögon 

och har vägarna förbi – är man välkommen att hälsa på dig på Bryssel-kontoret? 

Det vore väl trevligt – det finns som sagt plats för att titta förbi och träffas på kontoret, så välkomna 

att höra av er så ser vi om det passar in! Och välkomna att höra av er till oss på Svenskt Vatten med 

tankar kring vårt EU-arbete.  



 

 

En liten faktaruta om lagstiftning:  

(texter från naturvårdsverket och wikipedia) 

• I EU är det kommissionen som har ensamrätt att initera lagstiftning. Lagförslag tas fram av 

EU-kommissionen som . Förhandling sker därefter mellan ministerrådet och EU-

parlamentet. När en överenskommelse är gjord blir det EU-lagstiftning (Svenskt vatten) 

 

• EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på 

något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna 

ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet. I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna. 

(naturvardsverket.se) 

 

• En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer 

utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den 

nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Förordningar ska tillämpas direkt av 

nationella domstolar och andra myndigheter. Om motstridig nationell lagstiftning finns 

gäller EU-förordningen/direktivet. (naturvardsverket.se) 

 

• (Förvirringsvarning) I Svensk lagstiftning finns termen förordning även för t.ex. juridiskt 

bindande bestämmelser som ges ut av myndigheter, dessa bindande 

myndighetsföreskrifter är underställda Sveriges lagar om motstridighet finns. (wikipedia)  

 

• Avloppsvattendirektivet är det EU-direktiv i miljöhistorien är det direktiv som gett störst 

positiv miljöeffekt inom EU, men också det EU-direktiv som kostat mest att implementera. 

(Anders Finnson i Intervju) 



 Ett urval av aktuella Position papers från Eureau: 

Public Statement: EurEau’s expectations for a 

revised UWWTD 

Published 30/4/21 

https://www.eureau.org/resources/consultations/5578-

eureau-expectations-in-uwwtd-revision-process-public-

statement/file  

Briefing note: Waste water treatment - sludge 

management  

Published 21/5/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/briefing-note/5629-briefing-note-on-sludge-

management/file 

  

Briefing note: PFAS and waste water 

Published 5/5/21 

https://www.eureau.org/resources/briefing-

notes/5612-briefing-note-on-pfas-and-waste-water/file  

Briefing note: Nutrients and waste water 

management 

Published mid-June 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/briefing-note/5750-briefing-note-on-nutrients-

and-waste-water-management/file  

Position paper: Enabling the circular potential of 

sewage sludge within the EU legislative 

framework 

Published 21/7/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/position-papers/5835-position-paper-enabling-

the-circular-potential-of-sewage-sludge/file  

The EU Zero Pollution Action Plan – EurEau 

recommendations 

Published 31/3/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/position-papers/5540-zero-pollution-action-plan-

eureau-recommendations/file  

Briefing note: Individual and other Appropriate 

Systems (IAS) for waste water treatment  

Published 21/7/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/briefing-note/5833-briefing-note-on-ias/file  

Position Paper on IED and BREFS under the 

UWWTD 

 Published on 21/5/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/position-papers/5737-position-paper-on-best-

available-techniques-reference-documents-brefs/file  

Position paper: Energy and Greenhouse Gas 

emission reduction objectives for the European 

water sector under the UWWTD 

Published on 23/6/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/position-papers/5815-position-paper-on-climate-

mitigation-in-the-uwwtd/file  

Position paper: On the consideration of small 

agglomerations in the revised UWWTD  

Published 21/7/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/position-papers/5834-position-paper-on-the-

consideration-of-small-agglomerations-in-the-

uwwtd/file  

Position paper: The Weser Ruling: Consequences 

for urban waste water treatment – and a 

proposed solution  

Published 21/7/21 

https://www.eureau.org/documents/drinking-

water/position-papers/5832-position-paper-on-the-

weser-ruling-and-its-effects-on-uwwtp/file 

EQS (Ramdirektivet och vad som i framtiden ska 

vara god kemisk status) for pharmaceuticals in 

surface water 

This paper has been agreed by EurEau members and 

will be used to influence discussions (not yet for 

publication) 

UWWTD and Industrial Discharges Awaited December 2021 

Cost data for UWWTD IA Currently being compiled by EurEau2 members 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fresources%2Fconsultations%2F5578-eureau-expectations-in-uwwtd-revision-process-public-statement%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789759433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ADgvsxt6k%2Bx2cCcx2IHWJmfqUzdH7Q04a4yc%2B7Ppvwk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fresources%2Fconsultations%2F5578-eureau-expectations-in-uwwtd-revision-process-public-statement%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789759433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ADgvsxt6k%2Bx2cCcx2IHWJmfqUzdH7Q04a4yc%2B7Ppvwk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fresources%2Fconsultations%2F5578-eureau-expectations-in-uwwtd-revision-process-public-statement%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789759433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ADgvsxt6k%2Bx2cCcx2IHWJmfqUzdH7Q04a4yc%2B7Ppvwk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fdocuments%2Fdrinking-water%2Fbriefing-note%2F5629-briefing-note-on-sludge-management%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789769390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E12soSctXQKh1bS2UpqMmNxvkUV%2B0wHRSzZMhLppFsw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fdocuments%2Fdrinking-water%2Fbriefing-note%2F5629-briefing-note-on-sludge-management%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789769390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E12soSctXQKh1bS2UpqMmNxvkUV%2B0wHRSzZMhLppFsw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fdocuments%2Fdrinking-water%2Fbriefing-note%2F5629-briefing-note-on-sludge-management%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789769390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E12soSctXQKh1bS2UpqMmNxvkUV%2B0wHRSzZMhLppFsw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fresources%2Fbriefing-notes%2F5612-briefing-note-on-pfas-and-waste-water%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789769390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hgyaEH%2BA6RMgWeWXHwn1pmbTa%2FE28bYTQI4pTRDCL6w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fresources%2Fbriefing-notes%2F5612-briefing-note-on-pfas-and-waste-water%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789769390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hgyaEH%2BA6RMgWeWXHwn1pmbTa%2FE28bYTQI4pTRDCL6w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eureau.org%2Fdocuments%2Fdrinking-water%2Fbriefing-note%2F5750-briefing-note-on-nutrients-and-waste-water-management%2Ffile&data=04%7C01%7Celin.kusoffsky%40ri.se%7Cfc2cca70dcc945f5423908d9a0440470%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637717036789779342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iCEk7nvJDrEw9U6FMsXneO6gaKvdXzkGTzRug%2FzZAYk%3D&reserved=0
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