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Rensningsanlæggene i Donaus opland er ofte overdimensionerede og 
ikke bæredygtige, siger EU-revisorerne 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, indeholder vigtige anbefalinger om 
forbedring af produktiviteten, effektiviteten og bæredygtigheden af rensningsanlæggene for 
byspildevand i Donaus opland. EU-udgifterne har i væsentligt omfang hjulpet Den Tjekkiske Republik, 
Ungarn, Rumænien og Slovakiet til at gøre fremskridt hen imod opfyldelsen af vigtige 
spildevandspolitiske EU-mål, men i alle landene har der været forsinkelser med hensyn til at overholde 
reglerne og absorbere de disponible EU-midler. Anlæggene i disse lande renser generelt spildevandet 
tilstrækkeligt, men håndteringen af slam og overløb af regnvand er somme tider svag. En tredjedel af 
anlæggene er overdimensionerede og potentielt ikke bæredygtige. 

"Donau er en livsvigtig færdselsåre for Europas erhvervsliv og turisme og har stor betydning for de berørte 
økosystemer, men den er sårbar over for organisk forurening og andre former for forurening, der skyldes 
ineffektiv spildevandsrensning," siger George Pufan, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for 
beretningen. 

EU-revisorerne konstaterede, at EU-midler havde spilledt en væsentlig rolle med hensyn til at fremme opsamling og 
rensning af spildevand i alle fire lande i programperioden 2007-13. Landene havde imidlertid ikke gjort tilstrækkelige 
fremskridt til at sikre, at EU's frister vedrørende spildevandsrensning blev overholdt. Revisorerne konstaterede også, at 
landene absorberede de disponible EU-midler langsomt og dermed risikerede at miste dem eller at skabe et behov for 
yderligere nationale midler. 

Revisorerne konstaterede endvidere, at omkring en tredjedel af anlæggene er overdimensionerede - selv når der tages 
højde for planlagte fremtidige tilslutninger af husholdninger til kloaknettene - og at anlæggenes potentielle resultater i 
situationer med overløb efter uvejr ikke kan vurderes, fordi der mangler kvantificerede oplysninger. Revisorerne 
vurderede også overholdelsen af EU-regler og nationale bestemmelser og konstaterede, at 
spildevandsrensningsanlæggene håndterede slam korrekt, undtagen i Rumænien, og at de for det meste overholdt 
spildevandskravene i deres udledningstilladelser og i direktiverne. Desuden var de nationale spildevandskrav somme tider 
strengere end direktivernes, hvilket kunne tyde på, at det er nødvendigt at revidere direktiverne. 

Revisorerne konkluderede, at den finansielle bæredygtighed af den EU-medfinansierede infrastruktur ofte var tvivlsom. I 
90 % af tilfældene var de spildevandstakster, der blev opkrævet hos brugerne, for lave. De sikrede ikke anlæggene fuld 
omkostningsdækning og lå under den alment accepterede overkommelige sats på 4 % af husstandsindkomsten. 
Revisorerne bemærkede endvidere, at der manglede oplysninger om, hvorvidt infrastrukturejerne havde opbygget 
tilstrækkelige finansielle reserver til at foretage tilstrækkelig vedligeholdelse og på sigt forny anlæggene.  

http://www.eca.europa.eu/�


DA 

 
 
 

 

2 

Donaus opland er Europas største vandløbsopland. Det berører 19 lande og er sårbart over for 
vandforurening fra forskellige kilder. EU bidrog med 7,9 milliarder euro til spildevandsrensningsprojekter i 
de fire medlemsstater i programperioderne 2000-2006 og 2007-2013. 

Bemærkninger til redaktører: 

Revisionsrettens særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte 
revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.  

Denne særberetning (nr. 2/2015) bærer titlen "EU's finansiering af rensningsanlæg for byspildevand 
i Donaus opland: Der er brug for en yderligere indsats for at hjælpe medlemsstaterne med at 
opfylde EU's spildevandspolitiske mål" og bygger på en revision, hvor Revisionsretten vurderede, om 
udgifterne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden til 
spildevandsrensning effektivt understøtter medlemsstaternes bestræbelser på at opfylde EU's 
spildevandspolitiske mål. 

Spildevand og slam kan skade vand- og jordkvaliteten. EU har derfor vedtaget en række direktiver og 
medfinansieret etableringen af opsamlingssystemer og opførelsen af spildevandsrensningsanlæg. 

Revisorerne undersøgte gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand i fire 
medlemsstater i Donaus opland: Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Rumænien og Slovakiet. De 
undersøgte også en stikprøve af rensningsanlæg for at vurdere spildevandsrensningen og 
slamhåndteringen og bedømme sandsynligheden for, at anlæggene vil være finansielt bæredygtige. 

EU-revisorerne anbefaler følgende: 

• Kommissionen bør styrke rapporteringskravene, og medlemsstaterne bør indføre lovbestemmelser med 
henblik på at sikre, at husholdningerne hurtigt tilslutter sig det offentlige kloaknet 

• Kommissionen og medlemsstaterne bør opstille kriterier for alle anvendelser af slam og træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre en solid overvågning af forurenende stoffer 

• Kommissionen bør tilskynde medlemsstaterne til at føre en ansvarlig prissætningspolitik for spildevand, så 
taksterne ikke ligger under den overkommelige sats på 4 %, og der bør træffes foranstaltninger til at sikre, at 
der vil være tilstrækkelige midler til rådighed til den nødvendige vedligeholdelse og fornyelse af anlæggene 

• Kommissionen bør lægge vægt på, at anlæggene har den rette størrelse, og den bør sammen med 
medlemsstaterne tage fat på spørgsmålet om overløb efter uvejr, der kan indvirke negativt på 
vandkvaliteten. Anlægsoperatørerne bør udnytte eventuelle muligheder for at spare på 
driftsomkostningerne. 

• Endelig bør Kommissionen vurdere, om direktivets koncentrationsgrænser er hensigtsmæssige under 
hensyntagen til de teknologiske forbedringer, der er sket siden 1991, da direktivet om rensning af 
byspildevand blev vedtaget. 

Bemærkningerne og anbefalingerne kan læses i deres fulde ordlyd i særberetningen på www.eca.europa.eu 


