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Reningsverken i Donaus avrinningsområde är ofta överdimensionerade 
och inte finansiellt hållbara, säger EU:s revisorer 

I en rapport som offentliggörs i dag lämnar Europeiska revisionsrätten viktiga rekommendationer för att 
anläggningarna för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i Donaus avrinningsområde ska bli mer 
effektiva, ändamålsenliga och finansiellt hållbara. EU:s bidrag har spelat en central roll och hjälpt 
Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien att göra framsteg för att uppnå viktiga mål för EU:s 
vattenpolitik men alla länderna var sena med att följa reglerna och utnyttja de tillgängliga EU-anslagen. 
Deras anläggningar renade visserligen i allmänhet avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt men 
ibland förekom brister i hanteringen av avloppsslam och överbelastningar på grund av regnöverskott. 
En tredjedel av anläggningarna är överdimensionerade och kan bli finansiellt ohållbara. 

”Donau är en betydelsefull pulsåder i Europa för näringsverksamhet, resor och ekosystem men den är 
utsatt för organiska eller andra former av föroreningar därför att reningen av avloppsvatten inte är 
ändamålsenlig”, sade George Pufan, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

EU:s revisorer konstaterade att EU:s bidrag under programperioden 2007–2013 har spelat en central roll och inneburit att 
insamlingen och reningen av avloppsvatten har gått framåt i alla fyra länderna. Framstegen var dock inte tillräckliga för att 
EU:s tidsfrister för rening av avloppsvatten skulle hållas. Revisorerna noterade även att länderna utnyttjade de tillgängliga 
EU-medlen långsamt, vilket medför en risk för att EU-medlen kan gå förlorade eller skapar ett behov av ytterligare medel 
från nationella källor. 

De fann också att runt en tredjedel av anläggningarna är överdimensionerade – också med hänsyn till de hushåll som 
enligt planerna ska anslutas till avloppssystemet i framtiden – och att det inte går att bedöma hur anläggningarna kommer 
att fungera vid överbelastningar på grund av regnöverskott eftersom det saknas kvantifierad information. Revisorerna 
bedömde också hur EU:s förordningar och nationella regler följdes och fann att anläggningarnas hantering av avloppsslam 
var ändamålsenlig förutom i Rumänien och att de oftast uppfyllde de krav på utflöde som fastställs i deras 
utsläppstillstånd och i direktivet. Vidare var de nationella utsläppskraven ibland striktare än kraven i direktiven, vilket 
tyder på att direktiven behöver ses över. 

Revisorerna konstaterade att den finansiella hållbarheten hos EU-medfinansierad infrastruktur ofta kunde ifrågasättas. I 
90 % av fallen togs för låga avloppsvattenavgifter ut av användarna. Anläggningarna hade inte full kostnadstäckning och 
avgifterna låg under den allmänt accepterade nivån på 4 % av hushållsinkomsten. Vidare konstaterade revisorerna att det 
saknades information om huruvida infrastrukturägarna hade byggt upp tillräckliga finansiella reserver för att underhålla 
och så småningom förnya anläggningar. 

http://www.eca.europa.eu/�


SV 

 
 
 

 

2 

Donaus avrinningsområde är det största avrinningsområdet i Europa och det berör 19 länder och är utsatt för 
vattenföroreningar från flera olika källor. EU bidrog med 7,9 miljarder euro till avloppsreningsprojekt i de fyra 
medlemsstaterna under programperioderna 2000–2006 och 2007–2013. 

Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras 
resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.  

I särskild rapport nr 2/2015 EU:s anslag till anläggningar för rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse i Donaus avrinningsområde: mer måste göras för att hjälpa medlemsstaterna att 
uppfylla EU:s politiska mål när det gäller avloppsvatten undersökte revisionsrätten om Europeiska 
regionala utvecklingsfondens och Sammanhållningsfondens anslag till rening av avloppsvatten är 
ändamålsenliga och hjälper medlemsstaterna att uppnå EU:s politiska mål när det gäller 
avloppsvatten. 

Avloppsvatten och avloppsslam kan påverka kvaliteten på vatten och jordar. EU har därför antagit 
direktiv och medfinansierat byggandet av ledningsnät och reningsverk.  

Revisorerna granskade genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i 
fyra medlemsstater i Donaus avrinningsområde: Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien. De 
kontrollerade även ett urval av reningsverk för att se hur de renade avloppsvatten och hanterade 
avloppsslam och för att fastställa om de har förutsättningar för att bli finansiellt hållbara. 

 

EU-revisorernas rekommendationer 

• Kommissionen bör skärpa rapporteringskraven och medlemsstaterna bör införa lagar som garanterar att 
hushållen snabbt ansluts till offentliga avloppsnät. 

• Kommissionen och medlemsstaterna bör fastställa kriterier för alla typer av användning av avloppsslam och 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att föroreningar övervakas noggrant.  

• Kommissionen bör uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa en ansvarsfull prispolitik när det gäller 
avloppsvatten och fastställa avgifter som inte ligger under överkomlighetgränsen på 4 %, och åtgärder bör 
vidtas för att säkerställa att det kommer att finnas tillräckliga medel för nödvändigt underhåll och nödvändig 
förnyelse av anläggningar. 

• Kommissionen bör se till att anläggningarnas storlek är lämplig och tillsammans med medlemsstaterna 
åtgärda problemet med överbelastning på grund av dagvatten eftersom de kan påverka vattenkvaliteten 
negativt. Anläggningsoperatörer bör också utnyttja alla möjligheter att sänka sina driftskostnader.  

• Slutligen bör kommissionen bedöma om koncentrationsgränserna i direktivet är lämpliga mot bakgrund av 
de tekniska framsteg som skett sedan 1991 när direktivet om rening av avloppsvatten antogs. 

 

Mer utförliga iakttagelser och rekommendationer finns i den fullständiga rapporten på www.eca.europa.eu 


