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Svar på skrivelse från LRF Värmland om avloppsrening
LRF Värmland har inkommit, till riksförbundet med en skrivelse om att LRF
bör verkar för att det i det kommunala arbetet ska tas en större hänsyn till de
lokala förutsättningarna vad gäller rening av enskilda avlopp. Mer specifikt vad
gäller behovet av fosforrening.
LRF delar denna synpunkt, och i samband med Hav och vattenmyndigetens
förslag på nya regler som gick ut på remiss under våren framförde LRF bland
annat behovet av att ta lokal hänsyn. Riksförbundet bifogar det remissvar som
skrevs till Hav-och Vattenmyndighetens förslag om nya regler. Det förslag som
nu ligger innehåller även en större del lokalt hänsynstagande samt en generell
sänkning av kraven på fosforrening vilket LRF stödjer.
Då miljöbalken är så utformad att krav ska ställas på den som orsakar utsläpp
tror vi inte att det är möjligt att i nu läget få till stånd avloppsanläggningar, där
kraven på fosforrening sätts till noll. Det förs dock diskussioner inom avloppsoch vattensammanhang om att det kan finnas områden som idag drabbas av för
låga fosfornivåer i vattnet ur ett fiskeperspektiv. I anslutning till dessa
diskussioner är det även intressant att diskutera vilka nivåer på rening som är
rimliga för enskilda avlopp.
LRF kommer därför att fortsatt driva på i frågan om lokalt hänsynstagande och
är inte främmande för att även ta sig an principmål. Riksförbundet är positiva
till en nära kontakt med LRF Värmland och hjälp med att identifiera intressanta
fall som kan vara värda att lyfta.
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