Denne procedure kaldes en “overtrædelse”. Den kan finde sted
enten som følge af en klage fra en borger eller ikke-statslige
organisationer (NGO’er). Alternativt kan Kommissionen på eget
initiativ beslutte at gå videre med en sag mod et land, der ikke
opfylder sine pligter.
For at undgå denne uheldige situation arbejder Kommissionen
tæt sammen med medlemsstaternes myndigheder for at støtte
og lette gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger.
Rapporter og offentlige oplysninger gøres tilgængelige for
den brede offentlighed, og dette kan i sig selv virke som en
løftestang for forandring og som drivkraft for fremgang.
Direktivet pålægger medlemsstaterne at indgive rapport om
spildevandets tilstand og om, hvilke foranstaltninger der er
truffet. De seneste rapporter kan ses på:
http://ec.europa.eu/environment/water/water- urbanwaste/
implementation/implementationreports_en.htm
Yderligere oplysninger :
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/
index_en.html
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Direktivet er altafgørende for miljøet og vores eget
velbefindende, men det kræver store investeringer. En vurdering
af omkostningerne for de nye medlemsstater ligger ca. på 35
mia. EUR. Europa Kommissionen overvåger medlemsstaternes
arbejde med at gennemføre direktivet. Hvis en medlemsstat
udviser forsømmelighed kan Kommissionen træffe retlige
foranstaltninger mod dem for at løse problemet. En medlemsstat,
der overtræder reglerne, kan blive idømt en bøde.
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Foranstaltninger til gennemførelse af direktivet

Beskyttelse af miljøet mod
udledning af spildevan
Direktivet om rensning
af byspildevand
Den Europæiske Unions tilsagn
om at beskytte miljøet mod
spildevandsudledninger
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Den Europæiske Union har over 500 mio. indbyggere. Det
spildevand, som de mange indbyggere og industrien udleder,
udgør en stor kilde til forurening. Det kan påvirke kvaliteten af
drikke- og badevandet. Det kan også øge tabet af biodiversitet
og hindre det mål, der er fastsat i vandrammedirektivet om
en god vandøkologisk tilstand inden 2015.
Direktivet om rensning af byspildevand anses ofte for at være
bekosteligt, men der tages fat på udfordringerne, hvilket har
store fordele for både vores sundhed og miljø.
Ligesom EU’s øvrige vandlovgivning opstiller direktivet klare
og bindende mål. Der er dog fuld fleksibilitet med hensyn
til at nå målene, og der opmuntres til alternative løsninger
og innovation både inden for opsamling og rensning af
spildevand.
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Vand er afgørende for vores samfund og sundhed. Rene floder,
søer og kystnære vandområder er vigtige for virksomhederne
og fritidslivet. Det hjælper også til at skabe en identitet for de
områder, vi lever i.

©Hemera

Spildevand kan have stor indflydelse på kvaliteten
af vores vandressourcer

Spildevand kan, hvis det ikke renses korrekt, være meget
skadeligt for vandkvaliteten. Konsekvenserne indebærer alt fra en
stigning i fiskedødeligheden til almindeligt udbredte problemer
såsom spredning af alger, der på grund af landbrugernes
overgødskning truer hele økosystemet.

EU beskytter vores vandressourcer
Den Europæiske Union har vedtaget en omfattende lovgivning
for at forebygge disse problemer og beskytte vandkvaliteten.
Vandrammedirektivet sætter høje miljøkvalitetskrav til floder,
søer, grundvandet og de kystnære vandområder.
De største kilder til forurening, såsom byspildevand og
nitratforurening, som skyldes landbruget, behandles i særskilte
EU direktiver, der forsøger at kontrollere forureningen ved kilden.

Krav og basisprincipper for rensning af spildevand
Spildevand omfatter “brugt” vand og kloakvand fra
husholdninger samt vand, der har været brugt i industrien. Hvis
vandet ikke behandles og renses, forurener det have og floder
med uundgåelige skadelige følger for vilde dyr, planter og vores
egen sundhed.
Direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand har til
formål at fastsætte kravene og definere grundprincipperne og
metoderne for rensning af spildevand. Hovedelementerne i
direktivet er følgende:
:
- medlemsstaterne skal sikre opsamling og rensning af
spildevand i alle landsbyer og byer med et indbyggertal på 2
000 eller derover
- der fastsættes principper for udformning, bygning og
vedligehold af kloaknet og rensningsanlæg
- rensningsanlæggene skal opfylde de fastsatte minimumskrav,
herunder miljøkravene for det rensede vand.
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Spildevand kan endda efter rensning ende i såkaldt følsomme
områder, hvor det kan påvirke miljøet, sundheden eller større
befolkningsgrupper (over 10 000). Når det sker, kræves der mere
vidtgående rensning, og højere krav skal opfyldes.

Overholdelse af EU reglerne
Der er fastsat en tidsfrist for hvert enkelt af direktivets
miljømål. Disse tidsfrister er allerede udløbet for de 15 “gamle”
medlemsstater, og de skal nu alle opfylde reglerne.
De 12 nye medlemsstater, som er tiltrådt EU i 2004 eller senere,
blev indrømmet overgangsperioder og tidsfristerne kan
forlænges frem til 2018. Det giver de pågældende lande tid til
at få den nødvendige infrastruktur og det nødvendige udstyr på
plads. Eftersom gennemførelsen af direktivet er en stor økonomisk
udfordring, yder EU’s samhørighedsfonde en betragtelig støtte
til medfinansiering af spildevandsinfrastrukturer.
Kommissionen er tilfreds med direktivets høje gennemførelsesrate
og de overordnet set gode resultater med gennemførelsen.
Kommissionens gennemførelsesrapport fra 2009 viste, at 95
% af spildevandet i EU 15 blev håndteret via kloaknet, og at
overholdelsen af reglerne om renset spildevand også var meget
høj, nemlig ca. 85 %. For de 12 “nye” medlemsstater er fuld
gennemførelse som også forklaret ovenfor stadig en udfordring,
men der gøres en stor indsats for at nå lignende resultater.

Sådan renses spildevand
• Først forbehandles spildevandet, hvilket indebærer, at sten,
sand og fedt/smørelse fjernes ved hjælp af mekaniske
processer som f.eks. sortering, bundfældning eller flotation.
• Derefter finder den primære rensning sted. Opslemmede
faste materialer fjernes ved, at spildevandet (i nogle tilfælde
efter tilsætning af bestemte kemikalier) ledes gennem sætte
eller flotationsbassiner.
• Den sekundære biologiske rensning sker ved, at spildevandet
ledes gennem bassiner, hvor bakterier bruges til at omdanne
de resterende forurenende stoffer til slam. Et veludformet og
velfungerende rensningsanlæg med sekundær rensning
kan reducere mængden af organisk materiale med op til 90
% og mængden af fækale bakterier med op til 99 %.
• Mere avanceret rensning involverer flere etaper, for
eksempel fjernelse af næringsstoffer eller desinfektion.
Næringsstoffer som nitrater og fosfater kan fjernes ved
hjælp af biologiske processer (for eksempel ved hjælp af
nitrogen) eller ved kemikalietilsætning (for eksempel fosfor).
Desinfektionsteknikker kan være ultraviolet stråling eller
ozonbehandling.

