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Maximilian Lüdtke 

Tel: 010-69881697 

maximilian.ludtke@naturvardsverket.se 
 

BESLUT 

2022-06-27 Ärendenr: 

NV-22-001873 

   

   Björnö-Långviks Avlopps AB 

 Kontaktperson: Kjell de Meijere 

 
E-post: vd@blaab.com 

 

  
    

 

Bidrag enligt förordningen (2018:495) om bidrag för rening av 

avloppsvatten från läkemedelsrester 

Beslut  

Naturvårdsverket beslutar att avslå Björnö-Långviks Avlopps AB ansökan om 

bidrag enligt förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten 

från läkemedelsrester.    

 

Bakgrund 

2022-04-07 inkom sökande med yttrande kring Naturvårdsverkets meddelade 

planerade avslag. 

Motivering 

Rättslig grund och tillämpliga bestämmelser 

Av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från 

läkemedelsrester framgår att syftet med förordningen är att genom minskade  

utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön bidra till att nå miljökvalitetsmålen 

Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Levande sjöar och 

vattendrag (1 §). 

 

Naturvårdsverket får, om det finns medel, ge bidrag enligt förordningen till 

kommuners, kommunala bolags eller kommunalförbunds 

1. investeringar i en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja 

läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk, och 

2. förstudier eller andra förberedande åtgärder inför investeringar i en sådan teknik 

eller metod (2 §).  

 

 

Frågor om bidrag prövas av Naturvårdsverket (7 §).  

 

Naturvårdsverkets ställningstagande  

Ansökan om förstudiemedel avslås. 2 § i bidragsförordningen (2018:495) som 

reglerar vilka typer av organisationer som Naturvårdsverkets får ge bidrag till 
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bedöms inte täcka detta fall där den huvudsakliga förmånstagaren av bidraget 

inte är en kommunal organisation. 

 

Behovet av att se över framtida myndighetshantering av avloppsanläggningar i 

privat ägo är noterat. 

 

 

Information om överklagande 

Detta beslut kan inte överklagas enligt 18 § förordningen (2018:495) om bidrag 

för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. 

_________ 
 

 

Beslutande: Kerstin Åstrand, enhetschef Vatten- och avloppsenheten, Avdelningen 

för planering, prövning och tillsyn 

Föredragande: Maximilian Lüdtke, handläggare, Vatten- och avloppsenheten, 

Avdelningen för planering, prövning och tillsyn 

 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit: Natalié Lindenstrand, 

verksjurist, Rättsenheten, Förvaltningsavdelningen. 

 

 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.   
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