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Ställd av Kjell-Arne Ottosson (KD) 

Till Danmarks regering 
 

Till Danmarks regering 

Skriftlig fråga 
om utsläppen av avloppsvatten genom bräddning i Köpenhamn  

Efter ett avslöjande i danska TV2 att 290 miljoner orenat avloppsvatten från Köpen-

hamn var på väg att släppas ut i Öresund väcktes debatt och bestörtning på båda si-

dor om sundet. Sen visar det sig att Köpenhamn regelbundet gör utsläpp av det här 

slaget och att det sammanlagt uppgår till 35 miljarder liter orenat avloppsvatten un-

der en femårsperiod.  

 

I Sverige kallas de här utsläppen från avloppssystemen bräddning och görs vid stor 

nederbörd då avloppssystemen är svårt belastade. Under perioden 2015-2019 släpp-

tes under de här premisserna motsvarande 1,4 miljoner orenat avloppsvatten ut från 

Malmö, Landskrona och Helsingborg. Köpenhamns utsläpp framstår i jämförelsen 

som extrema. Bräddning bör vara en undantagsåtgärd som påtvingas av extrema 

förhållanden.  

 

Danska företrädare hänvisar till klimatförändringar som leder till utökad nederbörd. 

Under den aktuella tidsperioden mottog också Köpenhamn ett hundraårsregn 2015 

som var mycket omfattande. Enligt uppgift räcker dock inte detta som förklaring. 

Mer troligt bör ställas frågan om Köpenhamn anpassat sitt avloppsnät efter stadens 

expansion. Det går också att utifrån jämförelser med ovannämnda svenska städer 

konstatera att närliggande nederbörd kunnat hanteras utan att det inneburit någon 

omfattande bräddning.  

 

De omfattande utsläppen bidrar till stora utsläpp av kväve och fosfor och medför 

ökad övergödning i havet. De ämnen som släpps ut kräver mycket syre vilket medför 

syrebrist och döda bottnar.  
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Det planerade utsläppet har på grund av debatten skjutits upp till hösten med förbe-

håll om att beslutet när som helst kan hävas vid behov. 

 

Med anledning av den relativt omfattande bräddning som gjort från Köpenhamn un-

der den granskade perioden, och de konsekvenser som utsläppen får vårt gemen-

samma vatten, vill jag fråga den danska sambandsministern på vilket sätt man arbe-

tar för att stärka kapaciteten att hantera avloppsvatten i Danmark så att de inte 

drabbar våra gemensamma vatten? 

 

 

Sverige, den 29 maj 2020 

Kjell-Arne Ottosson (KD)  

 


