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Abstract 
Pharmaceutical residues in the aquatic environment has been a growing concern in the 

last decade, and municipal wastewater treatment plants (WWTPs) are an important 

source of pharmaceuticals to the aquatic environment. This paper treats the question of 

upgrading public WWTPs with technology for reducing pharmaceutical residues in 

wastewater. By means of a telephone survey directed at personnel at municipal 

WWTPs, this report tries to conclude the position of Swedish municipalities; what work 

has already been done in this area, what possible motives might propel upgrading 

WWTPs, and challenges that might follow with it. The report also investigates whether 

there are any differences between municipalities that might determine whether a 

municipality has engaged in this area. The investigation shows that the majority of 

Swedish municipalities has not yet started working towards upgrading WWTPs. Those 

that have are mainly large municipalities. However most have heard of treatment 

techniques. For small municipalities economy and a lack of knowledge pose a future 

challenge. For most of the municipalities, legislation and local political decisions would 

be the most important drives towards upgrading WWTPs. About half of the 

municipalities in the survey thought that they might start working towards upgrading 

WWTPs within 15 years.  

 

Keywords 
Pharmaceuticals in wastewater, municipal wastewater treatment plants, attitudes, 

WWTPs, drives, challenges, situation, Sweden 

 

Sammanfattning 
Det senaste årtiondet har man uppmärksammat läkemedelsrester i den akvatiska miljön. 

Kommunala avloppsreningsverk är en av de viktigaste källorna till detta. Denna rapport 

behandlar frågan om att bygga ut avloppsreningsverk med teknik för att reducera 

läkemedel från kommunalt avloppsvatten. En telefonenkät har genomförts med personal 

på kommunala avloppsreningsverk. Med hjälp av den försöker rapporten sammanfatta 

läget för läkemedelsrening i svenska kommuner, hur långt man har kommit, vilka 

drivkrafter som kan stimulera arbetet och utmaningar som kan komma med det. 

Rapporten försöker också identifiera skillnader mellan kommuner som kan avgöra om 

man jobbar för att införa läkemedelsrening. Undersökningen visar att majoriteten av 

svenska kommuner ännu inte har börjat jobba med frågan; de som har börjat är främst 

stora kommuner. De flesta har dock hört talas om minst en reningsteknik för 

läkemedelsrening. I små kommuner är ekonomi och brist på kunskap en framtida 

utmaning. För de flesta kommuner skulle lagstiftning och lokala politiska beslut vara de 

viktigaste drivkrafterna för att börja jobba med frågan. Ungefär hälften av kommunerna 

uppgav att de trodde man skulle börja jobba med frågan inom 15 år.  

 

Nyckelord 
läkemedel i avloppsvatten, kommunala avloppsreningsverk, attityder, drivkrafter, 

utmaningar, läge, lägesanalys, Sverige 
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1 Inledning 
 

Inom svensk sjukvård är läkemedel den vanligaste behandlingsmetoden. Social-

styrelsens (2016) statistik visar att 66 % av den svenska befolkningen hämtade ut minst 

ett receptbelagt läkemedel under 2015. Samma år såldes totalt 1749 definierade 

dygnsdoser/1000 invånare och dag (Renberg, 2016).  

 

På senare år har forskare börjat uppmärksamma läkemedel i akvatiska miljöer 

(Björklund m.fl., 2016. Naturvårdsverket, 2008. s. 37. Eggen m.fl., 2014). 

Experimentella studier visar att vissa läkemedel kan ge negativa effekter hos organismer 

som lever i akvatiska miljöer. Det har t.ex. visat sig att det antidepressiva läkemedlet 

fluoxetin påverkar flyktbeteendet hos vissa fiskarter (Saaristo m.fl., 2017), medan 

hormonella preventivmedel påverkar reproduktionen hos fiskar (Frankel m.fl., 2016. 

Svensson m.fl., 2014. Naturvårdsverket, 2017, s. 22) och groddjur (Säfholm m.fl., 

2012). För vissa läkemedel har man hittat halter i den akvatiska miljön som är så höga 

att det finns anledning att oroa sig över att negativa effekter i vattenlevande organismer 

skulle kunna uppstå (Naturvårdsverket, 2008, s. 132. Naturvårdsverket, 2017, s. 16, 22). 

Däremot bedömer man att halterna inte är så höga att de bör kunna påverka människor 

negativt om man dricker vattnet (Naturvårdsverket, 2008, s. 45. Jones m.fl., 2005). 

Aktörer i branschen har dock uttryckt oro över att läkemedelsrester skulle kunna ge 

negativa effekter även på människor (Doerr-MacEwen & Haight, 2006), framförallt 

eftersom långvarig exponering med små doser av denna typ av ämnen är dåligt känd. 

Vidare kan skillnader hos individer göra vissa människor känsligare för exponering 

(Jones m.fl., 2005). Majoriteten tror emellertid att de stora riskerna framförallt ligger i 

negativa ekosystemeffekter. Europeiska aktörer har bedömt att problemet är värre än 

vad aktörer i Nordamerika har gjort (Doerr-MacEwen & Haight, 2006).  

 

1.1 Källor till läkemedel i avloppsvatten 

En viktig källa till läkemedel och rester av läkemedel i akvatiska miljöer är kommunala 

avloppsreningsverk. Läkemedel som används av människor kan hamna i avloppsvatten 

framförallt på två sätt. Dels då människor spolar ner oanvända läkemedel i toaletter, 

handfat och liknande, men också genom att rester som passerat outnyttjade genom 

kroppen kommer ut med urin och avföring (Taylor & Senac, 2014. Läkemedelsverket, 

2014, s. 16. Eggen m.fl., 2014). Läkemedel måste ofta klara förhållandevis extrema 

förhållanden vad gäller t.ex. pH-värden i kroppen, och framställs därför för att klara 

dessa förhållanden. De blir alltså persistenta jämfört med andra saker vi stoppar i oss 

(Läkemedelsverket, 2014, s. 16. Naturvårdsverket, 2008, s. 24-26). Det finns också en 

risk att de kommer ut i någon annan form än den de hade när en människa tog den som 

medicin. De kallas då metaboliter; nedbrytningsprodukter. Dessa metaboliter bildas när 

kroppen försöker göra sig av med läkemedlet. Oftast görs det genom att göra läkemedlet 

mer vattenlösligt, så att det kan utsöndras i urinen (Naturvårdsverket, 2008, s. 24). Men 

även om ett läkemedel inte är persistent eller tar lång tid att bryta ner i miljön, så tillhör 

de en grupp med ämnen, ofta benämnda ”emerging contaminants” (ungefär 

”framträdande föroreningar”), som fortlöpande hamnar i miljön via människans stora 

användning av dem (Jones m.fl., 2005). 

 

Användning på sjukhus är en annan källa till läkemedel i avloppsvatten, men enligt 

Naturvårdsverket (2008, s. 112. 2017, s. 20) är de inte den största. Sjukhus har 

framförallt stor användning av vissa typer av substanser, t.ex. antibiotika och cytostatika 

(läkemedel mot cancer) (le Clercq, 2016). Sjukhusen har inga skyldigheter eller villkor 
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att följa för att utföra lokal rening för de läkemedel de släpper ut till avloppsnätet 

(Naturvårdsverket, 2008, s. 112).  

 

Sverige har länge jobbat med insamling av överblivna läkemedel (Naturvårdsverket, 

2013, s. 7). Sedan 2009 finns det en förordning om producentansvar för läkemedel. 

Denna innebär att de som säljer läkemedel i detaljhandel, d.v.s. apoteken, har ett ansvar 

att ta emot läkemedelsavfall för omhändertagande från allmänheten, och de ska också 

vid försäljning informera om att denna möjlighet finns (SFS 2009:1031, 5§, 8§. 

Naturvårdsverket, 2013. s. 8).  

 

1.2 Svenska avloppsreningsverk idag 

I Sverige finns i dagsläget inga författningar som reglerar mängden läkemedel och/eller 

läkemedelsrester som får släppas ut till recipienter av kommunala avloppsreningsverk 

(Naturvårdsverket, 2017, s. 45). Således är svenska avloppsreningsverk heller inte 

anpassade för att ta hand om läkemedel och läkemedelsrester (Cimbritz m.fl. 2016, s. 8). 

Enligt Naturvårdsverket (2008, s. 93) skulle det inte vara möjligt att effektivisera 

dagens reningsverk och de tekniker som används i dem så mycket att man fick en 

effektiv och tillfredsställande reducering av halten läkemedel och läkemedelsrester i 

dem. Därför har både Naturvårdsverket (2008, s. 98), Havs- och vattenmyndigheten 

(2015, s. 9-10) och Svenskt Vatten Utveckling (Cimbritz m.fl. 2016, s. 8) diskuterat 

möjligheterna att bygga ut svenska reningsverk med extra reningssteg speciellt 

anpassade för att ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara föreningar.  

 

En del läkemedel bryts ner till viss del redan i de processer som finns i dagens 

reningsverk, t.ex. ibuprofen och paracetamol, som används i vanliga värktabletter (Falås 

m.fl., 2012b. Schelin, 2016a. Schelin, 2016d). Framförallt tror man att det är det den 

biologiska kvävereningen som klarar av att bryta ner en del läkemedel (Falås m.fl,. 

2012. Naturvårdsverket, 2008, s. 85). Falås m.fl. kom i en studie 2012 fram till att en 

högre slamålder i den vanliga aktiv slam-processen som används i många svenska 

reningsverk (Naturvårdsverket, 2008, s. 32), gav en högre reduktion av läkemedels-

substanserna naproxen och ketoprofen (Falås m.fl., 2012a), två substanser som används 

mot reumatiska sjukdomar och vid tillfällig smärta (Schelin, 2016b. Schelin 2016c). 

Cimbritz m.fl. (2016, s. 18) och Naturvårdsverket (2008, s. 96) menar att detta samband 

gäller för flera läkemedel, och beror på att fler bakterier har chansen att växa till på 

längre tid. Generellt verkar syrerika nedbrytningsförhållanden ge högre reducering än 

syrefattiga (Naturvårdsverket, 2008, s. 98).  

 

När kroppen försöker göra sig av med vissa föroreningar kan den binda ämnen till 

kroppens egna molekyler, med syftet att göra föroreningen mer vattenlöslig. Sådana 

sammanbundna föreningar brukar kallas konjugat (Naturvårdsverket, 2008, s. 24-25). 

Vissa läkemedel kan frigöras från konjugaten i de reningssteg som finns i svenska 

reningsverk. Således kan halten av vissa läkemedel öka i utgående avloppsvatten 

jämfört mot det inkommande (Cimbritz m.fl. 2016, s. 19). Vissa läkemedel sorberar i 

olika hög grad till det slam som uppkommer i avloppsrenings-verkens processer, och 

försvinner på så vis från vattnet som släpps ut i recipienten (Hörsing m.fl., 2011).  

 

Undersökningar har visat att en fjärdedel av 62 undersökta läkemedel reduceras mycket 

bra i reningsverk med aktiv-slamprocess. En fjärdedel reduceras i viss mån, en fjärdedel 

reduceras i låg grad och ytterligare en fjärdedel får en ökad halt efter att ha passerat 

genom reningsverken (Hörsing m.fl., 2014, s. 22). 
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Det finns exempel på svenska reningsverk där man redan börjat undersöka 

möjligheterna för utbyggnad av extra reningssteg för rening av läkemedel; t.ex. verk i 

Knivsta, Simrishamn, Stockholm, Malmö, Osby (Cimbritz m.fl, 2016, s. 8) och Kalmar 

(Naturvårdsverket, 2017, s. 46). Vissa av dem har genomfört eller håller på att 

genomföra pilotstudier där man undersöker metoder för rening av läkemedelsrester, 

medan andra kommunala reningsverk inte har börjat undersöka eller fundera på denna 

fråga än (Cimbritz m.fl. 2016, s. 8). På Nykvarnsverket i Linköping började man efter 

en pilotstudie (Sehlen m.fl., 2015) under 2016 bygga Sveriges första fullskaliga 

anläggning för läkemedelsrening med ozonoxidatorn. Anläggningen beräknas stå klar 

någon gång under 2017 (Thorblad, 2016. IVL, 2016).  

 

Cimbritz m.fl. pekar i sin kunskapssammanställning från 2016 på flera faktorer som gör 

det troligt att en lagstiftning kring läkemedelsrening kan vara att vänta i framtiden. Man 

oroar sig över den s.k. cocktaileffekten (Jones m.fl., 2005. Naturvårdsverket, 2017, s. 

24, s, 45), och trots att man i Sverige jobbar med uppströmsarbete tror man inte att det 

kommer minska utsläppet av läkemedel och läkemedelsrester från avloppsreningsverk 

tillräckligt. I t.ex. Schweiz införde man 2016 lagstiftning som reglerar utsläppet av 

läkemedelshaltigt vatten från avloppsreningsverk (Cimbritz m.fl. 2016, s. 12-15. Eggen 

m.fl., 2014. Naturvårdsverket, 2017, s. 16). Redan 2006 konstaterade också Doerr-

MacEwen & Haight att uppströmsarbete och avancerad teknik för rening av läkemedel i 

avloppsvatten var några av de metoder som experter i branschen ansåg skulle vara 

effektivast för att minska andelen läkemedel i akvatiska miljöer. Åsikterna kom från 

aktörer i läkemedelsbranschen, myndighetspersoner och forskare på området, både från 

Europa, USA och Kanada. Avancerad reningsteknik ansågs framförallt genomförbart i 

tätbefolkade regioner där punktutsläppen av läkemedelshaltigt avloppsvatten är stora. 

 

Även om det finns avloppsreningsverk i Sverige som har börjat utreda möjliga 

reningsmetoder för läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen finns det säkert också 

de som inte har börjat än. Någon tidigare nationell kartläggning av hur stor 

omfattningen av arbetet för läkemedelsrening i avloppsvatten är finns inte.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska reningsverk ligger till i arbetet för 

läkemedelsrening. Då utsläpp av läkemedelsrester kan ge negativa effekter på 

vattenlevande organismer är det relevant att veta om svenska avloppsreningsverk jobbar 

med frågan. Studien vill också undersöka vilka faktorer som är viktiga för svenska 

kommuner inför en eventuell utbyggnad av extra reningssteg, samt vad det finns för 

drivkrafter till att arbeta för läkemedelsrening. Övergripande frågeställningar är: 

 Hur ser arbetet med läkemedelsrening ut hos svenska kommunala avlopps-

reningsverk?  

o Hur många kommuner har börjat jobba med frågan om läkemedels-

rening? 

o Hur långt har man kommit: inom vilken tidsram väntar man sig att man 

kommer att kunna åstadkomma en bättre reducering av läkemedel i sitt 

utgående avloppsvatten? 

o Samarbetar man med andra kommuner i frågan?  

o Har man någon uppfattning om hur mycket läkemedel som släpps ut från 

kommunens kommunala avloppsreningsverk? 

 Finns det skillnader mellan olika kommuner som avgör om de arbetar med 

frågan kring läkemedelsrening?  

 Vilka utmaningar och konsekvenser kan i så fall dessa skillnader ge? 



  
 

 4 

 

1.4 Material och metoder 

Utifrån litteraturstudier har en kort telefonenkät tagits fram (se Bilaga 1). Personal på 

avloppsreningsverk och forskare som är insatta i branschen har fått lämna kommentarer 

och synpunkter på enkäten. Den har sedan kortats ner och frågorna har formulerats om. 

Enkäten testades sedan på en VA-chef och en driftschef i olika kommuner för att 

säkerställa att den ger den typ av svar som eftersöks, samt att den är förståelig för den 

personal som får frågorna. Efter testen har enkäten justerats ytterligare.  

 

I Sverige finns det 290 kommuner (Sveriges kommuner och Landsting, 2017). Vissa 

kommuner har dock slagit sig ihop till större bolag, kommunalförbund och liknande när 

det gäller just vattenrening (Svenskt Vatten AB, u.å, s. 23). De 10 största kommunerna 

sett till invånarantal har intervjuats. Detta eftersom dessa största kommuner täcker in en 

mycket stor del av Sveriges befolkning (drygt 2,9 miljoner), samt att det är troligt att det 

är de största kommunerna som har jobbat mest med frågan. Om samtliga kommuner att 

undersöka endast slumpats fram riskerade de stora kommunerna att slumpas bort. I 

denna grupp innehåller kommunerna mellan 135 297-935 619 antal invånare.  

 

Övriga 280 kommuner har delats in i sex grupper efter antalet invånare, med lika många 

(46 eller 47; vilka grupper som skulle innehålla 46 eller 47 kommuner slumpades fram) 

i varje. Grupp 1 innehöll kommuner med 2 454-7 636 antal invånare. Grupp 2 innehöll 

kommuner med 7 809-11 295 antal invånare. Grupp 3 innehöll kommuner med 11 396-

15 528 antal invånare. Grupp 4 innehöll kommuner med 15 584-25 815 antal invånare. 

Grupp 5 innehöll kommuner med 25 847-43 289 antal invånare. Grupp 6 innehöll 

kommuner med 43 293-122 892 antal invånare. Ur varje grupp har 10 kommuner 

slumpats fram. En del av de framslumpade kommunerna var sammanslagna med andra 

närliggande kommuner i större VA-organisationer. För de aktuella sammanslagna 

kommunerna har antalet invånare slagits ihop, och organisationen har flyttats till en 

större grupp om invånarantalet överstigit den ursprungliga gruppens (se Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Illustration av hur kommunernas invånarantal har slagits ihop och organisationen har 

flyttats till en annan grupp om två eller flera kommuner har en gemensam VA-verksamhet.  

 

I grupper där det blivit mindre än 9 respondenter har nya respondenter slumpats fram. 

Vid bortfall som lett till mindre än 9 respondenter i någon grupp har också nya 

respondenter slumpats fram. Bortfall har bestått av att respondenterna har avböjt att 

Grupp 3 
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delta i undersökningen eller att det inte har gått att få svar från respondenten inom 

skälig tid. De framslumpade kommunerna och fördelningen av dessa redovisas i Bilaga 

2 (se även Tabell 1 för en överblick). Totalt omfattar undersökningen 113 kommuner 

och 5 551 363 invånare. Dock har invånare med annan avloppslösning, t.ex. enskilda 

avlopp, inte räknats bort.  

 
Tabell 1. Fördelningen av respondenter i grupper efter antal invånare och antal respondenter i 

varje storleksgrupp. 

Grupp Antal invånare i 

kommunerna 

Antal 

respondenter 

Grupp 1 2 454-7636 9 

Grupp 2 7 809-11 295 9 

Grupp 3 11 396-15 528 9 

Grupp 4 15 584-25 815 9 

Grupp 5 25 847-43 289 9 

Grupp 6 43 293-122 892 12 

Grupp 7 135 297-935 619 11 

 

Slumpning har genomförts med hjälp av en slumpgenerator på http://slump.nu. 

 

Hädanefter kommer det i rapporten att hänvisas till ”kommuner”, och mena både 

enskilda kommuner med avloppshantering i egen regi, kommunala bolag och 

sammanslagna VA-organisationer som sköter VA-hanteringen för flera kommuner 

gemensamt.  

 

Enkätfrågorna har besvarats via telefon under april 2017. Första kontakten har tagits 

med VA-chef eller motsvarande på den aktuella kommunen, via kommunens växel. 

VA-chefen har sedan haft möjlighet att hänvisa vidare till mellanchef, VA-ingenjör eller 

annan person om hen har ansett att det funnits någon annan i organisationen som varit 

bättre lämpad att svara på frågorna. Respondenterna har inte fått frågorna i förväg. 

Svaren har sammanställts i Microsoft Excel och stapeldiagram har tagits fram. Svaren 

redovisas procentuellt, då alla grupper inte har haft lika många respondenter. Svaren 

redovisas framförallt gruppvis efter storlek, men vissa svar redovisas också efter 

recipienttyp, och efter om respondenten har biologisk kväverening eller ej. I några fall 

har grupperna med minst antal invånare slagits ihop; för att reducera antalet staplar och 

få ett tydligare diagram. Detta var möjligt då grupp 1-3 och 4-5 ofta hade liknande svar.  

 

Litteratur har sökts på Naturvårdsverkets hemsida, Läkemedelsverket, Svenskt Vatten 

samt via Linnéuniversitetets biblioteks databas OneSearch, samt Scopus och Science 

Direct. Några rapporter har också lästs efter tips från branschfolk. 

 

Sökord som har använts vid litteratursökningar för bakgrund och framtagning av enkät:  

 

Läkemedel, läkemedelsrester, avlopp, avloppsrening, avloppsreningsverk, 

planera, planering 

 

pharmaceuticals, wastewater, wwtp, municipal wastewater, ozone 

oxidation, UV, hydrogen peroxide, membrane filtration, activated carbon, 

treatment, attitudes, planning, titanium dioxide, effects of pharmaceuticals, 

environment, climate, drinking water, Sweden, Baltic Sea 

 

http://slump.nu/
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2 Bakgrund 
 

2.1 Kommunal avloppsverksamhet, planering och dess juridiska 
förutsättningar 
Svenska kommuner har ett ansvar att anordna avloppsrening för att skydda människors 

hälsa och miljön (SFS 2006:412, 6§. SFS 1998:808, 9 kap, 7§). Avloppsverksamhet i 

kommunal regi kräver tillstånd från Länsstyrelsen om den hanterar mer än 2 000 

personekvivalenter (SFS 2013:251, 28 kap, 1-2§§, 6§). Verksamheten betraktas som en 

miljöfarlig verksamhet, och kan få villkor som måste uppfyllas (SFS 1998:808, 9 kap, 

1-2§§, 16 kap, 2§). Den finansieras med hjälp av VA-avgifter/VA-taxor som betalas av 

användarna. Avgifterna ska vara i proportion till kostnaderna för verksamheten. Högre 

avgift får tas ut om det behövs för att finansiera en framtida investering, men då ska det 

finnas konkreta planer för en specifik åtgärd (SFS 2006:412, 24-34§§).  

 

Förutom att Länsstyrelsen agerar tillsynsmyndighet för kommunal VA-verksamhet har 

de ett ansvar att hjälpa kommuner med underlag för framtida planering. Detta inkluderar 

att ta fram en regional vattenförsörjningsplan (HAV, 2014, s. 27). 

 

I kommuner är det vanligen kommunfullmäktige som fattar stora beslut som rör VA-

verksamhet. Svenskt Vatten poängterar att det är lämpligt att andra kommunala 

verksamheter som jobbar med andra planeringsfrågor, t.ex. detaljplaner, samverkar med 

VA-huvudmannen i frågor som kan påverka VA-verksamheten (Svenskt Vatten, 

2016b). Det rekommenderas också att kommunala VA-verksamheter tar fram 

långsiktiga investerings- och förnyelseplaner. Dessa kan t.ex. gälla utbyggnader eller 

ledningsförnyelse. Både den kommunala ledningen och driftspersonal bör vara 

involverade i att ta fram planen (Svenskt Vatten, 2016a). Även Naturvårdsverket och 

Havs- och Vattenmyndigheten förordar att man tar fram olika VA-planer som en del i 

det strategiska VA-arbetet (HAV, 2014, s. 13-18). 

 

2.2 Attityder hos allmänheten 
System för omhändertagande av överblivna läkemedel förutsätter att allmänheten tar sitt 

ansvar och lämnar in överblivna läkemedel till apoteken. Studier från Kuwait 

(Abahussain m.fl., 2006), Storbritannien (Bound m.fl., 2006), Irland (Vellinga m.fl., 

2014) Nya Zeeland (Braund m.fl., 2009) och USA (Seehusen & Edwards, 2006. 

Kotchen m.fl., 2009. Glassmeyer m.fl., 2009) har visat att det varit förhållandevis 

vanligt att slänga sina överblivna läkemedel i soporna samt spola ner dem i avloppet. En 

svensk undersökning från 2009 (Persson m.fl., 2009) visade att detta beteende inte har 

varit lika vanligt i Sverige. Andelen som slänger överblivna läkemedel i soporna hade 

minskat från 7 % 2001 till 3 % 2007. Ingen av de tillfrågade i undersökningen uppgav 

att de brukade spola ned läkemedel i avloppet. 43 % uppgav att de brukade lämna in 

läkemedlen till ett apotek. En ganska stor andel, 55 %, uppgav att de brukade spara sina 

oanvända läkemedel. De flesta i studien, 85 %, visste att man bör lämna oanvända 

läkemedel till apoteket. Av dem som brukade lämna in oanvända läkemedel till 

apoteken gjorde hälften av dem det p.g.a. miljöskäl, och 42 % uppgav att de var oroliga 

över de effekter läkemedel kan ha på miljön (Persson m.fl., 2009). I en betydligt nyare 

studie från Portugal (Dias-Ferreira m.fl., 2016) uppgav så många som 67 % att de 

brukade återlämna överblivna läkemedel till apotek, och bara 2 % att de hällde ut 

överblivna läkemedel i avloppet. Författarna till artikeln tror dock att en del av de 

tillfrågade svarade som man trodde intervjuarna ville höra, eftersom den faktiskt 

förväntade återlämningen till apoteken inte är så hög. En hög andel i studien uppgav 
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dock att de trodde miljöriskerna med att spola ned läkemedel i avloppet eller slänga dem 

i hushållssoporna var hög, 78 % respektive 80 %. De flesta som återlämnade överblivna 

läkemedel till apoteken gjorde det för att skydda miljön.  

 

Även studier från andra länder har visat att människor som har tillgång till apotek som 

tar emot överblivna läkemedel uppskattar och använder tjänsten för att skydda miljön. 

Det har också framkommit att man kan tänka sig att betala en viss andel extra för att 

kunna lämna tillbaka oanvända läkemedel till apotek (Thach m.fl., 2013. Kotchen m.fl., 

2009). De som inte gör sig av med sina överblivna läkemedel genom att lämna tillbaka 

dem till apoteken uppger vanligtvis att de gör på andra sätt genom gammal vana eller 

för att det är enklare (Dias-Ferreira m.fl., 2016). I Irland var kännedomen om att man 

kunde lämna överblivna läkemedel till apoteken låg. Bland de som visste om det var det 

betydligt fler som lämnade in läkemedlen (Vellinga m.fl., 2014).  

 

2.3 Klimatförändringar 
I framtiden tror många att det kommer att bli vanligare att använda samma 

vattenförekomst till att ta dricksvatten ur och att släppa ut avloppsvatten i (Jones m.fl., 

2005. Eggen m.fl., 2014). Detta i takt med att grundvattennivåerna sjunker p.g.a. lägre 

nederbörd i vissa regioner. I andra regioner, speciellt stora delar av Sverige förutspår 

man ökad nederbörd och stora vattenflöden (HAV, 2014, s. 11. Kovats m.fl., 2014, s. 

1276). I södra Sverige har man förutspått minskad nederbörd under sommarmånaderna. 

Vidare förutspår man att olika former av extremväder, t.ex. torka och extrem nederbörd 

kommer att öka (Kovats m.fl., 2014, s. 1276, s. 1279). Under 2016 uppstod stora 

problem i vissa delar av Sverige p.g.a. att grundvattennivåerna i sydöstra Sverige låg 

under eller mycket under de normala nivåerna (Rossetti, 2016, 13 juni). Vid låg 

nederbörd kan behoven av konstbevattning öka; något man också tror kommer hända i 

framtiden (Eggen m.fl., 2014).  

 

Det har också funnits en oro för att vissa vektorburna sjukdomar kan komma att öka i 

samband med klimatförändringar, då t.ex. olika arter av fästingar och myggor kan 

komma att sprida sig till områden de tidigare inte funnits i (EEA, 2017, s. 215-216). 

Ökad risk för sjukdomar som sprids via mat och vatten befaras också (EEA, 2017, s. 

219-221). 

 

2.4 Tekniker för reducering av läkemedelsrester 
Flera olika tekniker har varit på agendan vad gäller utökad rening av läkemedelsrester. 

Det handlar om tekniker som antingen bryter ner läkemedelsföreningarna, eller avskiljer 

dem från vattnet så att man får dem i en mer koncentrerad form. Naturvårdsverket 

bedömer att de lämpligen placeras som avslutande reningssteg i existerande reningsverk 

(Naturvårdsverket, 2008, s. 98, s. 124). De tekniker som bryter ner läkemedel använder 

sig på ett eller annat sätt av oxidation. Det kan ske med ozonering, och UV i 

kombination med väteperoxid eller titandioxid. För avskiljning använder man filter; 

aktivt kol eller membranfiltrering (Naturvårdsverket, 2008, s. 99). Några av teknikerna 

har redan använts under en längre tid i dricksvattenanläggningar (Jones m.fl., 2005). 

 
2.4.1 Oxidationstekniker 

 
2.4.1.1 Ozonering 

Ozon är ett starkt oxidationsmedel, och kan bryta ner många föreningar. Ozon ger i 

vatten också upphov till bildningen av hydroxylradikaler (OH-radikaler). OH-radikaler 
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är mycket reaktiva. Många läkemedelsrester bryts ner redan i kontakt med ozon, medan 

de mer svårnedbrytbara föreningarna kan brytas ner i kontakt med OH-radikalerna 

(Ahmed m.fl., 2017. Naturvårdsverket, 2008, s. 99. Huber m.fl., 2005). Ozonering är en 

av de processer som Cimbritz m.fl. (2016, s. 22) och Naturvårdsverket ( 2008, s. 124) 

föreslår att använda på svenska kommunala avloppsreningsverk. Man menar att denna 

teknik är den mest välbeprövade. Den används t.ex. redan i fullskaliga anläggningar i 

Schweiz (Cimbritz m.fl., 2016, s. 39, s. 42). Det är en förhållandevis billig teknik bland 

de som finns att tillgå (Naturvårdsverket, 2008, s. 102).  

 

Förutom att ozonering bryter ner läkemedelsrester har det också en desinficerande 

effekt. Framställningen av ozon är dock energikrävande (Naturvårdsverket, 2008, s. 

101). Vissa studier på ozonrening har också visat sig ge upphov till negativa effekter i 

recipienten (HAV, 2015, s. 22), men några sådana effekter som kunde påverka 

recipienten har man inte hittat under pilotstudien på Nykvarnsverket i Linköping (HAV, 

2015, s. 14. Sehlén m.fl., 2015, s. 45-46, 50). Andra aspekter som är viktiga att jobba 

med vid anläggningar för ozonrening är arbetsmiljön (HAV, 2015, s. 10).  

 
2.4.1.2 UV och väteperoxid 

Ultraviolett ljus (UV) har en viss förmåga att genom fotolys bryta ner en del föreningar 

(Shu m.fl., 2013). Om man tillsätter väteperoxid (H2O2) till vattnet och sedan bestrålar 

med UV kan man få högre nedbrytningsgrad. Liksom vid oxidation med ozon är det 

bildning av hydroxylradikaler som är målet (Naturvårdsverket, 2008, s. 103. Duan m.fl., 

2017. Shu m.fl., 2013). De hydroxylradikaler som bildas med kombinationen 

väteperoxid och UV-ljus är starkare oxidationsmedel än ozon. Naturvårdsverket (2008, 

s. 103) poängterar att denna metod är mer komplicerad än oxidation med ozon. Det 

finns flera faktorer som påverkar effektiviteten, t.ex. pH. Duan m.fl. (2017) fann t.ex. att 

ett högre pH ökade nedbrytningen av tyroxin. Doseringen av väteperoxid spelar också 

roll. Högre dosering ökar hastigheten på radikalbildningen, vilket kan öka 

nedbrytningen (Shu m.fl., 2013). Naturvårdsverket (2008, s. 103) uppger att det funnits 

fall där man kunnat se toxiska effekter efter behandling med UV och väteperoxid. Shu 

m.fl. (2016) såg i en studie att förändringar i gener hos guldfiskar uppkom efter att de 

exponerats för vatten som behandlats med UV och väteperoxid.  

 
2.4.1.3 UV och titandioxid 

En annan oxidationsteknik är att tillsätta titandioxid (TiO2) till avloppsvattnet och sedan 

bestråla med ultraviolett ljus. Detta genererar hydroxylradikaler, som alltså är starka 

oxidationsmedel och förmår bryta ner många föreningar (Naturvårdsverket, 2008, s. 

103. Eskandarian m.fl., 2016. Candido m.fl., 2016). Kombinationen UV-ljus och 

titandioxid kan dock också ge upphov till andra radikaler. Oxidationen riskerar att ge 

upphov till toxiska biprodukter. I ett försök av Candido m.fl. (2016) gav oxidering med 

UV och titandioxid en nedbrytning av ibuprofen med upp till 92 %. Toxiska effekter på 

kräftdjuret Daphnia Similis upptäcktes också. 

 

Tidigare försök med UV och titandioxid har visat att oxidation med ozon, samt UV och 

väteperoxid oftast ger bättre reduceringsgrad, men processen är starkt beroende av 

omgivningsfaktorer som pH, temperatur och effekten på lampan. Vidare behöver den 

titandioxid som tillsätts vattnet avskiljas, vilket alltså gör att även avskiljnings-

anläggning måste byggas om man ska använda denna teknik för kommunal 

avloppsvattenrening (Naturvårdsverket, 2008, s. 103).  
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2.4.2 Avskiljningstekniker 

 
2.4.2.1 Membranfiltrering 

Det finns flera olika sorters membranfiltrering, som framförallt skiljer sig åt baserat på 

storleken på det man vill avskilja. De består av omvänd osmos, nanofiltrering, 

ultrafiltrering och mikrofiltrering. Omvänd osmos har minst porstorlek, och 

mikrofiltrering har störst (Persson, 2005, s. 84-85). Vid membranfiltrering bryts 

läkemedelsresterna inte ner, utan avskiljs bara till en mer koncentrerad form. 

Processerna som avskiljer läkemedelsrester vid membranfiltrering är tryckdrivna (Vona 

m.fl., 2015. Persson, 2005, s. 85). Detta innebär att man inte behöver använda några 

kemikalier för att reducera läkemedlen från avloppsvatten; endast vid rengöring av 

membranfiltren kan det behövas tvättkemikalier, beroende på vilken typ av föroreningar 

som har fastnat i dem (Persson, 2005, s. 87). Membranfiltrering är lätt att bygga ut om 

man har behov av att utöka reningen. Normalt drar membranfilter inte till sig stora 

mängder organiskt material, vilket gör att de kan användas under längre tid utan att 

behöva rengöras. Däremot blir filtret smutsigt och sätter igen snabbare om det finns en 

hög andel organiskt material i vattnet. Membranfiltrering har i flera studier kombinerats 

med andra reningstekniker för att uppnå en högre reningsgrad. T.ex. undersökte Vona 

m.fl. (2015) en kombination av ultrafiltrering och nanofiltrering, med 60-92 % 

reducering. Även kombinationer med Fenton-teknik (Vergili & Gencdal, 2014), aktivt 

kol och membranbioreaktor har prövats med goda resultat (Shojaee Nasirabadi m.fl., 

2016). Membranfiltrering kan alltså ge mycket hög reduceringsgrad, men Cimbritz m.fl. 

(2016, s. 22) menar att det är en energikrävande reningsprocess, och att det koncentrat 

man får ut efter reningen kan utgöra ett problem.  

 
2.4.2.2 Aktivt kol 

Reducering med aktivt kol är också exempel på en reningsteknik som inte bryter ner 

läkemedelsresterna, utan avskiljer dem från vattnet. Opolära föreningar adsorberas till 

kolet och skiljs på så vis från vattnet. Tekniken finns framförallt i två varianter, en där 

vattnet filtreras genom s.k. granuler, Granular Activated Carbon (GAC/GAK) och en 

där kolet tillsätts vattnet i form av pulver, Pulvriserat Aktivt Kol (PAK). I båda fallen är 

det centralt att kolet har en stor mängd porer som ger en stor yta till vilken föreningar 

kan adsorbera. Vid reducering med GAK kan en hög andel partikulärt material sätta 

igen filtret, medan hög andel löst organiskt material kan vara ett problem för PAK 

(Cimbritz m.fl., 2016, s. 25. Rakic m.fl., 2014). I takt med att granulerade filter sätts 

igen med adsorberat material blir deras effekt sämre, och de måste så småningom 

rengöras (regenereras) eller bytas ut. PAK avskiljs i regel från vattnet tillsammans med 

slam i aktiv-slam processer, eller i sandfilter (Cimbritz m.fl., 2016, s. 26). Båda 

varianterna av aktivt kol ger med andra ord upphov till en avfallsprodukt som måste tas 

om hand. Det är dock ett relativt billigt alternativ, samt enkelt och välbeprövat. PAK har 

varit det populäraste alternativet (Kyzas m.fl., 2015. Rakic m.fl., 2014, Cimbritz m.fl., 

2016, s. 22). Aktivt kol kan kombineras med andra tekniker, t.ex. membranfiltrering 

eller ozonering (Shojaee Nasirabadi m.fl., 2016. Cimbritz m.fl., 2016, s. 22). 

 
2.4.3 Andra tekniker och kombinationer 

Det finns också flera andra tekniker för reducering av läkemedel som det forskas kring i 

olika grad. T.ex. oxidation med olika varianter av Fenton-processer (Benitez m.fl., 

2011. Esplugas m.fl., 2007. Ahmed m.fl. 2017) och oxidation med UV och 

persulfatjoner (S2O8
2-) (Duan m.fl. 2017). Då Naturvårdsverket (2008, s. 99) framförallt 

lyfter fram ozonering, oxidation med UV och väteperoxid, oxidation med UV och 

titandioxid, membranfiltrering samt aktivt kol i sin rapport från 2008 är det dessa 
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tekniker denna studie fokuserar på. Som nämnt tidigare finns möjligheter att kombinera 

de olika teknikerna, för att uppnå en högre reningsgrad och för att minska risken att det 

uppkommer nedbrytningsprodukter som kan vara skadliga för recipienten (Vona m.fl., 

2015. Ahmed m.fl., 2017).  
 

3 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas de svar som framkommit i den enkätundersökning via telefon 

som har genomförts. Svaren redovisas i stapeldiagram uppdelade i 7 grupper efter 

storlek, med andel svar av varje slag i procent. Svaren redovisas i den ordning frågorna 

ställdes i enkäten. Resultaten och frågeställningarna diskuteras i avsnitt 4 Diskussion.  

 

3.1 Bakgrundsfaktorer 

I första avsnittet behandlas bakgrundsfaktorer. Dessa används sedan främst för att 

undersöka eventuella samband som avgör om en kommun har arbetat med frågan kring 

läkemedelsrening. I Figur 2 redovisas om den intervjuade kommunen hade biologisk 

kväverening i sitt största reningsverk, samt i så fall vilken typ av biologisk kväverening. 

Bland de som hade biologisk kväverening var aktiv slam-tekniken vanligast. Det 

framkommer också tydligt att det var betydligt vanligare att ha någon form av biologisk 

kväverening i de större kommunerna, grupp 4-7.  
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Figur 2. Svar på frågan om den tillfrågade kommunen hade biologisk kväverening i sitt största 

reningsverk, samt i så fall vilken teknik man hade. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell 

andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de 

kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 68. Vissa kommuner hade flera 

former av biologisk kväverening i samma reningsverk. Därför kan den totala summan per grupp 

uppgå till mer än 100 % i vissa grupper. Datan kommer från en telefonenkät genomförd under 

april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller liknande 

yrkesroller på kommunala VA-organisationer.  
 

I Figur 3 redovisas till vilken typ av recipient de största reningsverken i varje kommun 

släppte sitt behandlade avloppsvatten. Bara en liten andel av respondenterna släppte sitt 

behandlade avloppsvatten till ett hav. De flesta, drygt 50 %, släppte sitt behandlade 

avloppsvatten till ett vattendrag, och ca 30 % släppte det till en insjö.  
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Figur 3. Svar på frågan om till vilken typ av recipient den tillfrågade kommunen släppte sitt 

behandlade avloppsvatten. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell andel. Grupp 1 består av 

de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de kommuner med flest antal 

invånare. Totalt antal respondenter: 69. Hav omfattar Västerhavet, Öresund, Östersjön, 

Bottenviken m.fl. Datan kommer från en telefonenkät genomförd under april 2017. 

Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på 

kommunala VA-organisationer. Observera att y-axeln endast går till 90 %. 

 

3.2 Reningstekniker 
I detta avsnitt behandlas svar som rör reningstekniker, bl.a. om man hade några 

konkreta planer för installation av reningsteknik, vilka tekniker man hört talas om m.m.  

 

Endast en av de tillfrågade kommunerna hade några konkreta planer för installation av 

reningsteknik för läkemedel. Denna kommun tillhör grupp 7, de största kommunerna.  

 

I Figur 4 redovisas kommunernas svar ifall man har gjort några undersökningar som rör 

läkemedelsrester eller införande av ytterligare reningssteg för läkemedelsreducering. 

Totalt sett hade ungefär 70 % av de tillfrågade kommunerna inte gjort några 

undersökningar alls. I grupp 7 som består av Sveriges största kommuner sett till 

invånarantal, hade dock drygt 60 % av dem utfört pilotstudier på minst en 

reningsteknik. Förhållandevis många av de största kommunerna hade också utfört 

provtagningar på avloppsvattnet; ibland på enbart det utgående avloppsvattnet, och i 
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vissa fall på både inkommande och utgående. Även bland de respondenter som uppgav 

att man inte gjort några undersökningar svarade dock många att man bevakar frågan i 

media, branschtidningar, från andra myndigheter m.m.  

 

 
Figur 4. Svar på frågan om den tillfrågade kommunen hade gjort några undersökningar som 

rörde läkemedelsrester, och i så fall vad man hade gjort. Svaren redovisas gruppvis och i 

procentuell andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består 

av de kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren 

för grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. 

 

Figur 5 visar vilka reningstekniker respondenterna hade hört talas om i sammanhang 

som rör just läkemedelsrening. Svaret har alltså inte blivit markerat om respondenten 

hade hört talas om tekniken i något annat sammanhang, t.ex. dricksvattenrening. 

Flertalet respondenter poängterade att man inte var väl insatt i teknikerna, utan att man 

t.ex. hade läst om dem eller hört om dem på konferenser och liknande.  

 

De flesta respondenterna hade hört talas om minst en reningsteknik. Mer än hälften i 

alla grupper hade hört talas om ozonoxidation, membranfiltrering och aktivt kol. Totalt 

sett hade mer än 70 % av respondenterna hört talas om dessa tre tekniker. En mindre 
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andel hade hört talas om oxidation med UV-ljus och väteperoxid/titandioxid. Här 

sticker grupp 7 ut med drygt 80 % mot övriga 20-55 %. Några respondenter namngav 

också andra tekniker de hade hört talas om i sammanhanget, t.ex. enbart UV-ljus och 

kombinationen ozon och UV-ljus. 

 

 
Figur 5. Svar på frågan om vilka reningstekniker respondenterna hade hört talas om i 

sammanhang som rörde läkemedelsrening. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell andel. 

Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de kommuner 

med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren för grupp 1, 2 och 3 

har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en telefonenkät genomförd 

under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller 

liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. 

 

Figur 6 visar vilka reningstekniker respondenterna trodde att det skulle kunna finnas en 

framtid för inom kommunal avloppsrening. Flertalet i majoriteten av grupperna hade 

ingen uppfattning om detta. Många av de som svarade gjorde sin bedömning på 
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magkänsla, gissning eller att man hade tidigare erfarenhet av tekniken i fråga. Grupp 7 

sticker ut med en större andel som svarat, där drygt 60 % trodde att ozonoxidation 

skulle vara mest lämplig, och drygt 50 % trodde att aktivt kol skulle vara mest lämplig.  

 

 
Figur 6. Svar på frågan om vilken teknik de tillfrågade respondenterna trodde kommer vara 

lämpligast för svenska kommunala avloppsreningsverk. Svaren redovisas gruppvis och i 

procentuell andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består 

av de kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren 

för grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-

axeln endast går till 80 %. 
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3.3 Viktiga faktorer vid val av teknik, drivkrafter och utmaningar 
I detta avsnitt behandlas faktorer som respondenterna har ansett viktiga vid val av 

teknik till en eventuell utbyggnad, drivkrafter till att arbeta med frågan om 

läkemedelsrester och utmaningar som kan uppstå.  

 

Figur 7-9 visar vad respondenterna värderade som viktigast, näst viktigast och tredje 

viktigast. I Figur 7 framgår det att kostnad, reningsgrad och tillförlitlighet var viktigast 

för merparten av respondenterna. Inom begreppet tillförlitlighet ryms att tekniken är 

driftsäker, välbeprövad etc.  

 

Det går också att se en viss trend att kostnaden var viktigare för små kommuner än för 

större. I Figur 8 och 9 är resultatet mer spritt, och andra faktorer än de första tre kommer 

in. Det framgår t.ex. att energiåtgång också var en viktig faktor för många, samt att 

kostnaden var en viktig faktor även för de större kommunerna. De som svarade ”Annat” 

på viktig faktor sa t.ex. att det viktigaste var att tekniken passar ihop med de befintliga 

processerna eller att den var modern. Det har också framkommit att det för en del var 

viktigt hur stor fysisk plats tekniken tar, eftersom man hade begränsat med plats för 

utbyggnad på de befintliga anläggningarna.  

 

Begreppet kostnad har i undersökningen inbegripit både investeringskostnad och 

driftskostnad. Många av respondenterna resonerade också att i begreppet kostnad ingår 

både energiåtgång, kemikalieåtgång och uppkomst av avfall, eftersom dessa faktorer ger 

upphov till driftkostnader.  

 

 
Figur 7. Den faktor som respondenterna värderade skulle vara viktigast vid ett eventuellt 

framtida val av reningsteknik för reducering av läkemedel. Respondenterna fick välja tre 
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alternativ och rangordna dem med den viktigaste först. Här redovisas den faktor som 

respondenterna rangordnade som allra viktigast. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell 

andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de 

kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 68. Observera att svaren för 

grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-

axeln endast går till 50 %.  

 

 
Figur 8. Den faktor som respondenterna värderade skulle vara näst viktigast vid ett eventuellt 

framtida val av reningsteknik för reducering av läkemedel. Respondenterna fick välja tre 

alternativ och rangordna dem med den viktigaste först. Här redovisas den faktor som 

respondenterna rangordnade som näst viktigast. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell 

andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de 

kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 68. Observera att svaren för 

grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-

axeln endast går till 50 %. 
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Figur 9. Den faktor som respondenterna värderade skulle vara tredje viktigast vid ett eventuellt 

framtida val av reningsteknik för reducering av läkemedel. Respondenterna fick välja tre 

alternativ och rangordna dem med den viktigaste först. Här redovisas den faktor som 

respondenterna rangordnade som tredje viktigast. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell 

andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de 

kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 68. Observera att svaren för 

grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-

axeln endast går till 35 %. 

 

Figur 10 redovisar de viktigaste faktorerna utan värderingen av vilken faktor som var 

viktigast, näst viktigast och tredje viktigast. Här framgår det att kostnaden uppgavs som 

en av de viktigaste faktorerna för majoriteten, samt att reningsgrad, tillförlitlighet och 

energiåtgång också var bland de viktigare för flertalet. I grupp 7 har en större andel 

angett uppkomst av avfall som en viktig faktor.  
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Figur 10. De faktorer som respondenterna värderade skulle vara viktigast vid ett eventuellt 

framtida val av reningsteknik för reducering av läkemedel. Respondenterna fick välja tre 

alternativ och rangordna dem med den viktigaste först. Här redovisas alla faktorer som 

respondenterna valde, oberoende av vilken rangordning de fick. Svaren redovisas gruppvis och i 

procentuell andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består 

av de kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren 

för grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. 

 

I Figur 11 redovisas de drivkrafter som respondenterna uppgav skulle kunna få dem att 

jobba med frågan kring läkemedelsrester och läkemedelsrening. De respondenter som 

redan hade börjat jobba med frågan har också svarat utifrån vad det var som hade fått 

dem att göra det. Det framkommer tydligt att de starkaste drivkrafterna uppgetts vara 

lagstiftning på området, samt lokala politiska beslut. I begreppet lagstiftning ryms också 

villkor från tillståndsmyndigheter.  
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Figur 11. Svar på frågan om vad som skulle kunna få de tillfrågade kommunerna att jobba med 

frågan om läkemedelsrening, eller vad som har fått dem att göra det om de redan hade gjort det. 

Med lagstiftning menas också villkor i tillstånd. Svaren redovisas gruppvis och i procentuell 

andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de 

kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren för 

grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. 

 

Till Figur 12 ställdes ett antal påståenden om läkemedelsrening, och respondenterna 

svarade om de tyckte att påståendena stämde i just deras kommun, med deras 

förutsättningar. Figur 12 visar tydligt att de mindre kommunerna ansåg sig ha brist på 

kompetens kring avancerade reningstekniker för läkemedelsrening. De ansåg också i 

större mån att ekonomi var ett problem; både att tekniken i sig var dyr och att det 

saknades ekonomiska medel för en investering i avancerad reningsteknik. Ingen av 

kommunerna i grupp 7 ansåg sig sakna kompetens. Drygt 60 % av respondenterna i 

grupp 7 tyckte att teknikerna var energikrävande, och drygt 50 % att man riskerade att 

få transformationsprodukter som kunde riskera att skada recipienten. Många av 

respondenterna poängterade dock att dessa påståenden i hög grad beror på vilken teknik 

man väljer.  
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Figur 12. Respondenternas svar på vilka påståenden man trodde stämde vad gällde 

läkemedelsrester och läkemedelsrening. Påståendena gällde framförallt utmaningar som man 

trodde skulle kunna uppstå (Se Bilaga 1). Svaren redovisas gruppvis och i procentuell andel. 

Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består av de kommuner 

med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren för grupp 1, 2 och 3 

har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en telefonenkät genomförd 

under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller 

liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-axeln endast går till 80 

%.  

 

3.4 Samarbeten och framtida rening på svenska avloppsreningsverk 
I detta avsnitt redovisas frågor som rör hur kommunerna samarbetade sinsemellan och 

med externa aktörer, samt vad man trodde om framtiden inom läkemedelsrening i sin 

egen kommun.  

 

Merparten av respondenterna svarade att man samarbetar mer eller mindre med andra 

kommuner och externa aktörer (Se Figur 13). En del hade strukturerade samarbeten, 

andra nätverkade mest. Samarbeten med externa aktörer var t.ex. samarbeten med 

universitet och andra forskningsinstanser, branschorganisationer m.m. Generellt var det 

en något större andel av de större kommunerna som samarbetade med externa aktörer 

och andra kommuner.  
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Figur 13. Svar på frågan om den tillfrågande kommunen samarbetade med externa aktörer eller 

andra kommuner i planarbete som rör avloppsrening eller läkemedelsrening. Svaren redovisas 

gruppvis och i procentuell andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och 

grupp 7 består av de kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Datan 

kommer från en telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-

chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. 

 

Den sista frågan i enkäten bad respondenterna att bedöma när man trodde att man 

kommer att ha ett extra reningssteg för läkemedelsreducering färdigt. I Figur 14 framgår 

tydligt att det var en större andel av de stora kommunerna som trodde att man kommer 

att börja jobba för att införa extra rening inom en 15-årsperiod, även om man ännu inte 

hade några konkreta planer för det.  
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Figur 14. Svar på frågan om hur lång tid respondenten trodde det skulle dröja till att man har ett 

extra reningssteg för läkemedelsreducering i den egna kommunen. Observera att siffrorna är 

uppskattade av respondenten. Majoriteten av de tillfrågade kommunerna hade inga konkreta 

planer för att införa extra rening för läkemedelsreducering. Svaren redovisas gruppvis och i 

procentuell andel. Grupp 1 består av de kommuner med minst antal invånare, och grupp 7 består 

av de kommuner med flest antal invånare. Totalt antal respondenter: 69. Observera att svaren 

för grupp 1, 2 och 3 har slagits ihop, samt svaren för grupp 4 och 5. Datan kommer från en 

telefonenkät genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, 

VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-

axeln endast går till 70 %.  

 

Figur 15 visar bedömd tid tills det att man kommer att ha ett reningssteg för 

läkemedelsreducering fördelat på huruvida man idag har ett steg för biologisk 

kväverening eller inte. Drygt 60 % av de kommuner som uppgett att de inte hade 

biologisk kväverening uppgav också att de inte trodde de kommer att införa ett 

reningssteg för läkemedelsreducering. Av de kommuner som uppgett att de hade 

biologisk kväverening var det drygt 40 % som uppgav att de inte trodde att de kommer 

att införa ett reningssteg för läkemedelsreducering.  
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Figur 15. Andelen av respondenter som bedömde när man kommer att ha ett extra reningssteg 

för läkemedelsrening uppdelat på kommuner som hade biologisk kväverening och de som inte 

hade biologisk kväverening. Observera att siffrorna är uppskattade av respondenten. Majoriteten 

av de tillfrågade kommunerna hade inga konkreta planer för att införa extra rening för 

läkemedelsreducering. Totalt antal respondenter: 69. Datan kommer från en telefonenkät 

genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer 

eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-axeln endast går 

till 70 %. 

 

Bedömningen av när man kommer att ha ett extra reningssteg för läkemedelsreducering 

har också delats upp efter recipienttyp. Detta redovisas i Figur 16. En viss skillnad kan 

ses mellan kommuner med olika recipienttyper. Ungefär 57 % av kommunerna som 

släppte sitt avloppsvatten till en insjö bedömde att man kommer att jobba med frågan 

och så småningom skaffa ett extra reningssteg, medan bara 47 % respektive 45 % av de 

kommuner som släppte sitt vatten till ett vattendrag eller ett hav uppgett detsamma. 

Antalet kommuner som uppgav vattendrag som recipienttyp var 36 st., insjö 21 st. och 

hav 11 st.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Inom 1 år 1-5 år 5-10 år 10-15 år Mer än 15 år Inga planer på

att införa

A
n

d
el

 (
%

) 
a

v
 r

e
sp

o
n

d
en

te
r
n

a

Uppskattad tid till införande av 

läkemedelsrening i den egna kommunen 

uppdelat i kommuner som har respektive 

inte har biologisk kväverening

Har biologisk kväverening Har inte biologisk kväverening



  
 

 25 

 
Figur 16. Andelen av respondenter som bedömde när man kommer att ha ett extra reningssteg 

för läkemedelsrening uppdelat efter vilken typ av recipient den tillfrågade kommunen släppte 

sitt behandlade avloppsvatten till. Observera att tiden är uppskattad av respondenten. 

Majoriteten av de tillfrågade kommunerna hade inga konkreta planer för att införa extra rening 

för läkemedelsreducering. Totalt antal respondenter: 69. Datan kommer från en telefonenkät 

genomförd under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer 

eller liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-axeln endast går 

till 60 %. 

 

I Figur 17 redovisas de kommuner som hade gjort undersökningar som rör 

läkemedelsrester och läkemedelsrening uppdelat på recipienttyp. Där framkommer det 

tydligt att det var de kommuner som släppte sitt behandlade avloppsvatten till ett hav 

som hade gjort flest undersökningar.  
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Figur 17. Svar på frågan om den tillfrågade kommunen hade gjort några undersökningar som 

rörde läkemedelsrester, och i så fall vad man hade gjort. Svaren redovisas i procentuell andel 

efter recipienttyp. Totalt antal respondenter: 69. Datan kommer från en telefonenkät genomförd 

under april 2017. Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller 

liknande yrkesroller på kommunala VA-organisationer. Observera att y-axeln endast går till 80 

%. 

 

I Figur 18 är svaren på vad man hade gjort för undersökningar på området uppdelat på 

de kommuner som hade biologisk kväverening och de som inte hade det. Det 

framkommer att de som hade ett reningssteg för biologisk kväverening hade gjort flest 

undesökningar.  
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Figur 18. Svar på frågan om den tillfrågade kommunen hade gjort några undersökningar som 

rörde läkemedelsrester, och i så fall vad man hade gjort. Svaren redovisas i procentuell andel 

efter om respondenten hade biologisk kväverening eller ej i sitt största reningsverk. Totalt antal 

respondenter: 69. Datan kommer från en telefonenkät genomförd under april 2017. 

Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på 

kommunala VA-organisationer. 

 

Vad gäller den uppskattade tiden till att man har ett första färdigt reningssteg har detta 

också analyserats uppdelat på befolkningsmängd. Figur 19 visar att det endast var 13 % 

av befolkningen i det aktuella urvalets kommuner som bodde i en kommun där man inte 

trodde att man skulle skaffa något reningssteg för läkemedelsrening. Den största 

andelen, 34 %, av invånarna som berörs av studien bodde i kommuner som trodde att 

man skulle ha ett extra reningssteg för läkemedelsrening om 5-10 år.  
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Figur 19. Respondenternas uppskattning av tid till införande av utökad rening i den egna 

kommunen, uppdelat på andel av den totala befolkningen som omfattas av studien. Totalt antal 

respondenter: 69. Datan kommer från en telefonenkät genomförd under april 2017. 

Respondenterna bestod av VA-chefer, driftschefer, VA-ingenjörer eller liknande yrkesroller på 

kommunala VA-organisationer. 

 

4 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i enkätundersökningen, samt de 

frågeställningar som ställdes i början av arbetet.  

 

4.1 Bakgrundsfaktorer 
Den biologiska kvävereningen har antagits vara den process i dagens reningsverk som 

framförallt klarar av att bryta ner en del läkemedel. Därför var det intressant att få en 

bild av hur stor andel av Sveriges kommuner som hade ett steg för biologisk 

kväverening i sina reningsverk. Resultatet visade att det totalt sett var ungefär 65 % av 

de tillfrågade kommunerna som hade ett sådant steg i sitt största reningsverk, se Figur 2. 

Det var framförallt de mindre kommunerna i grupp 1-3 som saknade ett steg för 

biologisk kväverening. Detta torde bero på att reningsverk som är dimensionerade för 

att ta emot en mindre mängd avloppsvatten oftare har mindre stränga villkor i sina 

tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan också röra sig om att kommunerna är stora till ytan, 

men med liten befolkning, och man därför räknar med att utspädningen är hög i 

kommunen.  

 

Det var också av intresse att undersöka recipienttyp hos de undersökta kommunerna. 

Olika recipienter är olika känsliga för utsläpp. Kunde recipienttypen ha något att göra 

med om man hade jobbat med frågan kring läkemedelsrester eller om man trodde att 

man kommer att göra det? Resultatet visade att den vanligaste typen av recipient var 

vattendrag, den näst vanligaste var insjö och sedan hav, se Figur 3. Figur 16 och 17 

visade dock på motsägelsefulla resultat. De kommuner som släppte sitt behandlade 

avloppsvatten till ett hav var de som hade undersökt frågan om läkemedel i 
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avloppsvatten mest, men var samtidigt de där störst andel uppgav att man inte bedömde 

att man skulle installera något extra reningssteg i framtiden. Något entydigt samband 

mellan recipienttyp och hur man jobbar med läkemedel i avloppsvatten verkar alltså inte 

finnas. Kanske kan det vara så att de som har gjort undersökningar i frågan anser att det 

är en väldigt komplex fråga, och att det ännu inte finns någon reningsteknik som är 

tillräckligt utvecklad för att kunna använda på kommunala reningsverk inom en snar 

framtid.  

 

4.2 Skillnad mellan kommuner 
 
4.2.1 Hur långt man har kommit i arbetet för läkemedelsrening 

Undersökningarna visar att det också var de större kommunerna som hade gjort flest 

undersökningar som rör läkemedelsrester och reningsteknik, se Figur 4. Det var 

framförallt större kommuner som hade gjort pilotstudier, provtagningar och andra 

studier. Det var också de större kommunerna som kände till flest av reningsteknikerna 

(se Figur 5) som nämns i denna rapport, och som hade någon uppfattning om vilken av 

reningsteknikerna de trodde skulle vara lämpligast att använda i svenska kommunala 

avloppsreningsverk (se Figur 6). Flest trodde på ozonoxidation och aktivt kol. Några 

trodde också på en kombination av tekniker. För ozonoxidation t.ex. finns risken att det 

bildas transformationsprodukter som kan riskera att skada organismer i recipienten. För 

att ta bort transformationsprodukterna trodde en del på att efter ett ozoneringssteg sätta 

ett aktivt kol-steg. I den anläggning som under våren 2017 håller på att byggas i 

Linköping har ozoneringssteget placerats innan ett MBBR-steg (Moving Bed 

Bioreactor), just för att minimera risken att det utgående avloppsvattnet innehåller 

skadliga nedbrytningsprodukter.  

 
4.2.2 Viktiga faktorer vid val av teknik 

I flera av de andra frågorna kunde man också se mönster som visade skillnader mellan 

de stora kommunerna och de små. Kostnad var en viktig faktor för nästan alla 

kommunerna, men särskilt för de mindre (se Figur 7 och 10). De största kommunerna 

uppgav i högre grad än övriga grupper att uppkomst av avfall var en viktig faktor vid 

val av teknik, och grupp 7 sticker ut med att i högre grad ha angett energiåtgång som 

den viktigaste faktorn.  

 
4.2.3 Drivkrafter 

När det gäller drivkrafter bakom att arbeta med läkemedelsrening ser man tydligt att 

lagstiftning och politiska beslut skulle vara de stora drivkrafterna för att få kommunerna 

att jobba med det (se Figur 11). Grupp 7 sticker ut med att i lägre grad ha angett 

lagstiftning som en anledning. Detta kan rimligen härledas till att flera kommuner i 

grupp 7 redan har jobbat med frågan, och således har kunnat svara mer utifrån de andra 

drivkrafterna; de har t.ex. i högre grad svarat att viktiga drivkrafter varit eller skulle 

kunna vara att man har en känslig recipient och att man vill vara föregångare och ligga i 

framkant på området. Också Naturvårdsverket (2017, s. 46-48) konstaterade att detta 

varit viktiga drivkrafter hos de kommuner som redan börjat jobba med denna fråga.  

 

Vid genomförandet av telefonenkäten framkom det att det var många kommuner som 

ansåg att de var för små för att börja jobba med denna fråga innan det hade kommit 

riktlinjer från myndighetshåll om vad man skulle rena, och innan teknikerna hade blivit 

mer välbeprövade. Många uttryckte att det skulle vara trevligt och roligt att kunna jobba 

med denna fråga utifrån eget intresse eller att man ville ligga i framkant och driva 

arbetet, men ansåg att man som en liten kommun inte hade den ekonomiska och 
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personella möjligheten att göra det. För de flesta var dessa alltså inte drivkrafter som 

faktiskt skulle kunna få dem att börja jobba med frågan. En annan drivkraft som 

förhållandevis få svarade skulle kunna få dem att arbeta med frågan var oro hos 

kommuninvånarna. Flera av respondenterna resonerade dock att oro hos 

kommuninvånarna var en av sakerna som skulle kunna leda till ett lokalt politiskt beslut 

på området.  

 
4.2.4 Utmaningar 

Vad gäller utmaningar som kan finnas på området var det tydligt att de mindre 

kommunerna i högre grad ansåg sig sakna kompetens på området (se Figur 12). De 

uppgav också i högre grad att de trodde att tekniken var för dyr och att det saknades 

ekonomiska medel för att investera i tekniken. Många av dem som tyckte att ekonomi 

var ett problem motiverade bland annat det med att man hade många andra saker som 

man behövde prioritera före investeringar som rörde läkemedelsrester. Flera uppgav att 

deras reningsverk och ledningsnät var gammalt och i behov av stora renoveringar, och 

att man därför inte hade möjlighet att lägga ekonomiska resurser på frågor om 

läkemedelsrester utan att ha tydliga legitima anledningar att göra detta. Detta stämmer 

väl överens med information från Naturvårdsverket (2017, s. 49). De flesta 

respondenterna poängterade dock att om det skulle komma lagkrav eller villkor som 

krävde det så ”löser man det”, t.ex. genom att prioritera om i budgeten eller genom att 

höja VA-taxorna. Baserat på de undersökningar om betalningsvilja för insamling av 

överblivna läkemedel som nämnts tidigare i rapporten skulle höjning av VA-avgifterna 

inte vara ett orimligt alternativ för att finansiera en utbyggnad.  

 

De stora kommunerna, framförallt de i grupp 7, uppgav i högre grad att teknikerna är 

energikrävande och att det fanns risk för transformationsprodukter som skulle kunna 

skada recipienten (se Figur 12). Detta hänger troligtvis ihop med att de större 

kommunerna var mer pålästa i frågan då de generellt hade jobbat mer aktivt med den (se 

Figur 4), och var medvetna om att detta är möjliga utmaningar som man diskuterar i 

branschen och i den forskning som finns på området. Ingen av kommunerna i grupp 7 

ansåg sig sakna kompetens på området.  

 

En mycket liten andel, totalt 8,7 %, av respondenterna ansåg att det inte behövs extra 

reningsteknik specifikt för att ta hand om läkemedelsrester i avloppsvatten (se Figur 

12). Här får man ha i åtanke att påståendena som ställdes skulle svaras på utifrån de 

förutsättningar som gällde i den egna kommunen. Resultatet betyder alltså inte att 8,7 % 

av respondenterna tyckte att det inte behövs reningsteknik över huvud taget, utan att 8,7 

% tyckte att det inte behövs i den egna kommunen.  

 
4.2.5 Samarbeten och framtida rening på svenska avloppsreningsverk 

I Figur 13 kunde man se att mer än hälften av de tillfrågade kommunerna samarbetade 

med externa aktörer eller andra kommuner. Många av dem uppgav att man samarbetade 

mest med grannkommuner, men också att man nätverkade. Få uppgav dock att man 

samarbetade i frågor som rörde just läkemedelsrening. Samarbetena gällde alltså 

framförallt avloppsrening i stort. Det var olika hur uttalat samarbetet var. Vissa 

samarbeten var lösa, andra mer konkret utformade, t.ex. VA-kluster Mälardalen, där 

flertalet av de intervjuade kommunerna runt Mälardalen ingick. VA-kluster Mälardalen 

är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer, där man jobbar med forskning, 

utbildning och stöd till VA-organisationer (VA-kluster Mälardalen, u.å.). Det skiljde 

dock inte jättemycket mellan stora kommuner och små kommuner hur stor andel det var 

som samarbetade med andra i avloppsfrågor.  
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Sista frågan i enkäten bad respondenten att bedöma när hen trodde att man i sin 

kommun skulle ha ett reningssteg för läkemedelsreducering färdigt (se Figur 14). 

Svaren var alltså rena uppskattningar, och inte baserade på några konkreta planer. 

Knappt 50 % av respondenterna totalt sett svarade att man inte hade några planer alls på 

att jobba med frågan. Man kan troligtvis dra slutsatsen att dessa kommuner inte kommer 

att börja jobba mot att införa läkemedelsrening om det inte kommer riktlinjer eller 

någon form av krav från myndigheter. Drygt 50 % gjorde dock uppskattningar som 

gjorde gällande att man trodde att man skulle införa rening. Ca 25 % trodde att man 

skulle ha ett steg färdigt inom 5-10 år, och ungefär 15 % inom 10-15 år. Det var fler av 

de större kommunerna som trodde att man kommer införa rening tidigare. Det var även 

totalt sett fler av de större kommunerna som gjorde uppskattningen att man skulle jobba 

med frågan, vilket hänger väl ihop med att det framförallt är de större kommunerna som 

redan har gjort undersökningar på området. Drygt 45 % av kommunerna i grupp 7 

trodde att man skulle ha ett reningssteg för läkemedelsreducering färdigt inom 5-10 år, 

och drygt 27 % trodde man skulle ha det inom 10-15 år. Det är som sagt viktigt att 

notera att dessa svar endast är gissningar. Likväl kan de ge en bild av vad Sverige har att 

vänta inom detta område. Många av respondenterna trodde också att lagstiftning för 

rening av läkemedel och andra mikroföroreningar var att vänta inom en ganska snar 

framtid. Några trodde också att konceptet ”utredningsvillkor” skulle bli vanligt i 

tillstånd som gällde kommunal avloppsverksamhet; d.v.s. att man i sitt tillstånd för 

avloppsverksamhet skulle få ett villkor om att man måste utreda föroreningsgraden, 

möjliga tekniker för att rena bort läkemedelsrester etc.  

 

I Figur 15 redovisades också svaren uppdelade i om man hade biologisk kväverening. 

Detta gjordes för att se om det fanns några tydliga samband mellan reningen idag och 

om man trodde att man skulle jobba med frågan i framtiden. Det var betydligt fler av de 

kommuner som hade biologisk kväverening som uppgav att man trodde att man skulle 

jobba med frågan. Detta hänger rimligtvis ihop med att det i högre grad var de större 

kommunerna som också hade biologisk kväverening idag. Att de kommuner som 

saknade biologisk kväverening generellt har lägre reducering av läkemedelsrester i sina 

befintliga processer verkade alltså inte göra att dessa kommuner prioriterade frågan 

högre. Samma resultat kunde man också se i Figur 18, att det i högre grad var 

kommuner som redan hade biologisk kväverening som hade jobbat mest med frågan.  

 

Även om det var flest antal kommuner som inte trodde att de skulle införa någon extra 

rening för läkemedelsrening den närmsta tiden (se Figur 14), så visade Figur 18 att en 

klar majoritet av befolkningen som bor i kommunerna som omfattades av studien bodde 

i en kommun där man bedömde att det skulle införas extra rening så småningom. Dock 

är det värt att poängtera att enkäten bara efterfrågade när respondenten trodde att det 

skulle finnas ett reningssteg färdigt; d.v.s. på ett reningsverk, inte på alla reningsverk i 

kommunen. Man kan alltså inte rakt av dra slutsatsen att 34 % (se Figur 19) av 

befolkningen kommer att ha tillgång till ett reningsverk där man renar bort 

läkemedelsrester inom 5-10 år. Dessutom är det bara ca 85 % av Sveriges befolkning 

som är anslutna till ett kommunalt avloppsreningsverk (Naturvårdsverket, 2017, s. 17). 

Man kan inte heller dra slutsatsen att 19 % av Sveriges befolkning kommer ha tillgång 

till läkemedelsrening inom 1 år, då detta svar tillhandahållits av Linköping, som är den 

enda kommunen i Sverige som håller på att bygga ut. Linköping utgör dock en stor 

andel av befolkningen i denna studie.  
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Icke desto mindre belyser Figur 19 att en stor del av befolkningen bor i tätbefolkade 

regioner, där det är troligare att extra rening för läkemedelsrester kommer att införas. 

Detta indikerar att en större andel läkemedel än vad som indikeras i Figur 14 kommer 

att kunna renas bort tidigare, åtminstone sett till en genomsnittlig läkemedels-

användning.  

 

4.3 Riktlinjer och mer erfarenhet behövs 
Många av respondenterna framförde att man tyckte att det behöver komma tydliga 

riktlinjer kring vad man ska rena och hur mycket. Man ville inte satsa på att införa 

rening förrän man vet om reningen bara behövs eller kommer att krävas för vissa 

läkemedel, alla läkemedel, eller för även andra typer av mikroföroreningar. Det var 

också många respondenter som menade att teknikerna ännu inte var tillräckligt 

välbeprövade för att man skulle kunna införa dem på eget bevåg utan krav från 

myndigheterna, eller att man var säker på att det behövdes för att skydda recipienten.  

 

4.4 Andra saker som framkommit under undersökningen 

Under genomförandet av telefonenkäten har en rad övriga synpunkter framkommit. 

Många av respondenterna poängterade att man hade väldigt gamla reningsverk och 

ledningsnät som var i behov av renovering, och att prioritet låg på att åtgärda dessa.  

 

En del respondenter såg risker med att införa extra rening för läkemedelsreducering. 

Man oroade sig för att om man inför så effektiv rening skulle uppströmsarbetet kunna ta 

skada, och att attityden hos invånarna skulle bli att man nu har så effektiv rening att 

man skulle kunna slänga eller hälla ut nästan vad som helst i avloppet. Respondenten 

som framförde detta resonemang menade också att uppströmsarbetet ju är viktigt av 

andra anledningar, inte minst för att minska onödig användning av vissa ämnen. En 

respondent lyfte frågan om uppströmsarbete på en högre nivå, nämligen att man borde 

jobba mer med friskvård, för att minska behovet av att använda läkemedel över huvud 

taget. 

 

Många trodde att lagstiftning framförallt var att vänta för stora reningsverk i inlandet, 

och ansåg också att det framförallt var dessa där behovet var stort. En utmaning inför 

framtiden är att avgöra var eventuell extra rening kommer att göra störst nytta; på stora 

reningsverk, eller små utan biologisk kväverening. Naturvårdsverket kom under april 

2017 med en utredning som diskuterade bl.a. just dessa aspekter (2017, s. 31), och kom 

fram till att recipienter med låg utspädning, samt recipienter som tar emot vatten från 

flera avloppsreningsverk bl.a. var aktuella.  

 

En respondent resonerade också att det var troligt att VA-organisationer som drivs i 

bolagsform har större möjlighet att arbeta med frågan om läkemedelsrening på frivillig 

basis. Detta då dessa kan jobba mer varumärkesbyggande, där ”miljövänlighet” blir ett 

sätt att göra affär.  

 

Flera respondenter lyfte även fram frågan kring andra sorters föroreningar, t.ex. 

pesticider, tillsatser i hygienartiklar, rengöringsmedel, och att dessa bör tas in i 

beräkningarna när man pratar om att investera i nya tekniker. Även Taylor & Senac 

(2014) har argumenterat för att mer resurser ska riktas på att undersöka 

mikroföroreningar som helhet, istället för bara läkemedelsrester. De menar att det i 

realiteten inte är alla läkemedel som utgör ett hot mot ekosystem eller människor. De 

påpekar att läkemedel som grupp inte har några kemiska, fysikaliska eller biologiska 
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likheter; det som karakteriserar dem är att de används som mediciner för människor 

eller djur. De menar att man inte bör behandla läkemedel som en egen grupp, utan att 

även andra sorters mikroföroreningar kan utgöra ett hot mot ekosystemen (Taylor & 

Senac, 2014). Flera av teknikerna som omnämns i denna rapport har dock visat sig 

kunna bryta ner även andra sorters mikroföroreningar, och troligen kunna minska 

spridningen av antibiotikaresistenta bakterier (Naturvårdsverket, 2017, s. 16, s. 30, s. 

38. Eggen m.fl., 2014).  

 

4.5 Svagheter med studien och framtida undersökningar 
Resultaten från enkätstudien kommer från en person på varje kommun/VA-

organisation. Det innebär att många av svaren är högst subjektiva, och beror på en 

enskild persons uppfattning om hur den tror att organisationen skulle eller kommer att 

resonera. Ingen av respondenterna har heller fått svaren i förväg och kunnat diskutera 

dem med kollegor eller liknande. Svaren har inte kommit från samma typ av befattning 

på alla kommuner, även om första kontakten tagits med personer med liknande 

yrkestitel.  

 

Det kan också finnas risk för att olika respondenter har tolkat frågorna på olika sätt. 

Intervjuaren har i största mån ställt frågorna på samma sätt och i samma ordning, men i 

vissa fall har respondenterna velat ha förtydliganden, vilket kan ha påverkat hur 

respondenten förstått frågan, jämfört med de som inte bett om förklaringar.  

 

Vidare baserar sig studien på ett urval kommuner. Resultaten kan inte rakt av överföras 

till övriga kommuner i Sverige. Slumpningen kan ha gett upphov till en skev fördelning 

geografiskt, då ingen hänsyn har tagits till kommunernas geografiska placering i 

Sverige. Framtida studier kan t.ex. undersöka om det finns några skillnader mellan 

kommuner i söder och norr, hav och inland, jordbruks- och skogskommuner, kommuner 

med stora fluktuationer i invånarantal efter säsong, etc.  

 

Studien har inte lagt någon fokus på slamfrågan. Detta är också en viktig aspekt i 

sammanhanget, och något som skulle kunna undersökas närmare i framtida studier. 

Likaså är framtida klimatförändringar något som skulle kunna påverka frågan kring 

läkemedel i avloppsvatten, och som lämpligen undersöks mer i framtida studier.  

 

5 Slutsatser 
 

Det var förhållandevis få kommuner i Sverige som hade börjat jobba med frågan om 

läkemedelsrening. Några hade gjort pilotstudier, provtagningar m.m., men i denna 

undersökning hade bara ca 30 % gjort något av detta, medan övriga 70 % inte hade 

undersökt frågan alls. Överför man detta resultat på resten av Sverige skulle det alltså 

innebära att ca 87 kommuner hade gjort någon form av undersökningar, medan övriga 

203 inte hade gjort något alls. Kännedomen om flera möjliga reningstekniker var dock 

förhållandevis hög, d.v.s. man kände till dem och hade hört talas om dem i sammanhang 

som rör läkemedelsrening. Ungefär hälften av kommunerna i denna undersökning 

uppgav att man inte tror att man kommer att börja jobba med frågan inom en snar 

framtid. Den andra hälften uppgav att man trodde att man kommer att införa ett extra 

reningssteg, många av dem inom en 15-årsperiod. Drygt 70 % av alla kommuner i 

undersökningen samarbetade på ett eller annat sätt med externa aktörer eller andra 

kommuner. De flesta gjorde det framförallt med grannkommuner. Få av dem hade något 
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samarbete vad gäller just läkemedelsrening, men det skulle vara troligt att kommunerna 

kommer att ta hjälp av varandra i denna typ av arbete i framtiden.  

 

Få kommuner, ungefär 13 %, hade gjort provtagningar av hur mycket läkemedel som 

fanns i deras inkommande eller utgående avloppsvatten. Det är alltså troligt att man inte 

hade någon större uppfattning om hur mycket läkemedel som släpps ut från just sitt eget 

kommunala avloppsreningsverk.  

 

Undersökningen har visat att det fanns skillnader i vilka kommuner som arbetade, har 

arbetat eller tror sig kommer att arbeta med frågan. Denna skillnad består framförallt i 

att det var de kommuner som var större sett till invånarantalet som mer troligen jobbade 

med frågan. De riktigt stora kommunerna och VA-organisationerna var de som hade 

jobbat mest med frågan, och som trodde sig kommer att införa reningssteg för 

läkemedelsrening tidigast. Det var också de som hade uppgett störst kännedom och 

kompetens på området. Andra tydliga skillnader som har framkommit i undersökningen 

är att ekonomiska aspekter var viktigare för små kommuner än för stora.  

 

Dessa skillnader kan rimligen leda till att det kommer dröja längre tid för merparten av 

de mindre kommunerna i Sverige att införa rening för läkemedelsreducering. Eftersom 

många av de mindre kommunerna också saknade biologisk kväverening skulle detta 

kunna ge negativa konsekvenser för en liten, känslig recipient. Denna riskerar att under 

många år framöver få ta emot ett kontinuerligt flöde av läkemedelsrester. Vidare kan 

dessa skillnader ge stora utmaningar för en mindre kommun som t.ex. får ett krav om att 

införa rening i sitt villkor från tillståndsmyndigheten. En sådan kommun kan komma att 

behöva mycket stöd för att kunna införa rening för läkemedelsrester, då kompetensen 

generellt var lägre i mindre kommuner, och ekonomin en viktig fråga. Om lagstiftning 

eller krav på området kommer lär det vara viktigt att kommunerna tar hjälp av varandra 

för att dela med sig av den kompetens som finns. Förutsättningar för detta torde dock 

vara goda, då så många kommuner redan har utbyten och samarbeten. Ett utbyte 

internationellt med de länder där man kommit längre är också en god idé. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 - Telefonenkäten 

 
1. Har ni biologisk kväverening i ert största reningsverk? Om ja, vilken typ? 

 Ja 

Aktiv slam 

Biofilm 

  Annat:__________________ 

 Nej 

 

2. Till vilken typ av recipient släpps ert behandlade avloppsvatten?  

 

Vattendrag 

 Vilket:__________________________ 

Insjö 

 Vilken:__________________________ 

Östersjön 

Öresund 

Västerhavet 

 

3a. Har ni konkreta planer för installation av teknik för läkemedelsreducering? 

 

Ja 

Nej 

 

3b. Har ni i er kommun gjort några undersökningar som rör läkemedelsrester eller 

införande av ytterligare reningssteg för läkemedelsrening?  

 

Ja 

Nej 

 

3c. Om ja: Vad har ni gjort? 

 

Har utfört provtagning på halten läkemedelsrester i inkommande och/eller utgående 

avloppsvatten 

Har utfört provtagning på halten läkemedelsrester i recipienten 

Undersöker alternativ för rening i t.ex. litteratur och genom att diskutera med andra 

kommuner 

Ska inleda förstudie kring reningsteknik 

Håller på med förstudie kring reningsteknik 

Ska inleda pilotstudie av reningsteknik 

Håller på med pilotstudie av reningsteknik 

Har avslutat pilotstudie av reningsteknik 

Utökat reningssteg är beslutat 

 Vilket:_________________________ 

Håller på att bygga utökat reningssteg 

 Vilket:_________________________ 
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4. Har ni hört talas om någon av följande reningstekniker i sammanhang som rör 

läkemedelsrening? 

 

Ozonoxidation/Ozonering 

Oxidation med UV och väteperoxid/ UV och titandioxid 

Membranfiltrering (nanofiltrering/omvänd osmos) 

Aktivt kol (filter Granulerat Aktivt Kol/pulverdosering Pulvriserat Aktivt Kol) 

 

 

5. Vilken av de reningsmetoder för läkemedelsrening ni hört talas om tror ni är mest 

lämpad för svenska kommunala avloppsreningsverk? 

 

Ozonoxidation/Ozonering 

Oxidation med UV och väteperoxid/UV och titandioxid 

Membranfiltrering (nanofiltrering/omvänd osmos) 

Aktivt kol (filter GAK/dosering PAK) 

Ingen uppfattning  

 

6. Vilka faktorer skulle vara viktigast för er inför en eventuell utbyggnad av extra 

reningssteg? Välj de tre viktigaste och rangordna med den viktigaste först.  

 

Kostnad 

Energiåtgång 

Uppkomst av avfall 

Reningsgrad 

Tillförlitlighet 

Kemikalieåtgång 

Annat:___________________ 

 

7. Vad är det som får er/skulle kunna få er att arbeta med läkemedelsrening? Du kan 

välja flera alternativ.  

 

Eget intresse för miljöfrågor 

Vi har en känslig recipient 

Kommuninvånarna har visat oro 

Politiskt beslut 

Lagstiftning som reglerar utsläpp av läkemedelshaltigt avlopp 

Vi vill vara föregångare och ligga i framkant 

Annat:____________________ 

 

8. Vilka av följande påståenden om avancerad reningsteknik för läkemedelsreducering 

stämmer i er kommun? 

 

Tekniken är för dyr 

Vi saknar rätt kompetens kring avancerade reningstekniker 

Det behövs inte extra reningsteknik specifikt för läkemedel och läkemedelsrester 

Teknikerna är energikrävande 

Det saknas ekonomiska medel för en sådan investering 

Vi riskerar att få ytterligare en restprodukt att ta hand om 

Det saknas politiskt stöd för frågan 

Det riskerar att bildas transformationsprodukter som riskerar att skada recipienten 
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Annan utmaning:_____________________ 

 

9. Samarbetar ni med externa aktörer eller andra kommuner i planarbete som rör 

avloppsrening och/eller läkemedelsrening? 

 

Ja 

Vilka:_____________________ 

Nej 

 

10. När bedömer ni att ni kommer att ha ett extra reningssteg för läkemedelsreducering 

färdigt? 

 

Inom 1 år 

1-5 år 

5-10 år 

10-15 år 

Mer än 15 år 

Vi har inga planer på att arbeta med läkemedelsrening 
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7.2 Bilaga 2 – Intervjuade VA-organisationer 

 
Grupp 1 

 

 Munkfors kommun 

 Storfors kommun 

 Ödeshög kommun 

 Ragunda kommun 

 Laxå vatten 

 Bräcke kommun 

 Karlsborg kommun 

 Nordmaling kommun 

 Mullsjö Energi & Miljö  

 

Bortfall: 0 

 

Grupp 2 

 

 Mellerud kommun 

 Herrljunga vatten 

 Uppvidinge kommun 

 Gnosjö kommun 

 Haparanda – Bottenvikens reningsverk AB, ägs tillsammans med Tornio, 

Finland 

 Kinda kommun 

 Markaryd kommun 

 Filipstad kommun 

 Askersund kommun 

 

Bortfall: 2 

 

Grupp 3 

 

 Tranemo kommun 

 Strömsund kommun 

 Hagfors kommun 

 Torsby kommun 

 Trosa kommun 

 Götene Vatten & Värme  

 Sunne kommun 

 Krokom kommun 

 Hedemora Energi  

 

Bortfall: 0 

 

Grupp 4 

 

 Hallsberg kommun 

 Vara kommun 
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 Hallstahammar kommun  

 Kalix kommun 

 Sjöbo kommun 

 Skara Energi 

 Alvesta kommun 

 Nybro Energi  

 Mariestad kommun, även VA-organisation för Töreboda, Gullspång 

 

Bortfall: 0 

 

Grupp 5 

 

 Köping kommun 

 Ystad kommun 

 Falköping kommun 

 Värnamo kommun 

 Mark kommun 

 Västervik Miljö & Energi 

 Njudung Energi - Sävsjö och Vetlanda  

 Helsinge Vatten - Ovanåker och Bollnäs 

 Mittskåne vatten - Höör och Hörby  

 

Bortfall: 2 

 

Grupp 6 

 

 Trelleborg kommun 

 MIVA Örnsköldsvik 

 Trollhättan Energi  

 Östersund kommun 

 Växjö kommun 

 Eskilstuna Energi & Miljö  

 Samhällsbyggnad Bergslagen – Svaren gäller framförallt för Ljusnarsberg och 

Nora, men övergripande också för Hällefors och Lindesberg 

 Sörmland vatten - Vingåker, Flen, Katrineholm 

 Västvatten AB - Munkedal, Färgelanda, Sotenäs, Uddevalla 

 Dala vatten och avfall – Svaren gäller framförallt för Gagnef och Vansbro men 

övergripande också för Leksand och Rättvik 

 Skåne Blekinge Vattentjänst - Osby, Bromölla, Olofström, Östra Göinge 

 MittSverige Vatten & Avfall – Timrå, Sundsvall och Nordanstig 

 

Bortfall: 1 

 

Grupp 7 

 

 Jönköping kommun 

 Norrköping Vatten & Avfall 

 NSVA - Svalöv, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Båstad, Åstorp  

 Örebro kommun 
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 Västerås Mälarenergi  

 Linköping Tekniska verken  

 Uppsala Vatten   

 Käppalaförbundet – Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 

Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö 

 VA Syd - Malmö, Burlöv, Eslöv, Lund 

 Gryab - Göteborg, Härryda, Partille, Mölndal, Ale, Lerum, Kungälv 

 Stockholm Vatten & Avfall 

 

Bortfall: 0 

 

 



  
 

 VII 

7.3 Bilaga 3 – Ordförklaring  
 

Akvatisk miljö – vattenmiljö 

 

Cocktaileffekt – en effekt som kan uppstå när flera olika kemikalier samverkar 

 

Konjugat – en sorts nedbrytningsprodukt som bildas när kroppen binder en förorening 

till en av kroppens egna molekyler, med syftet att göra föroreningen mer vattenlöslig 

 

Metabolit – nedbrytningsprodukt som kan bildas vid biologiska nedbrytningsprocesser 

 

Oxidation – kemisk process som bryter ner en förening 

 

Persistent – långlivad, svårnedbrytbar 

 

Personekvivalent – måttenhet för att beräkna tillförseln av avloppsvatten per person 

 

Pilotstudie – en slags förstudie som testar en teknik i mindre skala 

 

Recipient – den vattenförekomst till vilken man släpper ett utsläpp 
 

Reducering – minskning  

 

Respondent – person som intervjuas, svarar på frågor eller liknande 

 

Transformationsprodukt – nedbrytningsprodukt  

 

Uppströmsarbete – att arbeta ”uppströms” i användningskedjan för att minska behovet 

av att införa rening 

 

VA – Förkortning av Vatten & Avlopp 

 

 


