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Rening av vatten från läkemedelsrester 
Rent vatten och dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningar för att människor och natur 

ska kunna leva på jorden. Trots att vi i Sverige omvandlar stora mängder vatten till 

dricksvatten, är rent vatten inget vi kan ta för givet. För att vi ska kunna ha en tillräckligt god 

renhetskvalitet på vatten krävs effektiva reningsverk, samt att vi bemöter nya utmaningar.  

 

Under de senaste 20 åren har vår befolknings läkemedelskonsumtion fördubblats. Varje svensk 

äter i genomsnitt två läkemedel per dag året runt och en stor del av denna konsumtion hamnar 

i våra avlopp som läkemedelsrester.  

 

Det går inte att fullt ut förutse vilka långsiktiga konsekvenser den ökade mängden 

läkemedelsrester, som inkluderar preventivmedelsrester, ger när de hamnar i våra vatten. 

Rapporter visar att synbara effekter finns på vattenlevande organismer som blivit tvåkönade. 

Risker finns med ”cocktaileffekter” där flera preparat kan påverka fosterutveckling och folkhälsa 

för dagens och framtida generationer.  

 

Genom att investera i modern reningsteknik kan vi reducera läkemedelsrester upp till 95 % i 

våra vattendrag och det anser vi i Centerpartiet vara en nödvändighet. Vi vill se över 

möjligheterna för att få vattenreningsteknik även till våra reningsverk.  

 

I augusti 2016 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige en motion från Centerkvinnorna om 

”Rening av vatten från läkemedelsrester”.  

 

Motionen avslogs med denna motivering: 

 

”Med anledning av den beskrivning av ärendet som redovisats blir förvaltningens 

övergripande åsikt att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion (38/16) om 

rening av vatten från läkemedelsrester, och avvakta den omfattande forskning och 

utveckling som pågår inom området.” 

Havs- och vattenmyndigheten hade av regeringen fått i uppdrag att under fyra år 

2014-2017 ansvara för att utveckla reningstekniker för de kommunala 

reningsverken. Nu är rapporten ” Reningstekniker för läkemedel och 

mikroföroreningar i avloppsvatten1” klar och publicerad, med forskning och 

utvecklingsförslag. Resultatet av projekten visar att det finns teknik som idag kan 

tillämpas på kommunala reningsverk i syfte att avlägsna olika typer av 

mikroföroreningar, däribland läkemedelsrester. 

Med anledning av ovanstående frågar jag: 

 

 Kommer samhällsbyggnadsnämnden att aktivt arbeta för att rena vårt avloppsvatten 

från läkemedelsrester och mikroföroreningar, nu när flera olika typer av reningsprocesser 

är testade och utvärderade? 

 Om ja, när kan reningsteknik för läkemedelsrester och mikroföroreningar finnas på plats? 

 Om nej, varför inte? 

 

Carina Sundbom, Centerpartiet 

                                                           
1 Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten  

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7 

 


