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MINSKAD MILJÖPÅVERKAN 
FRÅN LÄKEMEDEL

o Läkemedelstillverkningens direkta 
påverkan på miljön - lokalt och globalt –
har minskat betydligt

o Uppmätta halter av miljöbelastande 
läkemedel har tydligt minskat i Västra 
Götalands sjöar och vattendrag

Miljömål 2030

Antaget av VGRs Regionfullmäktige i april 2021



Åtgärder

1 Öka kunskapen om 
läkemedels miljöpåverkan

2
Arbeta för att läkemedel med samma effekt 
och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid 
förskrivning och rekommendation.

3 Utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester

4
Genom samverkan med andra regioner och 
nationella myndigheter driva på förändringar i 
lagstiftning och läkemedelsförmånssystemet

5 Ställa och följa upp krav på 
läkemedelsupphandlingar

6 Utveckla kravställande i 
läkemedelsupphandlingar

7 Minska utsläpp av lustgas

8 Minska utsläpp av klimatpåverkande 
anestesigaser

FÄRDPLAN:

Läkemedel & miljö



Kartläggning av läkemedelsföroreningar i 
Västra Götalandsregionen

November 2021
PÅ uppdrag av Västra Götalandsregionen



Kartläggning av 
läkemedelsföroreningar i Västra 

Götalandsregionen

November 2021

På uppdrag av Västra Götalandsregionen

Recipientkontroll 
Vilka läkemedelsanalyser har utförts 
historiskt i avlopp och recipienter?
Vilka trender kan utläsas? 

Källor 

Vilka är de viktigaste spridningsvägarna 
för läkemedelsrester? De mest relevanta 
punktutsläppen? Hur påverkar utsläpp 
från hushåll föroreningsbilden?

Prioriteringar
Var riskerar föroreningshalter orsaka 
störst påverkan? Finns det lokala ”hot 
spots”?

Åtgärder Vilka åtgärder pågår eller planeras av 
andra (tex kommuner, företag)?

Indikatorer Vilka indikatorer kan användas för att 
följa och utvärdera åtgärder?

Rekommendationer
Vilka åtgärder relaterat till belastning av 
ytrecipienter i regionen med läkemedel 
bör prioriteras?

Syfte med kartläggningen:



Läkemedelsproduktion
Läkemedelsproduktion

§ Inga anläggningar inom VGR, dock två i 
Karlskoga uppströms VGRs territorium:
§ Recipharm

§ >200 ton läkemedel/år. 
§ Saknar eget avloppsreningsverk – går till 

kommunalt ARV.
§ Cambrex: tillstånd för 1000 ton läkemedel. 

§ Eget avloppsreningsverk

Begränsat med information om dessa 
anläggningar. 
Uppföljning sker ej av eventuella 
läkemedelssubstanser i avloppsflöden



Vårdinrättningar
§ Den totala avloppsvattenmängden från 

vårdmiljöer till kommunala ARV utgör 
endast några enstaka procent av 
totalmängden.

§ En lokal rening kräver ett helt reningsverk 
då inga selektiva metoder finns



Enskilda avlopp 

§ VGR är den region som har flest 
personer med enskilda avlopp i 
permanentboende 

§ 253 500 personer (16 %). 

§ Få studier men: Generellt sämre 
nedbrytning av läkemedelsrester än vid 
de kommunala avloppsreningsverken

§ Många enskilda avloppslösningar utgörs 
av markbaserade anläggningar där det 
renade avloppsvattnet direkt eller via 
grundvattnet når ytvattenrecipienter 

§ En svåröverskådlig lagstiftning för 
enskilda avlopp försvårar

Hushåll

Enskilda 
avlopp



Spridning via slam/gödsel

§ Oklar men mindre risk för 
ytvattenpåverkan

§ Kraftig nedbrytning i marken, 
lågt läckage? 

§ Ändring framöver men all 
markanvändning ger viss risk för 
spridning

HushållGödsel- och 
slamanvändning Avloppsreningsverk



§ Ingen systematiskt och 
återkommande kartering av 
läkemedel i ytvatten i VGR

§ Få data för läkemedel i 
ytvattenrecipienter

§ Totalt 3 enstaka karteringar de 
senaste 10 åren

§ Totalt 33 prover varav flera 
tydligt visat halter över 
gränsvärden (MKN)

Ytvattenpåverkan



Ytvattenpåverkan
Exempel på massbalans från VGR:

Gränsvärde för kronisk toxicitet enligt 
HAV:s föreskrifter (HVMFS 2019:25) om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten för särskilda 
förorenande ämnen (SFÄ): 

0,1 ug/l årsmedelvärde

Röda siffror visar att gränsvärdet (0,1) överskrids även efter utspädning till 3:e recipient



Avloppsreningsverk i 
regionen

§ Ryaverket i Göteborg enda ARV med 
> 500 000 p.e. (anslutna personekvivalenter).

§ 8 ARV med 20 000 - 50 000 pe
§ 34 ARV med 2 000 - 20 000 pe

§ Inget ARV har rening för läkemedel
§ men flera har förstudier igång

§ De flesta aktiva substanser går rakt 
genom reningsverken 
§ dock inte alla, t.ex. ibuprofen

§ Vissa hamnar i slammet 
§ 43 % sprids på åkermark
§ för 12 % av slammet saknas info (!)



VGR

§ Ingen systematiskt och återkommande 
kartering av läkemedel vid ARV
§ Totalt 4 karteringar de senaste 10 åren, 

samt enstaka prover vid flera ARV
§ Datakvalitén varierar stort

§ Många ARV som bedöms riskera 
påverka ytvatten har inte provtagits

§ Oklart ansvar, lagkrav 
§ vissa ytvatten klassas inte som 

vattenförekomst - räknas därmed inte 
som primärrecipient och fastställer inte 
miljökvalitetsnormer. 

ARV >10 000 pe & analys
av diklofenak minst en

gång sedan 2010

ARV >10 000 pe UTAN 
analys av diklofenak sedan 

2010; 

ARV <10 000 pe & analys
av diklofenak minst en

gång sedan 2010 

Utförda analyser vid reningsverk



Andra aspekter att beakta

VGR

§ Möjlig påverkan av miljöskyddsområden 
§ Möjlig påverkan av drickvattenresurser 
§ Klimatförändringarnas påverkan 

§ mindre utspädning
§ Ökad läkemedelsanvändning
§ m.m. 

§ Utbyggnad av kommunala reningsverk

Skyddade
miljöområden

Skyddade områden enligt 
vattenförvaltnings-

förordningen 



Utredningens rekommendationer:

1. Kartlägg och förstå dagens situation
o Gör en regionstäckande kartering av 

läkemedelshalter i de mest känsliga 
ytvattenförekomsterna som samtidigt tar 
emot läkemedelsutsläpp från 
kommunala reningsverk eller enskilda 
avlopp. 

o Upprepa med en visst intervall. 
o Inkludera läkemedelsubstanser med 

högst risk för negativ miljöpåverkan 

o Ta hänsyn till planerade ut- och ombyggnader 
av reningsverk

o Enskilda avlopp och påverkan av ytvatten 
o Punktkällor bör också ingå, som sjukhus eller 

tillverkning

2. Utbilda: Öka miljömedvetenhet, 
kunskapsöverföring
a. Allmänheten
b. Vården
c. Djurhållning

3. Samarbete
a. Över regiongränser
b. Med olika aktörer inom regionen

4. Åtgärda
a. Upphandling
b. Vårdmiljöer (urinseparerande system?)
c. Avloppsreningsverk
d. Enskilda avlopp

Utredningens rekommendationer:



1b) En regelbunden kartering bör omfatta minst:

▪ Ytvatten: 

Göta Älv, Vänern, Rivö fjord, Tidan
Ytvatten nedströms följande ARV: Skövde 
(Stadskvarn), Borås (Sobacken), Götene, 
Falköping och Töreboda

▪ Utsläppspunkt ARV: Ryaverket, Borås, 
Vänersborg, Lidköping, Skövde, Mariestad, 
Alingsås, Götene, Hjo, Karlsborg, Bollebygd, 
Gullspång, Spiken ARV, Trollhättan, 
Uddevalla, Stenungssund, Töreboda och 
Skene

▪ Läkemedelssubstanser: 

o citalopram
o losartan
o estradiol
o sertralin
o irbesartan
o felodipin
o diklofenak
o oxazepam. 

Om möjligt bör även erytromycin, ciprofloxacin, 
sulfametoxazol, doxycyklin, klaritromycin, ranitidine
(endast initialt) och furosemide analyseras.

Utredningens rekommendationer:



Frågeställningar

• Hur kan mätningar komma till stånd?

• Finansiering? 

• Ledning och samverkande aktörer?

• Hur kan mätningar användas för 

åtgärder?


