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2012-02-03 - Motion 2012:3 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: 
Förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet. 
 
Tråkigt nog har människans intag av mediciner lett till att rester av läkemedel har hittats i sjö- 
och havslevande organismer. En undersökning vid Umeå universitet visar att hos 70 undersökta 
abborrar hittades rester av 23 olika mediciner. Bland annat hittades rester av antidepressiva 
mediciner, antibiotika samt diabetesmedicin. Även om halterna inte skall vara skadliga för 
människor är undersökningen minst sagt alarmerande. Se artikel hos tidningen Ny Teknik: 
http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3391529.ece  
 
Försök pågår med att åtgärda läkemedelsutsläppen via VA-nätet, bland annat vid Sjöstadsverket i 
Stockholm. http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3391629.ece 
I denna nya teknik, som kallas för membrandestillationstekniken, värms avloppsvattnet upp till 
80 grader och ångan passerar genom ett filter bestående av teflonmebran. De stora molekylerna 
med läkemedelsrester fastnar i filtret och kan därigenom inte förgifta sjö- och havsmiljön längre.  
 
Självklart inser jag att denna nya lovande miljöteknik kan vara alltför dyr, komplicerad eller helt 
enkelt inte tillräckligt effektiv för att passa Kungsbacka. Å andra sidan vore det en stor bedrift 
om vi kunde reducera och helst ta bort utsläppen av läkemedelsrester via Kungsbackas VA-nät. 
Därför vill jag att VA-avdelningen på Teknikförvaltningen genomför en kortare förstudie av nya 
metoder för att få bort läkemedelsrester i avloppsvattnet. Ett sätt att vara mera kostnadseffektiv 
kan vara att kommunen eller seriösa privata företag, helt eller delvis, säljer det upphettade och 
förångade avloppsvattnet som fjärrvärme till hushåll och industrier i vår kommun. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– Teknikförvaltningen genomför en förstudie av nya metoder för att få bort läkemedelsrester i 
avloppsvattnet. Den nya membrandestillationstekniken, med uppvärmning av avloppsvattnet till 
80 grader samt passage av ångan genom ett teflonfilter, vid Sjöstadsverket i Stockholm är en 
möjlig teknik för att värna om en havsmiljö utan läkemedelsrester i havslevande organismer. 
– Teknikförvaltningen genomför en förstudie om denna nya reningsteknik kan göras mera 
kostnadseffektiv genom att det upphettade och förångade avloppsvattnet säljs som fjärrvärme till 
hushåll och industrier i vår kommun. 
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