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Tekchnical Department

Agenda

Kortlægning af medicin i spildevand

• Baggrund
• Måleprogram
• Databehandling
• Overskridelser af PNEC
• Overskridelser fordelt mellem primær og sekundær
• Udledte mængder i primær og sekundær
• Konklusion



Varsling af rensekrav fra myndigheder

Baggrund

Dialog med Aarhus Kommune (myndigheden) samt 
Aarhus Vand.

• Teoretisk kortlægning baseret på data fra EPJ i 
Region Midtjylland.

• Langt største mængde og miljøbelastning udledes 
fra private husstande/ primærsektor.

• Hvor er der mest miljøeffekt ved at rense?



En mindre del af det samlede antal lægemidler.

Forventning om, at for disse lægemidler er 
hospitalerne store punktkilder baseret på indkøbte 
mængder. 

Hvad kigger vi på?

Baggrund



‘Worst case’ scenarie i Aarhus

Stort sygehus og ‘lille’ opland til Egå.

De målte medicinrester i vandet fra Egå repræsenterer 
kun en lille del af AUH’s opland (100.000 PE).

Tidsproportional prøveudtagning gennemført 
samtidigt i to brønde på AUH samtidigt med 
flowproportional prøve fra ind- og udløb på Egå 
rensningsanlæg.



Måleprogram

64 stoffer på analyselisten

• 26 stoffer fra ‘33+3’ listen
• EU Watch list 2018
• Bek. 1625
• Mest miljøbelastende stoffer fra AUH (jf. EPJ kortlægning)
• Relevante stoffer fra Novana
• Stoffer fra Schweizisk liste relevante i Danmark

Hvilke stoffer har vi analyseret for



Databehandling

Forudsætninger for behandling af data fra analyser

• Projected No Effect Concentration (PNEC) 
værdier i høj grad på baggrund af DHI rapport 
fra 2015

• Suppleret med estimerede PNEC værdier ved: 
EC50/1000

• Delvist nedbrudte stoffer (metabolitter) er ikke 
inkluderet

• Cocktail effekt ikke taget i betragtning
• Ikke indregnet fortyndingsfaktor på udløbs-/ 

recipientkoncentrationer



Overskridelser af PNEC

• Gennemsnitlige antal overskridelser
• AUH: 16,4
• Egå: 13,2

• For 30 stoffer er der fundet overskridelse af PNEC 
værdien en eller flere gange

• Altid (næsten) overskridelser på AUH, når der er 
overskridelser på Egå. 

• Forventet grundet fortynding i kloaknet.

For hvor mange stoffer måles der overskridelser af PNEC?



Overskridelser af PNEC

AUH, Egå indløb og Egå udløb.

• 15 af de 30 stoffer overskrider PNEC på AUH 
min. 6 af de 10 analyserunder og registreres 
samtidig over PNEC på Egå mindst én gang

• Disse 15 stoffer er fokus for resten af 
præsentationen

• Overskridelse på AUH går typisk igen ved ind-
og udløb fra Egå

Antal

Antal overskridelser PNEC

Egå indløb

Egå udløb

AUH



Beregnet mængde af lægemidler baseret på alle analyser

Udledte mængder i primær og sekundær

Egå indløb

Egå udløb

AUH



Udledte mængder i primær og sekundær

Delkonklusioner på målte mængder

• Med to undtagelser bidrager private husstande 
(primærsektoren) med langt hovedparten af den 
tilledte mængde til Egå rensningsanlæg (>~2/3)

• AUH (sekundærsektoren) bidrager med 27% i 
gennemsnit målt på mængde af de 15 stoffer

Bidrag fra AUH i %



Overskridelser af PNEC

Sum af overskridelser af PNEC for de 10 prøvedage i Aarhus
Sum af miljøbelastning

Egå indløb

Egå udløb

AUH



Overskridelser af PNEC

Sum af overskridelser af PNEC på Egå fradraget bidrag fra AUH
Sum af miljøbelastning

• Miljøbelastningen for de enkelte stoffer 
reduceres svarende til den procentuelle 
mængde der kommer fra AUH.

• Primærsektoren er kilde til 89% af 
miljøbelastningen for 15 stoffer

PNEC
Egå ind 
minus
AUH



PNEC overskridelser på rensningsanlæg

Egå rensningsanlæg og Herning Vand

• Kun 6 prøverunder gennemført i Herning. 10 i Aarhus.
• Begrænset fjernelse af lægemidler på rensningsanlæggene

Herning indløb

Herning udløb

Egå indløb

Egå udløb

Antal overskridelser PNEC



Konklusioner

• AUH er en punktkilde til medicin i spildevand (27%)

• Den primære miljøbelastning (89%) fra medicin i spildevand 
stammer dog fra primærsektoren jf. indløbskoncentrationer på 
rensningsanlæg

• Kun en mindre del af miljøproblematikken kan løses decentralt

• Fjernelse af medicin på eksisterende rensningsanlæg (Egå og 
Herning) bringer ikke alle koncentrationer under PNEC værdierne
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