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Rensning af hospitalsspildevand

Baggrund

 Henvendelse fra DANVAs medlemmer

 Aktuelt i forbindelse med opførelse af de nye supersygehuse. 

Krav om BAT peger på at rensning af medicinrester skal ske ved 

kilden dvs. der skal ske en decentral rensning af 

hospitalsspildevandet på et renseanlæg, som etableres i forbindelse 

med sygehuset inden spildevandet udledes til selskabernes 

kloaksystemer og renseanlæg.



Status

 Brev fra Karen Elleman i 2011: 

Hospitaler er punktkilder og forurening fra 

punktkilder skal renses ved kilden, så det svarer til BAT 

(Best Available Techniques)

 4 procent af medicinrester i spildevand kommer fra 

hospitaler. 

 96 procent af medicinresterne ledes ud fra private boliger og 

videre til central rensning på vandselskabernes anlæg.

 80 % af de stoffer med størst miljøpåvirkning ledes ud fra 

de private boliger



Spørgsmålet

Medlemmer stiller spørgsmålstegn ved 

om rensning af hospitalsspildevandet 

ved kilden, er den mest 

hensigtsmæssige løsning?



Workshop

DANVA inviterede til møde om fremtidig håndtering af 

hospitalsspildevand i dec. 2018. Invitationen blev sendt til alle 

vandselskaber med sygehuse i forsyningsområdet. 

 20 personer deltog

 8 spildevandsselskaber var repræsenteret

 Biofos gav input før og efter mødet. 



Udvikling siden 2011

 BAT betragtes stadig som rensning ved kilden (decentral rensning på 

sygehuset)

 Der er udviklet flere tekniske løsninger, som kan bruges til at rense 

for lægemiddelrester på de centrale renseanlæg, dvs. vi har nu 

velfungerende renseteknogier til fjernelse af medicinrester.
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Spørgsmål til paneldeltagere

Er der så mange usikkerheder i 

forhold til struktur, miljøeffekt og 

økonomi, når vi taler om håndering af 

medicinrester i spildevand, at vi bør 

lave en national undersøgelse?



PANEL DEBAT

TOMMY MOSTRUP, HJØRRING VANDSELSKAB

MIKKEL HALL, MILJØ- OG FØDEVARESTYRELSEN

THOMAS MØLLER, AARHUS UNIVERSITETS HOSPITAL

NIELS MØLLER JENSEN, HERNING VAND



TAK FOR NU

VI SES TIL VELKOMSTDRINKS KL. 19


