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Ansökan om investeringsbidrag från 
Naturvårdsverket till läkemedelsrening vid 
avloppsreningsverk 
 

Information om den sökande organisationen och ansvarig för 
ansökan (organisationens kontaktperson) 

Organisationens namn:Hjo kommun 

Namn och titel, ansvarig för ansökan: Mikael Jonsson VA-Chef 

Namn kontaktperson: Jesper Pettersson 

E-post kontaktperson: jesper.pettersson@tibro.se 

Telefonnummer kontaktperson: 0763-274827 

 
Planerad aktivitet  

Ange om bidrag söks för förstudieprojekt eller investeringsprojekt 
Förstudieprojekt. 

Beskrivning av åtgärden eller förstudien. 
Syftet med denna förstudie är att kartlägga förekomsten av 
läkemedelsrester och hormoner som tillkommer Hjo ARV samt släpps 
ut i Vättern från reningsverket. Studien ämnar även att reda ut vilken 
effekt valda reningstekniker har för destruering samt uppsamling av 
läkemedel och hormoner. Målet med detta är att tillgodogöra tillräckligt 
med underlag för att sedan kunna utforma ett fullskaligt 
läkemedelsrenande steg som kompletterar den nuvarande processen.  

Effekten på mottagande vattendrag 
Recipienten är Vättern som är ett natura 2000 område med högt 
skyddsvärde. Sjöns långa omsättningstid, 60 år, samt dess låga 
bioproduktivitetsnivå leder till en relativt låg utspädning. Av dessa 
anledningar bedöms förbättrad reningsteknik på reningsverken riktat 
mot läkemedel som en viktig åtgärd för att begränsa tillförseln av 
läkemedelsrester och hormonstörande ämnen. Detta för att skydda 

mailto:registrator@naturvardsverket.se


NATURVÅRDSVERKET 

 

 

 

 
 
 
 

sjöns unika ekologi, framför allt med avseende på de rödlistade arter 
som lever i Vättern. 

Projektets totala kostnad 
4 815 720 kr. 

Summa som söks  
4 334 148 kr. 

Lägsta nivå av stöd 

För 3 805 000 kr, det vill säga 79 % av projektets totala kostnad, så kan 

projektet genomföras för samma flödesvolym men utan ett polerande 

slutsteg.  

Planerad redovisning 
Resultaten kommer delvis att redovisas löpande genom sociala medier 
och även, vid intresse, i lokal media. Slutresultaten kommer att 
redovisas i en föreläsning där både vi och vår partner kommer bjuda in 
intressenter från branschen och allmänheten. Slutresultaten kommer 
även att finnas allmänt tillgängliga i en slutrapport. 

Planerad utvärdering 
Genom att jämföra vattenanalyser innan och efter åtgärden så kan 
reningsgraden för pilotanläggningen bestämmas. Detta kommer att 
tjäna som underlag för framtida fullskalig utbyggnad. 

Bifogade dokument 
1. Hjo kommun – Sammanfattande-kalkylark-projektbudget-tidplan-Hjo-
2021, 2. Hjo kommun – Projektbeskrivning 2021, 4. Hjo kommun – 
Kommunikationsplan, 5. Hjo kommun - CV 

 
 
 
 
 
 
  



Hjo Kommun 

Projektbeskrivning (Bilaga 1) 

Förstudie – läkemedelsrening vid Hjo ARV 

1 Hjo ARV 
I Hjo kommun finns två allmänna avloppsreningsverk, Gate avloppsreningsverk (116 pe) och Hjo 

avloppsreningsverk (8000 pe). Denna förstudie avses utföras på det större avloppsreningsverket, Hjo 

ARV. Hjo avloppsreningsverk är beläget omedelbart söder om Hjo tätort och tar emot avloppsvatten 

från Hjo, Lidängen, Blikstorp och Korsberga (se figur 1). Belastningen idag motsvarar ca 7000 pe men 

verket är dimensionerat för 8000 pe, och har tillstånd enligt miljöskyddslagen att efter rening släppa 

ut denna mängd avloppsvatten i Vättern. 

 

Figur 1 Uppsamlingsorter för Hjo ARV 

Hjo ARV har i dagsläget mekanisk, biologisk och kemisk rening med aktivslam samt bärare och 

efterfällning med polyaluminiumklorid. Reningsverkets utsläppspunkt är belägen i Vättern, det finns 

även en bräddledning för delvis behandlat vatten som mynnar ut i utloppsledningen till Vättern. 

Avloppsledningsnätet är ett helt separerat system. Brädd och nödutlopp finns vid våra lågpunkter 

där pumpstationerna är belägna. 

2 Tidigare Studier 
Begränsning av tillförsel av läkemedelsrester och hormonstörande ämnen är ett av delmålen i 

Vätternvårdsförbundets vattenvårdsplan. I revideringen av vattenvårdsplanen för 2020 bedömdes 



förbättrad reningsteknik på reningsverken riktat mot läkemedel som en viktig åtgärd. Även en 

fortsatt regelbunden provtagning ansågs nödvändigt för att säkerställa delmålets uppfyllande. 

År 2005 till 2006 genomförde Arbets- och Miljömedicin i Linköping (AMM) en omfattande studie av 

tillförsel och källor av läkemedel till Vättern. I studien ingick tre avloppsreningsverk i Jönköpings 

kommun. En uppföljning skedde 2010 då även Universitetssjukhuset i Örebro deltog. Sammantaget 

kunde dessa studier konstatera att det i utgående vatten förekom antibiotika, 

smärtstillande/inflammationshämmande läkemedel samt hormoner (se figur 2). Läkemedlen som 

kom till avloppsreningsverken via avloppsvattnet fastlades där i olika grad (mellan 0–100 %). 

Tillförseln till Vättern kunde därför vara densamma som in till avloppsreningsverken för vissa ämnen. 

Studien visade även att för vissa läkemedel, däribland dikofenak, metoprolol och hydroklortiazid, 

ökade halterna efter att ha genomgått avloppsreningsverken. Detta troddes bero på att ämnena 

frigjordes i de olika reningsstegen.  

 

 

Figur 2 Belastning (gram per vecka) av 15 olika läkemedelssubstanser/rester till Vättern via utgående avloppsvatten från 
tre reningsverk 2005 i Jönköpings kommun 

Inga tidigare mätningar har genomförts för att undersöka läkemedelsrester i utloppet från Hjo ARV. 

En vital del i denna förstudie blir därför att kartlägga vilka ämnen som kommer till verket via 

avloppsvattnen samt hur förekomsten av läkemedelsrester ser ut i utsläppsvattnet. Denna förstudie 

kommer därmed att bidra till de mer övergripande projekten som syftar till att kartlägga och 

motverka tillförseln av läkemedelsrester och hormoner till Vättern. 

3 Vättern 
I princip hela Vättern utgör ett så kallat Natura 2000-område, och sjön innehåller ett unikt 

ekosystem av stor relevans i vårt miljöansvar för framtida generationer. Vättern är av den 

anledningen det till ytan största vattenskyddsområdet i Sverige, 200 675 ha, enligt VIC Natur. 

Förutsättningarna för biologisk mångfald i Vättern är hög och sjön innehåller en mosaik av habitat i 

de varierande omgivningarna. Detta eftersom Vättern har en stor sjöyta med stora djup, en variation 

av näringsrika och grundpåverkade tillflöden samt kallt, klart och näringsfattigt vatten. Vätterns 



unika komposition har möjliggjort kvarlevandet av så kallade glacialrelikter, arter med historia som 

härstammar från inlandsisens tillbakadragande. Vättern och Vänern är tack vare sina kalla och djupa 

vatten de enda sjöar där samtliga glacialrelikta kräftdjur lever kvar. Vättern innehar även Sveriges 

enskilt största bestånd av storröding och arten anses ha ett mycket högt naturvärde för sjöns 

ekosystem. 

 

Figur 3 T.v. Stor-röding. T.h. sjösyrsa, en av glacialrelikterna som lever i Vättern 

Storröding beståndet befinner sig i dagsläget på en historiskt låg nivå, även om framtidstrenden ser 

positiv ut. 2015 ändrade artdatabanken definitionen av ”arten röding”, i samband med detta togs 

röding bort från rödlistan. Sjösyrsan däremot klassas som nära hotad och är därmed rödlistad (se 

tabell 1). De arter som är upptagna som rödlistade med förekomst i Vättern finns listade i tabellen 

nedan. 

Tabell 1 Rödlistade arter med förekomst i Vättern 

Art Kategori Organismgrupp Åtgärdsprogram 
finns? 

Ål 
(Anguilla anguilla) 

Akut hotad (CR) Fiskar Nej 

Asp 
(Aspius aspius) 

Nära hotad (NT) Fiskar Pågår 

Lake 
(Lota lota) 

Nära hotad (NT) Fiskar Nej 

Flodpärlmussla 
(Margaritera 
margaritera) 

Starkt hotad (EN) Blötdjur, Liminiska 
musslor 

Ja 

Äkta målarmussla 
(Unio pictorum) 

Nära hotad (NT) Blötdjur, Liminiska 
musslor 

Nej 

Sjösyrsa 
(Gammaracanthus 
lacustris) 

Nära hotad (NT) Kräftdjur, Liminska 
bladfotingar och 
storkräftor 

Nej 

 

Vätterns unika biotop samt förekomsten av hotade arter utgör starka motiv till att undersöka och 

förhindra tillförsel av läkemedel och hormoner till recipienten. 

4 Förstudiens syfte och åtgärdsplan 
Syftet med denna förstudie är att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester och hormoner som 

tillkommer Hjo ARV samt släpps ut i Vättern från reningsverket. Studien ämnar även att reda ut 

vilken effekt utvalda reningstekniker har för destruering samt uppsamling av läkemedel och 



hormoner. Målet med detta är att tillgodogöra tillräckligt med underlag för att sedan kunna utforma 

ett fullskaligt läkemedelsrenande steg som kompletterar den nuvarande processen. 

Förstudien kommer att vara uppdelad i fyra faser som slutligen mynnar ut i det satta målet. Varje fas 

har en eller flera aktiviteter, ett eller flera delmål samt en eller flera mätbara indikatorer som avgör 

om delmålen är uppfyllda. 

Tabell 2 Åtgärdsplan 

Faser Aktiviteter Delmål Indikatorer 

Projektering • Kartläggning av 
in- och utflödet 
av läkemedel 
för Hjo ARV i 
dagsläget. 
Mätningar 
kommer även 
ske för varje 
processteg i 
anläggningen.  

• Dimensionering 
och design av 
pilotanläggning 
baserat på 
kartläggningen 

• Analysresultat för 
förekomsten av 
läkemedelsrester 
innan, i och efter 
Hjo ARV. 

• En färdig skiss på 
testanläggningen 
för beställning. 

• Fullständiga 
vattenprover som 
sedan kan 
jämföras med de 
tester som tas 
efter 
pilotanläggningen 
har driftsatts. 

• Samtliga 
komponenter 
samt deras 
dimensioner som 
krävs för 
pilotanläggningen 
redo att beställas 
från leverantör. 

Inköp • Samtliga 
nödvändiga 
komponenter 
köpes av 
leverantör. 

• Processtegen är 
inhandlade och 
redo att 
installeras. 

• Offerter på 
samtliga 
komponenter har 
tillhandahållits 
och produkterna 
är levererade. 

Installation • Installation och 
integrering av 
pilotanläggning. 

• Uppstartstester 
för varje 
delsystem. 

• Utbildning av 
driftpersonal. 

• Pilotanläggningen 
är i drift och 
rening av 
läkemedel kan 
initieras. 

• Systemet 
fungerar enligt 
leverantörens 
utlovande. 

• Driftpersonalen 
kan interagera 
med utrustningen 
och är väl 
innefattade i hur 
systemet 
regleras.   

Tester • Reglering av de 
olika 
reningsstegen. 

• Utvärdering av 
olika 
kombinationer 
av 
reningstekniker. 

• Mätningar. 

• Tillräckligt med 
data har 
ansamlats för att 
läggas till grund 
för framtida 
investeringar i ett 
fullskaligt system. 

• Verkningsgrad 
och reningsgrad 
för de olika 
reningsteknikerna 
är tydligt 
dokumenterade. 



5 Pilotanläggning 
I denna förstudie kommer ett ozonbaserat reningssystem att undersökas. Systemet kommer att 

installeras i slutet av den nuvarande reningsprocessen och i huvudsak bestå av tre steg. Vattnet som 

tillkommer pilotsystemet är därmed renat till den grad att det kan släppas ut till recipienten, 

förutom med avseende på läkemedelsrester. 

Det första steget i pilotsystemet är ett sandfilter som bedriver en filtrering av vattnet. Det är inte 

säkert att detta steg kommer att behövas vid en fullskalig installation, då vattnet som förs till 

recipienten i dagsläget har en generellt sett god kvalitet. En av frågorna som denna förstudie 

kommer att besvara är därmed om ett sandfilter påverkar reningsgraden eller om det kan undvaras. 

Detta kommer att kunna testas genom att genomföra jämförande mätningar på 

läkemedelskoncentrationen i utsläppsvattnet då sandfiltret är i drift och då det är förbikopplat. 

Efter sandfiltret kommer vattnet att ozoneras, och därmed brytas ned och oskadliggöras. Ozon är en 

kraftig oxidant som har en bevisad effekt för att nedbryta läkemedel. Liknande ozonbaserade 

förstudier har genomförts under tidigare utlysningar från Naturvårdsverket med framgångsrika 

resultat. Tekniken är med andra ord mogen och beprövad och förstudiens syfte är inte att utveckla 

den. 

Det sista steget är aktivt kol, vilket fungerar som ett finpolerande steg som behandlar de 

läkemedelsrester som lyckats undgå ozonet. Vid ett förorenat flöde krävs ett sandfilter före ozon och 

aktivt kol för att ozonet ska bli mer effektivt och kolfiltret inte ska förbrukas så fort. Efter det aktiva 

kolet leds vattnet tillbaka till utflödet och ut till recipienten. 

Vättern som recipient 
Enligt Vätternvårdsförbundets rapport nr 52 har Vättern flera unika egenskaper som gör den extra 

känslig som recipient. 

• Dess stora sjöyta (1856 km2) i förhållande till tillrinningsområdet (4503 km2), i kombination 

med dess stora sjövolym (77 600 000 000 m3), innebär att Vättern har en extremt lång 

omsättningstid, ca 60 år. 

• Den långa omsättningstiden innebär att tillförda ämnen kan ackumuleras och deras 

koncentrationer kan då höjas. 

• Fosforhalterna är mycket låga, vilket innebär en låg produktion av planktonbiomassa då 

fosfor är det näringsämne som reglerar växtproduktionen i sjön. Detta leder till en liten 

biologisk utspädning av tillförda ämnen, eftersom bioproduktivitetsnivån är så pass låg. 

6 Avslutning 
Detta projekt kommer att avslutas med en rapport som sammanfattar slutsatserna som då kunnat 

dras av förekomsten och behandlingen av läkemedel i Hjo ARV. Vi kommer även att bidra till att 

sprida våra resultat genom sociala medier samt ett avslutande seminarium då branschkollegor samt 

andra intressenter bjuds in.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Svar Kommentar
Sökande organisation
Namn Hjo kommun
Organisationsnummer 212000-1728
Gata eller postbox Torggatan 2
Postnummer och ort 544 30 Hjo
Telefonnummer till kontaktperson 0504-181 36
E-postadress till kontaktperson mikael.jonsson@tibro.se
Kontonummer för utbetalning 216-3905
Typ av konto Bankgiro

Plats för åtgärder eller förstudie
Ort Hjo
Namn på avloppsreningsverk(en) Hjo ARV
Anläggningsnummer 1497-1118
Tillståndsgiven anslutning 8000 pe

Befintlig reningsteknik

Mekansik rening, sandfång, 
Biologisk rening (Ifas process), 

Kemisk rening 
(polyaluminiumklorid), 

Efterpolering (vid behov med 
mikrosil)

Anläggningens mittpunkt, nordlig koordinat 6460951
Anläggningens mittpunkt, östlig koordinat 457595

Potential och recipientpåverkan
Anläggningens utsläppspunkt, nordlig koordinat 6460995
Anläggningens utsläppspunkt, östlig koordinat 458024
Namn på mottagande vattendrag Vättern
Mottagande vattendrags WA-ID i VISS WA11665077
Uppskattad utspädningsfaktor i recipient 820

Mängd inkommande läkemedel per år (kg/år)
6 kg/år baserat på uppskattningar 

från Luska rapporten

Teknikval för reningen Sand-, ozon- och aktivtkolfilter
Reduktionsfaktor (%) 85%

Sökt stöd
Typ av projekt Förstudie
Total projektkostnad 4815720
Sökt bidrag för kostnader som uppkommer 2021 3619080
Sökt bidrag för kostnader som uppkommer 2022 715068
Sökt bidrag för kostnader som uppkommer 2023 0
Summa sökt bidrag 4334148
Andel bidrag 0,9

Slut på grundataflik
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Namn på sökande organisation: Hjo kommun
OBS. Exakta datum är inte viktiga, fyll i efter bästa förmåga med följande i åtanke:
Naturvårdsverket behöver veta när i tid kostnader uppkommer med tidsupplösning på kvartalsnivå för att kunna bedöma om sökta medel kan betalas ut inom utlysningens ramar.
Försök dela upp aktiviteter och kostnader i delprojekt. Detta för att underlätta beviljande av bidrag för åtminstone delar av föreslagna åtgärder i det fall att bidrag inte kan ges för att genomföra hela projektet.

Investeringsprojekt: Försök att samla delprojekt som rör föreberedande åtgärder/aktiviteter så att de kan slutrapporteras som en förstudie innan årsslut 2022.

Text i rött nedan är endast exempeltexter och förklaringar och ska raderas innan ansökan skickas in.

Projektkalkyl och tidplan

Delprojekt Aktiviteter inom delprojekt Ansvarig Beskrivning
Persontimmar 

interna resurser

Timkostnad 
interna resurser

(SEK)

Kostnad externa 
resurser

(SEK)

Resekostnader
(SEK)

Investerings-
kostnad

(SEK)

Totalkostnad 
för aktivitet 

(SEK)

Tidplan 
(startdatum)

Tidplan 
(slutdatum)

Projektpartner

Leverabler inom delprojektet 
(OBS: Text i denna kolumn är 
främst till för att NV ska få en 

bättre bild av projektet. 
Obligatoriska leverabler för 

inrapportering till NV anges i 
NV:s beslutstext vid beviljande)

Unikt namn på delprojektet, t ex 
Delprojekt 1.

Namn på 
projektledare 
eller annan 
ansvarig.

Kort beskrivning av 
innehållet.

Beräknad 
arbetstid i 

timmar för en 
person. 

Kostnad i 
svenska kronor.

Kostnad i 
svenska kronor.

Kostnad i 
svenska kronor.

Kostnad i 
svenska kronor.

Kostnad i 
svenska kronor.

Startdatum för 
aktivitet (för 

NV:s 
bedömning av 

när 
kostnaderna 
uppkommer)

Slutdatum för 
aktivitet (för 

NV:s 
bedömning av 

när 
kostnaderna 
uppkommer)

Eventuell 
projektpartner 

som 
samarbetas 

med. Ange "-" 
när ingen 
partner är 

planerad, "Ej 
bestämt" när 
partner ännu 

inte är 
bestämd.

Förväntad leverans från 
delprojektet.

Projektering
Mätning av läkemedelskoncentrationer. 
Utformning av renande system.

Mätningarna kommer 
att ske innan, i och efter 
reningsverket. 
Förstudieanläggningen 

10 320 375000 30000 0 408200 14/6-2021 30/8-2021
Ozone Tech 
Systems OTS AB

Fullständiga vattenanalyser. 
Pilotanläggning redo att beställas 
från leverantör.

Inköp Pilotsystemet köpes av leverantör.
Samtliga delar som 
utgör pilotanläggningen 
inhandlas och levereras

25 320 0 0 3605000 3613000 1/9-2021 20/12-2021
Ozone Tech 
Systems OTS AB

Samtlig utrustning levererad och 
redo för installation.

Installation Systemet installeras, testas och driftsätts.
Sytemet integreras med 
reningsverket och 
personalen utbildas.

46 320 260000 75000 0 349720 15/1-2022 4/2-2022
Ozone Tech 
Systems OTS AB

Systemet fungerar och personalen 
kan hantera det.

Tester
Systemet justeras för optimal drift. Nya 
vattenprover tas.

Vattenprover tas för att 
undersöka hur effektivt 

80 320 270000 30000 0 325600 14/2-2022 14/8-2022
Ozone Tech 
Systems OTS AB

Systemets reningsgrad är tydligt 
dokumenterad.

Slutrapport Projektet sammanfattas I en slutrapport.

Rapporten skrivs 
löpande under 
projektets gång. 
Resultatdelen avslutas 
efter sluttesterna har 
analyserats.

60 320 100000 0 0 119200 14/6-2021 16/9-2022
Ozone Tech 
Systems OTS AB

Slutrapport färdigskriven.

Totalkostnad för samtliga delprojekt i förstudiedel (endast bidragsberättigade åtgärder) 4815720
Totalkostnad för samtliga delprojekt i investeringdel (endast bidragsberättigade åtgärder) 0
Totalkostnad för samtliga delprojekt, förstudiedel + investeringsprojektsdel (endast bidragsberättigade åtgärder) 4815720
Totalsumma sökt bidrag för samtliga delprojekt, förstudiedel + investeringsprojektsdel (endast bidragsberättigade åtgärder) 4334148

Slut på Projektkalkyl- och tidplansflik
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