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Sammanfattning  
Brist på dricksvatten är ett hot som finns på många platser runtomkring i världen, även i 

flera områden i Sverige. En effekt av detta är att avsaltningstekniken har blivit en allt 

vanligare metod för att trygga dricksvattenförsörjningen och en växande grupp 

människor konsumerar nu avsaltat dricksvatten. Avsaltat dricksvatten är dock en ganska 

ny lösning på dricksvattenproblematiken i Sverige och det finns relativt lite forskning 

om vilka hälsorisker det kan finnas med att använda Östersjön som råvattenkälla. Syftet 

med denna rapport är att öka kunskapen om potentiella hälsorisker med avsaltat 

dricksvatten från Östersjön. Den centrala frågeställningen handlar om vilka erfarenheter 

och forskning om hälsorisker med avsaltat dricksvatten det finns och vilka hälsorisker 

som kan finnas när Östersjön används som råvattenkälla i avsaltningsverk. Den 

litteratur och information som ligger till grund för resultatet i denna rapport inhämtades 

genom litteratursökningar och genom att sakkunniga experter och tjänstemän 

konsulterades. Resultaten i denna rapport visar bland annat att avsaltningstekniken 

överlag är en effektiv metod för att avskilja många typer av olika oönskade och 

ohälsosamma ämnen i dricksvatten. Avskiljningsgraden för alger och algtoxin i 

avsaltningsverk är hög, men det kan förekomma låga halter av alger och algtoxin i 

dricksvatten från anläggningar med bristande underhåll. Vidare visar resultaten att det 

finns indikationer på att konsumtion av avsaltat dricksvatten istället för vanligt 

dricksvatten kan vara ofördelaktigt för vissa individer eftersom avsaltat dricksvatten 

ofta är mineralfattigt. De slutsatser som kan dras är bland annat att avsaltningstekniken 

avskiljer många miljöföroreningar och andra ohälsosamma ämnen som finns i 

Östersjöns havsvatten. Vidare bör försiktighet tillämpas eftersom låg avskiljningsgrad 

av ännu okända föroreningar i Östersjön och potentiella hälsoeffekter av dessa inte kan 

uteslutas. Dessutom går det i nuläget inte att avgöra vilka hälsorisker låga halter av 

alger och algtoxin i dricksvatten från avsaltningsverk i dåligt skick skulle kunna föra 

med sig. Till sist kan slutsatsen dras att dricksvatten kan vara en viktig källa till 

mineraler för individer som inte får i sig tillräckligt med mineraler via kosten. Det går 

dock i nuläget inte att fastställa betydelsen av dricksvatten som en mineralkälla för 

individer som äter en mineralrik kost.   

Nyckelord: avsaltning, avsaltat dricksvatten, hälsa, hälsorisker, mineraler, algblomning, 

Östersjön. 



 

 

  



 

 

Abstract 
Drinking water scarcity is a common issue in the world, even at some locations in 

Sweden. Desalination is thus utilized more frequently for securing drinking water 

supplies, and a growing group of people is now consuming desalinated drinking water. 

Desalinated drinking water is however a relatively new solution to drinking water issues 

in Sweden and there is relatively little research on potential health risks of using the 

Baltic Sea as a water source for desalination. The aim of this report is to increase the 

knowledge about potential health risks of desalinated drinking water from the Baltic 

Sea. The ambition is to answer what experience and research that exists regarding 

health risks of desalinated drinking water and which health risks that may occur when 

the Baltic Sea is used as raw water source in desalination plants. This report is based on 

literature and information gathered through literature searches and consultation with 

experts in different fields. The results show that desalination in general is an effective 

method to clean water from several different types of unwanted and unhealthy 

substances. Desalination is an effective method to remove algae and algal toxins, but 

there may be low concentrations of algae and algal toxins in desalination plants with 

deficient maintenance. Furthermore, the results show that there are indications that 

consumption of desalinated drinking water, instead of ordinary drinking water, may be 

disadvantageous for some individuals due to its low concentration of minerals. In 

conclusion, desalination technology removes many pollutants and other harmful 

substances found in the Baltic Sea water. Moreover, the possibility of a low separation 

rate of yet unknown substances and their potential effects on human health cannot be 

excluded and precaution is therefore recommended. Currently, it is not possible to 

determine the possible health risks of low concentrations of algae and algal toxins from 

desalination plants in poor condition. Finally, drinking water is an important source of 

minerals for individuals that are not getting enough minerals through their diet. It is not 

possible, however, to determine the importance of drinking water as a mineral source 

for individuals who eat a diet rich in minerals. 

Keywords: desalination, desalinated drinking water, health, health risks, minerals, algal 

blooms, Baltic Sea.   
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1. Inledning  
Avsaltat dricksvatten har på allvar kommit upp på agendan i Sverige och ämnet tycks 

väcka många känslor. Beslutsfattare ser avsaltningstekniken som en relativt snabb och 

effektiv lösning för att trygga dricksvattenförsörjningen när grundvattennivåerna på en 

del platser i Sverige är kritiskt låga (Nohrstedt, 2016a). Samtidigt har dock flera svenska 

forskare kritiserat satsningarna på avsaltat dricksvatten, bland annat för att sådant 

dricksvatten innehåller mycket låga nivåer av livsviktiga mineraler (Augustsson, 

2015a). Även miljöforskare har riktat kritik mot avsaltningstekniken, detta då den 

koncentrerade saltlösningen som bildas vid dricksvattenframställningen kan orsaka 

skador på den marina miljön i Östersjön ifall den pumpas tillbaka till havet (Nohrstedt, 

2016b). Andra experter menar att riskerna med det avsaltade dricksvattnet är överdriven 

och att det inte finns något att oroa sig för. De argumenterar att avsaltningstekniken inte 

är någon ny företeelse utan den har använts i decennier för att trygga 

dricksvattentillgången på ett flertal platser runt om i världen (Augustsson, 2015b).  

Det är ett faktum att avsaltat vatten är en relativt ny lösning på dricksvattenbristen i 

Sverige och det finns dessutom relativt lite forskning på vilka risker det finns med att 

använda Östersjön som råvattenkälla. Detta gör att det finns en viss osäkerhet kring 

vilket förhållningssätt vi i Sverige ska ha till avsaltningstekniken. På Gotland byggs i 

skrivandets stund troligtvis Sveriges första kommunala avsaltningsverk, och det verkar 

som att fler och fler av landets invånare framöver kommer att konsumera avsaltat 

dricksvatten hela eller delar av året. Oberoende av ifall det finns en skepsis eller inte 

hos de som ska konsumera det avsaltade dricksvattnet behövs en samlad bedömning av 

de viktigaste potentiella hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten. Denna bedömning 

behövs för att kunna avgöra huruvida avsaltningstekniken är ett bra och säkert sätt att 

förstärka dricksvattenförsörjningen på eller inte. En del erfarenhet och forskning om 

hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten finns både i Sverige och utomlands, för det 

mesta är det dock endast en eller några få hälsoaspekter som behandlas separat och en 

helhetssyn på hälsoriskerna hamnar ofta i skymundan. Med bakgrund av detta görs 

därför i denna rapport en genomgång av relevant litteratur för ett antal hälsorisker med 

avsaltat dricksvatten med fokus på att använda Östersjön som råvattenkälla.   

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att sammanställa och analysera vetenskaplig och på annat 

sätt relevant litteratur för att öka kunskapen om potentiella hälsorisker med att dricka 

avsaltat dricksvatten från Östersjön.  

De huvudsakliga frågeställningarna är: 

 Vilka erfarenheter och forskning om hälsorisker kring dricksvatten från 

avsaltningsanläggningar finns i Sverige och i andra länder? 
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 Vilka hälsorisker kan finnas när Östersjön används som råvattenkälla vid 

avsaltning för dricksvattenändamål? 

Utöver de två huvudsakliga frågeställningarna behandlar rapporten även vilken svensk 

lagstiftning som finns om tillsatsämnen i dricksvattnet i samband med 

avsaltningsanläggningar.  

3. Bakgrund  
Detta avsnitt ger en övergripande bild över vattnets fysiologiska betydelse för 

människors hälsa och en bakgrund till vattenbristen både globalt och i Sverige. Vidare 

kommer även avsaltningstekniken att förklaras översiktligt och en bakgrund ges till 

varför det i flera avseenden kan anses speciellt att använda havsvatten från Östersjön 

som råvatten vid avsaltning för dricksvattenändamål.  

3.1. Vatten – mineraler och hälsa 

Vatten är en nyckel till livet på jorden och rent dricksvatten är vitalt för folkhälsan hos 

världens befolkning (WHO, 2016). En vuxen person består av 50-60 % vatten och 

behöver ungefär 2 liter vätska per dag för att täcka de dagliga vattenförlusterna och 

bibehålla en god vattenstatus. Omkring 0,3 liter vatten bildas varje dag via den 

metaboliska aktiviteten som ständigt pågår i kroppen, runt 0,9 liter vatten intas via den 

mat vi äter och cirka 1,3 liter behöver intas genom flytande vätska. Hur stort 

vattenbehovet är beror dock på ett flertal faktorer så som kroppsvikt, ålder, kön, fysisk 

aktivitetsnivå och omgivningens temperatur. Vattenbehovet kan således skilja mycket 

mellan olika individer. Under en människas livstid uppgår vätskeintaget till ungefär 

40 000 liter vilket motsvarar lika mycket vatten som ryms i en medelstor pool (Kozisek 

et al., 2015). 

Vatten förekommer ytterst sällan som kemiskt rent H2O utan vatten innehåller ofta ett 

brett spektrum av olika mineraler, gaser och organiskt material av naturligt ursprung. 

Vilka mineraler som finns i vattnet och i vilken koncentration varierar beroende på de 

geologiska förutsättningarna. När vattnet kommer i kontakt med berggrunden löser sig 

lite av berggrundens mineraler i vattnet. Ett grundvattens mineralinnehåll och karaktär 

är således till stor del ett resultat av vilken typ av berggrund som finns (Aastrup et al., 

1995). Ett sätt att beskriva ett vattens mineralinnehåll är att använda begreppet om 

vattnets hårdhet. Det är främst koncentrationerna av mineralerna kalcium och 

magnesium som bestämmer vattnets hårdhet. Vatten från en kalkstensrik berggrund är 

rik på dessa mineraler och klassas som hårt. Granit och sandsten innehåller mycket små 

mängder kalcium och magnesium och vatten från sådan berggrund klassificeras således 

som mjukt. Vattnets hårdhet uttryckt i en skala mätt i tyska hårdhetsgrader (°dH), där 

1°dH motsvarar 10 milligram kalciumoxid per liter vatten. Mycket mjukt vatten har en 

hårdhet på 0-2°dH och mycket hårt vatten har en hårdhet på över 20°dH (Rosborg & 

Kozisek, 2015b), vilket redovisas i tab. 1.  
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Tabell 1: Vattenhårdhet uttryckt i °dH
1
.  

Hårdhet °dH 

Mycket mjukt 0-2 

Mjukt  2-5 

Medelhårt  5-10 

Hårt 10-20 

Mycket hårt > 20  
1 
°dH = tyska hårdhetsgrader. 

För människor har dricksvatten den huvudsakliga funktionen att hydrera kroppen och 

upprätthålla en god vätskebalans. Vattnet med dess mineralinnehåll kan också fungera 

som en källa till en mängd essentiella ämnen så som kalcium, magnesium, bikarbonat, 

sulfat, jod, fluor, natrium, krom, litium, molybden och selen (Kozisek et al., 2015). Det 

råder däremot delade uppfattningar om huruvida dricksvatten är en viktig och 

nödvändig källa till mineraler eller inte. Vatten i naturen, det vill säga regnvatten och 

ytvatten, är oftast relativt mineralfattigt och det kan i princip hävdas att alla djurarter är 

vana att dricka mjukt mineralfattigt vatten och därför inte behöver ha vatten som en 

mineralkälla (Petraccia et al., 2006). Många epidemiologiska studier har dock visat att 

mineralinnehållet i vattnet kan ha betydelse. Det finns indikationer på att hårt 

dricksvatten med höga koncentrationer av kalcium och magnesium har en skyddande 

effekt mot bland annat kardiovaskulära sjukdomar (Rosborg & Kozisek, 2015b).  

3.2. Vattenbrist 
Trots att jorden ibland kallas för den blå planeten finns det en mycket begränsad 

tillgång på färskvatten, endast 2,5 % av vattnet på jorden har tillräckligt låg salthalt för 

att kunna användas som dricksvatten (Spungen et al., 2013). Länge ansågs vatten vara 

en obegränsad resurs på många platser runtomkring i världen och användes därför 

oförsiktigt och slösaktigt, synen på vatten har dock förändrats då många länder och 

regioner nu står inför en rådande eller begynnande vattenbrist. Brist på dricksvatten av 

god kvalité i tillräcklig mängd orsakar enorma problem för både enskilda regioner och 

hela samhällen, vattenfrågan börjar också bli alltmer central även i länder som 

traditionellt haft mycket god vattentillgång. Orsaken till att vattenbrist uppstår är ofta ett 

resultat och en kombination av naturliga samt klimatologiska förhållanden och mänsklig 

aktivitet. Globalt är det främst jordbruket som står för den största vattenförbrukningen, 

men ofta förvärras vattenbristen av bristfällig förvaltning av det vatten som finns 

tillgängligt (Pereira et al., 2009).  

I Sverige finns det ofta mycket god tillgång på vatten, regionerna kring Öland och 

Gotland riskerar dock tidvis att drabbas av vattenbrist. Fig. 1 redovisar den 

genomsnittliga vattenbalansen i Sverige och utifrån den kan det konstateras att Öland 

och Gotland ligger sämst till när det gäller vattenbalansen då dessa områden har minst 

nederbörd kombinerat med en hög avdunstning (Brandt et al., 1994).  



4 

 

 

 

Figur 1. Vattenbalansen i Sverige: årsmedelnederbörd, årsmedelavrinning och 

årsmedelavdunstning redovisat i mm för perioden 1961-1990 (Brandt et al., 1994).  

 

3.3. Avsaltningsteknikens utbredning globalt och i Sverige 

I takt med ökad dricksvattenbrist används nu avsaltningstekniker allt oftare och på allt 

fler platser för att få fram tillräcklig mängd dricksvatten. Råvattnet som tas in till 

avsaltningsanläggningen kan antingen vara havsvatten eller bräckt grundvatten (WHO, 

2011b). I takt med att avsaltningsteknikerna utvecklats har avsaltning blivit ett alltmer 

kostnadseffektivt sätt för att lösa dricksvattenproblematik och totalt finns det nu cirka 

18 400 avsaltningsanläggningar fördelat över 150 länder i världen. Vidare var det i 

mitten av 2015 mer än 300 miljoner människor som dagligen helt eller delvis var 

beroende av avsaltat vatten (IDA, 2016). Som framgår av fig. 2 har den totala 

kapaciteten för alla världens avsaltningsanläggningar stadigt ökat och 2013 uppgick 

kapaciteten till ungefär 83 miljoner kubikmeter per dag (data från DesalData, 2013 

sammanställt av Villacorte, 2014). I kapitel 3.4 förklaras de olika avsaltningsteknikerna 

mer ingående.  
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Någon officiell statistik för Sverige har inte hittats men enligt Livsmedelsverkets 

bedömning fanns det år 2007 omkring 1000 avsaltningsanläggningar av varierande 

storlek och typ i Stockholms skärgård (Möller et al., 2007). 

Även Region Gotland har valt att satsa på avsaltningsteknik för att trygga 

dricksvattenförsörjningen. Regionfullmäktige på Gotland antog 2014 en långsiktig plan 

för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022. I planen framgår det bland annat att 

användning av avsaltningsteknik för att avsalta vatten taget från Östersjön ska utredas 

för framtida vattenförsörjning, detta då vattenförsörjningen på ön är i akut behov av 

förstärkning (Ledningskontoret et al., 2014). Den östra sidan av Gotland är ett område 

där dricksvattenförsörjningen är särskilt problematisk och 2013 kom ett beslut att 

Herrvik på östra Gotland skulle få ett kommunalt avsaltningsverk. Detta avsaltningsverk 

håller i skrivandets stund på att byggas och beräknas vara i drift till sommaren 2016. 

Det kan dessutom bli fråga om ytterligare avsaltningsverk för att stödja den kommunala 

dricksvattenförsörjningen på ön (Länsstyrelsen Gotlands län, 2014; Widén, 2016, 

personlig kommunikation). Det kommunala avsaltningsverket i Herrvik på Gotland får i 

denna rapport utgöra ett exempel på användandet av avsaltningsteknik för 

dricksvattenändamål i Sverige.  

3.4. Olika typer av avsaltningstekniker 

Mycket enkelt uttryckt kan avsaltningsprocessen beskrivas som att salt separeras från 

vatten, vilket kan ske genom att använda olika sorters tekniker. I princip kan dessa 

tekniker grovt delas in i membranprocesser och termiska processer, gemensamt för alla 

avsaltningstekniker är att de kräver energi för att fungera. Den teknik som är vanligast 

globalt och även i Sverige är membranprocessen omvänd osmos (eng. reverse osmosis, 

Figur 2. Kumulativ kapacitet hos världens avsaltningsanläggningar uppdelat på de 

olika avsaltningsteknikerna (data från DesalData, 2013 sammanställt av Villacorte, 

2014). Bilden har översatts från engelska.  
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RO) som utvecklades för allmänt bruk 

på 1970-talet. Fig. 3 visar en skissartad 

bild av hur en RO-anläggning kan se ut. 

Vid RO används ett semipermeabelt 

membran som är genomsläppligt för 

vatten och vissa molekyler. Fenomenet 

osmos kan bäst beskrivas som att 

naturen vill jämna ut 

koncentrationsskillnader. Detta 

resulterar i att om det på det 

semipermeabla membranets två sidor är 

olika saltkoncentrationer kommer vatten 

att passivt pressas in på den sida där det 

är högst koncentration. Vid RO läggs ett 

tryck över den sida där det är högst 

saltkoncentration vilket resulterar i att vattnet istället kommer att pressas i motsatt 

riktning genom det semipermeabla membranet. Resultatet blir ett avsaltat vatten på ena 

sidan om membranet och en vattenlösning med mycket hög saltkoncentration på andra 

sidan (Krishna, 2004). RO-processen avskiljer salter mycket effektivt, upp till 99 % av 

jonerna filtreras bort. Själva separationsmekanismen bakom RO utgörs av att de ämnen 

som kan lösa sig i membranet kan diffundera genom membranet och dessa avskiljs 

därmed inte. De ämnen som inte kan lösa sig i membranet kan däremot inte passera 

genom membranet och följaktligen avskiljs dessa ämnen (Cotruvo & Abouzaid, 2010). 

En annan membranteknik är nanofiltrering (NF) som likt RO avskiljer salter genom 

användning av ett semipermeabelt membran och ett högt tryck. I denna process tas 

bland annat kalcium och magnesium bort mycket effektivt, två mineraler som bidrar till 

ett vattens hårdhet (Krishna, 2004). Det finns egentligen ingen tydlig gräns mellan vad 

som skiljer ett RO-membran från ett NF-membran. Idag finns det ett stort antal olika 

membrantyper för avsaltning av vatten, alla med olika design och de är 

specialanpassade för att avskilja en viss typ av ämnen mer eller mindre effektivt. Valet 

av membranfilter ska därmed alltid göras utefter de specifika behov och förutsättningar 

som finns för den aktuella avsaltningsanläggningen. Vidare är även ett väl utformat 

förbehandlingssystem i en avsaltningsanläggning mycket viktigt för att skydda de 

känsliga membranfilterna (Bellona et al., 2004).   

Den termiska avsaltningstekniken utvecklades redan på 1950-talet och har länge 

används för att avsalta havsvatten till ett drickbart vatten. Inom den termiska 

avsaltningsprocessen finns det flera olika sorters tekniker att tillgå, gemensamt för dessa 

är att havsvattnet upphettas och förångas varvid ångan sedan kondenseras. Resultatet av 

denna destillering blir ett avsaltat vatten separerat från en vattenlösning med hög 

saltkoncentration. De termiska avsaltningsteknikerna används sällan för att rena bräckt 

vatten då kostnaderna oftast blir alltför höga jämfört med exempelvis RO-tekniken 

(Krishna, 2004).  

Figur 3. Förenklad skiss över hur en omvänd 

osmosanläggning kan se ut. 
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Samtliga avsaltningsprocesser ger, som tidigare nämnts, ett vatten med lågt 

mineralinnehåll vilket kan ha en korrosiv verkan på olika typer av material i exempelvis 

distributionssystemen. En stabilisering och pH-justering av vattnet före distribution är 

därmed nödvändig vilket görs via tillsats av olika ämnen så som kalcium och 

magnesiumkarbonat till vattnet. En stabilisering av vattnet kan också göras genom att 

blanda det avsaltade vattnet med mer mineralrikt grundvatten eller små mängder 

havsvatten (WHO, 2011a).  

3.5. Östersjön som råvattenkälla 
Med Östersjön i denna rapport menas mer specifikt Egentliga Östersjön. Att använda 

havsvatten från Östersjön som råvattenkälla vid avsaltning för dricksvattenändamål kan 

i flera avseenden anses speciellt. Bland annat klassas Östersjöns bräckta vatten som ett 

av världens mest förorenade hav (Tidlund et al., 2016a). Detta trots att de senaste 

rapporterna visar en betydlig minskning av klassiska miljögifter som PCB 

(polyklorerade bifenyler) och DDT (diklordifenyltrikloretan) hos fisk, fågel och marina 

däggdjur. Till följd av denna minskning har bland annat beståndet av havsörn och säl 

återhämtat sig väsentligt. Halterna av kvicksilver i Östersjön har också minskat de 

senaste decennierna, men trots minskningen fortsätter dock mycket av kvicksilvret som 

tidigare släppts ut i naturen att läcka ut och förorena Östersjön (Svärd et al., 2014; 

Bignert, 2016, personlig kommunikation). Kvicksilverhalterna är relativt låga i fisk från 

Östersjön men lokalt kan halterna vara höga (Bignert, 2016, personlig kommunikation). 

Det är dock inte bara de klassiska miljögifterna som kan utgöra problem, 

kemikaliesamhället vi lever i har resulterat i att det nu finns ett brett spektrum av olika 

typer av föroreningar i Östersjön (Svärd et al., 2014). En ökning av de potentiellt 

hormonstörande perfluorerade ämnena har observerats under de senaste årtiondena, 

utvecklingen är osäker men det finns indikationer på att de nu är på väg att minska 

(Bignert, 2016, personlig kommunikation). Andra ämnen som ökat i Östersjön under de 

senaste decennierna är silikonoljor som finns i hud- och hårvårdsprodukter och 

bromerade flamskyddsmedel. Både silikonoljor och flamskyddsmedel anses vara 

potentiellt hormonstörande och kan påverka fisk och andra däggdjur negativt. Utöver de 

kemikalier och ämnen som tagits upp ovan finns många kemikalier som vi i nuläget vet 

mycket lite om och som i framtiden potentiellt skulle kunna ha negativa effekter på djur 

och natur (Svärd et al., 2014).  

De allra flesta av de miljögifter och föroreningar som finns i Östersjön är fettlösliga 

vilket betyder att de har en hög affinitet till fett. Föroreningarna ansamlas i fettrik 

vävnad och förekommer därför i högre koncentrationer i fisk och andra djur och i 

betydligt lägre koncentrationer i själva havsvattnet. Det är därför relativt svårt att 

analysera och mäta förekomsten av föroreningar i vattenprover (Bignert, 2016, 

personlig kommunikation).  

Att ha Östersjön som råvattenkälla är också speciellt med tanke på de algblomningar 

som är ett återkommande fenomen i Östersjön under sommarhalvåret (Blomqvist & 

Gunnars, 2007), se fig. 4. Algblomningar är egentligen ett naturligt inslag i den marina 
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miljön i Östersjön men den omfattande övergödningen av Östersjön har resulterat i 

kraftigare och mer massiva algblomningar. Många algarter är potentiella toxinbildare, 

toxinet från dessa orsakar problem i havet och kan även innebära negativa hälsoeffekter 

på människor och djur (Tidlund et al., 2016b). 

Figur 4. Satellitbild som visar massiv 

algblomning i Östersjön under juli månad 

2005 (SMHI, 2014). 

 

 

 

 

4. Metoder 
En litteratursökning med relevanta sökord genomfördes i databaserna Web of Science, 

PubMed och Google Scholar. Sökningen gjordes på litteratur publicerad mellan åren 

1945-2016 och de främsta nyckelorden som användes i sökningen var ”demineralised 

water” och ”health”. Vetenskapliga artiklar men även rapporter från myndigheter och 

organisationer valdes ut utifrån deras relevans med avseende på denna rapports syfte 

och frågeställningar. I första hand valdes artiklar som många andra citerat och som 

blivit referentgranskade samt publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. De rapporter som 

valdes hade publicerats av främst svenska myndigheter och större organisationer. Äldre 

artiklar och rapporter valdes bort när mer uppdaterad litteratur fanns att tillgå. Utöver 

sökningarna i databaserna kontrollerades referenslistorna hos de utvalda artiklarna och 

rapporterna, på detta sätt hittades ytterligare relevant litteratur.  

Flera sakkunniga experter konsulterades och några artiklar hittades genom detta 

tillvägagångssätt. Några tjänstemän på Region Gotland och Livsmedelsverket besvarade 

sådant som inte fanns skriftligt tillgängligt. Kontakten med experterna och 

tjänstemännen skedde genom personliga möten, telefonsamtal och via mejl. Relevant 

svensk lagstiftning som berör avsaltat dricksvatten inhämtades ifrån Livsmedelsverkets 

hemsida.  

Informationen som inhämtades genom ovan nämnda metoder bearbetades och 

analyserades och resultatet redovisas i kapitel 5-8. Därefter följer en diskussion av 

resultatet och en redovisning av rapportens slutsatser.  
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5. Lagstiftning 
Det finns lagar och regler som styr hur dricksvatten ska produceras och vilken kvalité 

dricksvattnet ska ha. Detta avsnitt tar upp lagstiftning som är relevant för hantering, för- 

och efterbehandling och kvaliteten på dricksvatten från avsaltningsverk i Sverige.  

Livsmedelsverket har föreskrifter om dricksvatten, dessa föreskrifter gäller för 

anläggningar som producerar minst 10 m
3
 dricksvatten per dygn och för anläggningar 

som tillhandahåller dricksvatten till minst 50 personer. För dricksvatten som på något 

sätt används i en offentlig eller kommersiell verksamhet ska alltid föreskrifterna följas, 

detta gäller oberoende av hur stor eller liten verksamheten är (2 § LIVSFS 2013:4). 

Enligt dessa regler omfattas det tidigare nämnda kommunala avsaltningsverket i 

Herrvik på Gotland av dricksvattenföreskrifterna då detta är en offentlig verksamhet 

som ska kunna producera omkring 480 m
3
 dricksvatten per dygn till minst 700 personer 

(Widén, 2016, personlig kommunikation). Mindre avsaltningsverk som endast försörjer 

ett eller ett par enskilda hushåll omfattas inte av föreskrifterna vilket betyder att det är 

den enskildes ansvar att se till att kvaliteten på dricksvattnet från sådana 

avsaltningsverket är tillräckligt bra.  

Enligt 3 § SLVFS 2001:30 ska råvattnet som används till dricksvatten vara av bästa 

möjliga kvalité. Detta för att ha så bra förutsättningar som möjligt att producera ett 

dricksvatten av hög kvalité. Enligt vägledningen till dricksvattenföreskrifterna är det av 

yttersta vikt att ha vetskap om de sämsta förhållandena som kan förekomma i råvattnet, 

detta för att kunna säkerställa att ett dricksvatten av god kvalité alltid kan produceras 

(Livsmedelsverket, 2014). Ett exempel som skulle kunna vara relevant för just 

avsaltningsanläggningar där råvattnet tas från Östersjön är att säkerställa att massiva 

algblomningar inte orsakar driftstörningar.  

Vatten för dricksvattenändamål ska enligt dricksvattenföreskrifterna ”vara hälsosamt 

och rent” (7 § LIVSFS 2015:3). Att dricksvattnet ska vara hälsosamt beskrivs i 

vägledningen till föreskrifterna som att dricksvattnet inte orsakar sjukdom. Med rent 

menas istället att dricksvattnet ser rent och klart ut (Livsmedelsverket, 2014). 

Gränsvärdena som uppges i bilaga 2 LIVSFS 2015:3 anger mikrobiologiska och 

kemiska parametrar som ska användas för att bedöma om dricksvattnet är hälsosamt och 

rent eller inte. Här anges även gränsvärden för pH för att förhindra att dricksvattnet blir 

korrosivt. När dricksvatten produceras behandlas det ofta på olika sätt för att nå upp till 

kravet om att dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. I bilaga 1 avsnitt A LIVSFS 

2011:3 anges en rad olika processkemikalier som får lov att användas vid beredning av 

dricksvatten inklusive avsaltat dricksvatten. Vilka processkemikalier som behöver 

användas vid dricksvattenberedning i ett vattenverk varierar beroende på en rad olika 

faktorer och ska alltid bedömas utifrån det enskilda fallet. Något som är utmärkande för 

just avsaltat dricksvatten är att efter avsaltningen är vattnet så pass mineralfattigt att viss 

tillsats av mineraler är nödvändigt för att undvika att vattnet blir korrosivt (WHO, 

2011a). I tab. 2 listas de processkemikalier som enligt dricksvattenföreskrifterna kan 

användas för detta ändamål. 
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Tabell 2. Godkända processkemikalier för pH-justering och alkalisering
1
. 

Typ av processkemikalie 

Kalciumhydroxid (släckt kalk) 

Kalciumkarbonat (kalksten, marmorkross, krita) 

Kalciumkarbonatmagnesiumoxid (halvbränd dolomit) 

Kalciummagnesiumkarbonat (dolomit) 

Kalciumoxid (bränd kalk) 

Kaliumkarbonat 

Koldioxid (kolsyra) 

Natriumhydroxid (lut, natronlut) 

Natriumkarbonat (soda) 

Natriumvätekarbonat (bikarbonat) 

Saltsyra 

Svavelsyra 
1 
Enligt LIVSFS 2011:3 bilaga 1 avsnitt A.  

6. Dricksvatten och essentiella mineraler 
Dricksvatten består i de allra flesta fall inte av rent H2O utan innehåller oftast en rad 

olika mineraler. Kommande avsnitt behandlar flera olika hälsoaspekter kopplat till 

mineralinnehållet i dricksvatten.  

6.1. Hälsorisker med mineralfattigt dricksvatten 
Vatten som genomgått avsaltningsprocessen är mineralfattigt och korrosivt, 

efterbehandling i form av pH-justering och tillsats av mineraler är därmed nödvändigt 

för att vattnet inte ska ha en korrosiv verkan på vattenledningar vid distribution. Men 

som framgår av kapitel 3.1 verkar mineralinnehållet i dricksvatten även ha betydelse för 

hälsan. Avsaltat vatten är extremt mineralfattigt men mineralhalten beror givetvis på 

graden av remineralisering, det vill säga hur mycket mineraler som tillsätts i 

efterbehandlingen (WHO, 2011b). Den kunskap som idag finns kring hälsoeffekter av 

avsaltat vatten bygger både på experimentella studier och på observationsstudier. De 

experimentella studierna har utförts på människor som frivilligt ställt upp och på djur. 

Observationsstudierna har gjorts på människor som får sitt dricksvatten från 

avsaltningsanläggningar. Informationen från sådana studier är dock begränsad och 

därför brukar avsaltat vatten ofta jämställas med naturligt förekommande vatten med 

lågt mineralinnehåll (Kozisek, 2005). 

Ett dricksvatten med låg mineralhalt brukar generellt upplevas som att det smakar 

speciellt och det kan även vara mindre törstsläckande att dricka sådant vatten jämfört 

med vanligt dricksvatten. Dessa aspekter kan dock inte anses ha några speciellt negativa 

effekter på hälsan men bör ändå uppmärksammas vid utredningar om huruvida avsaltat 

dricksvatten ska användas för dricksvattenkonsumtion till människor eller inte 

(Kozisek, 2005). För övrigt har dock flera andra potentiella negativa hälsoeffekter av 

mineralfattigt dricksvatten studerats. Hos djur har bland annat påverkan på 

magtarmkanalen undersökts. Inom detta område har äldre studier visat att destillerat 

vatten resulterat i onormala förändringar hos tarmepitelceller hos råttor (Williams, 
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1963), medan nyare studier inte kunnat påvisa sådana histologiska förändringar i 

magtarmkanalen (Kozisek, 2005). Det mineralfattiga dricksvattnets påverkan på 

magtarmkanalen är således inte tillräckligt studerad för att några slutsatser ska kunna 

dras (Kozisek, 2005; WHO, 2011b).  

Mineralfattigt vatten kan även ha effekter på vattenbalansen i kroppen. Enligt Kozisek 

(2005) har ett flertal studier visat att en konsumtion av mineralfattigt dricksvatten har 

vissa negativa effekter på mekanismer som styr vattenbalansen. Bland annat har djur- 

och humanstudier visat att en tydlig effekt till följd av konsumtion av mineralfattigt 

vatten är ökat vattenintag och i genomsnitt 20 % ökad urinproduktion. Via urinen 

utsöndras inte bara vatten utan även mineralsalter. Utan tillräcklig tillförsel av mineraler 

som täcker förlusterna kan den ökade urinproduktionen leda till för låga nivåer av 

mineraler i kroppen (Kozisek, 2005). Ett allvarligt tillstånd är hyponatremi, även kallad 

vattenförgiftning, som uppkommer vid för låga halter av natrium i kroppen. Akut 

hyponatremi kan uppkomma vid litervis intag av mineralfattigt vatten medan kronisk 

hyponatremi kan uppstå vid högt vattenintag under en längre period, båda tillstånden är 

allvarliga och kan vara livshotande. Det ska dock tydligt understrykas att hyponatremi 

även kan uppkomma vid för högt intag av vanligt vatten och inte enbart vid höga intag 

av specifikt mineralfattigt vatten. Risken för hyponatremi verkar dock öka desto mindre 

mineralinnehåll vattnet har (Basnyat et al., 2000).  

Avsaltningsprocessen kommer på ett mycket effektivt sätt rena vattnet på i princip allt 

fluor. Det avsaltade vattnet kommer därför ha en låg fluorkoncentration om fluor inte 

tillsätts i efterbehandlingen av vattnet. Försämrad tandhälsa har rapporterats från 

områden där avsaltat vatten med mycket lågt fluorinnehåll konsumeras. Den generella 

tandhälsan hos de som ska dricka det avsaltade vattnet bör därför utvärderas för att 

därefter kunna bestämma om fluor behöver tillsättas till det avsaltade vattnet eller inte 

(Lennon et al., 2005; WHO, 2011a).  

6.2. Dricksvatten som en källa till essentiella mineraler 
Kalcium och magnesium är två essentiella näringsämnen. Kalcium är en viktig 

komponent i tänder och ben, men har även bland annat en avgörande roll vid 

signalöverföringen mellan nerver och muskler i kroppen. Magnesium är involverad i en 

rad biokemiska reaktioner och cellulära funktioner (Nordiska Ministerrådet, 2012). 

Trots att kosten är den huvudsakliga källan till kalcium och magnesium menar 

Världshälsoorganisationen (WHO) att dricksvatten trots allt kan utgöra en viktig källa 

till dessa mineraler för vissa individer (WHO, 2011b). I de nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR) görs samma bedömning för magnesium. Slutsatsen 

som dras i NNR är att hårt vatten, som innehåller mer magnesium än mjukt vatten, kan 

vara en bidragande källa till det dagliga magnesiumintaget (Nordiska Ministerrådet, 

2012). WHO:s experter gör bedömningen att det finns evidens för att det förekommer 

både kalcium- och magnesiumbrist i många delar av världen. Risken för dessa brister 

finns främst i utvecklingsländer och hos äldre personer (WHO, 2011b). Även i rikare 

länder har man sett att kalcium- och magnesiuminnehållet i kosten kan vara lågt och att 



12 

 

man inte till fullo kan kompensera för avsaknaden av framförallt magnesium men även 

kalcium i dricksvattnet (Kozisek, 2005).  

Baserat på matvaneundersökningar från Livsmedelsverket når svenska befolkningen i 

genomsnitt upp till det rekommenderade intaget av både magnesium och kalcium, 

förutom hos barn mellan 10 och 13 år där genomsnittsintaget ligger något under det 

rekommenderade intaget. Den dominerande källan till kalcium hos den svenska 

befolkningen är mejeriprodukter medan den största källan till magnesium är bröd och 

grönsaker men även mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2006; Livsmedelsverket, 

2012). Därmed kan dricksvatten som en källa till kalcium och magnesium ses som en 

potentiell viktig källa till mindre grupper i samhället men inte nödvändigtvis för hela 

den svenska befolkningen. Mineraler i vatten finns oftast som fria joner och de kan 

därmed möjligtvis tas upp lättare i magtarmsystemet jämfört med mineraler som finns i 

mat (Kozisek, 2005; Ong et al., 2009). Magnesiumupptaget från mat i magtarmkanalen 

är omkring 30 % medan upptaget från vatten har rapporterats vara 40-60 % (Kozisek, 

2003). Det tillsynes lilla intaget av magnesium från dricksvatten kan därför vara högst 

relevant, särskilt hos individer som inte får i sig tillräckligt med magnesium från kosten. 

Vidare indikerar ett mindre antal studier att tillgängligheten av kalcium från kalciumrikt 

vatten verkar vara lika bra, eller i vissa fall bättre, jämfört med mejeriprodukter. Detta 

då kalcium i mjölk är bundet till protein medan kalciumet i vatten istället förekommer 

som fria joner (Bohmer et al., 2000). Dricksvatten får därför anses vara en relativt bra 

källa till essentiella mineraler, även då mineralinnehållet i dricksvatten är betydligt lägre 

än i den övriga kosten (Bohmer et al., 2000; Sabatier et al., 2002; Ong et al., 2009).  

Trots att kosten är den största och viktigaste källan till kalcium, magnesium och andra 

essentiella mineraler kan avsaltat vatten ha en påverkan på mineralinnehållet i kosten. 

När mineralfattigt vatten används till matlagning urlakas upp till 60 % av det kalcium 

och magnesium som finns i råvarorna. När istället hårt vatten används i matlagning sker 

en urlakning av mineraler i mycket mindre utsträckning. Personer som endast har 

tillgång till mineralfattigt kranvatten riskerar därför att få lägre intag av mineraler, 

eftersom dricksvattnet men även kosten innehåller lägre halt av mineraler (Haring & 

Van Delft, 1981; Kozisek, 2005). WHO gör därför bedömningen att avsaltat vatten bör 

remineraliseras med metoder där både kalcium och magnesium tillsätts (WHO, 2011b). 

6.3. Positiva hälsoeffekter av hårt dricksvatten  

Syftet med denna rapport är inte att utreda eventuella positiva hälsoeffekter med att 

dricka hårt vatten. Ur ett folkhälsoperspektiv får det dock anses som relevant att detta 

ändå behandlas översiktligt då man kan hävda att avsaknad eller borttagande av en 

skyddande effekt också på ett eller annat sätt kan ses som en ökad risk. Ett stort antal 

epidemiologiska studier har undersökt de potentiella positiva hälsoeffekterna av hårt 

vatten. De flesta av dessa studier är ekologiska studier som funnit ett negativt samband 

mellan hårt dricksvatten och mortalitet i hjärt- och kärlsjukdomar (CVD), det vill säga 

att hårt vatten har en skyddande effekt mot CVD. Då den ekologiska studiedesignen ger 

ett lågt bevisvärde går det dock inte att dra alltför stora slutsatser utifrån sådana studier 

(WHO, 2011b; WHO, 2009). Flera kohortstudier och fall-kontrollstudier har därför 
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också studerat sambandet mellan hårt vatten och CVD och en systematisk översikt över 

dessa ger på många sätt stöd åt det negativa sambandet som många av de ekologiska 

studierna visat. Den starkaste korrelationen kan ses för magnesium i dricksvatten medan 

det ännu finns begränsad evidens för kalcium och skydd mot mortalitet i CVD (Catling 

et al., 2008). WHO:s expertteam gör även de den bedömningen att hårt vatten ger en 

viss minskad risk för CVD och att det förmodligen är magnesiuminnehållet i hårt vatten 

som bidrar med den skyddande effekten (WHO, 2005). 

Intressanta men begränsade evidens finns för att hårt vatten har en skyddande effekt 

även mot en rad andra sjukdomar (WHO, 2009). Bland annat finns studier som 

rapporterat att hårt vatten kan ha en skyddande effekt mot låg födelsevikt (Yang et al., 

2002), och mot försämrad kognitiv förmåga hos äldre (Jacqmin et al., 1994). Vidare 

finns det studier som tyder på en negativ korrelation mellan hårt vatten och 

utvecklingen av vissa former av cancer (Yang et al., 1999a; Yang et al., 1999b). 

Dessutom finns det begränsad evidens för att hårt vatten kan ha en skyddande effekt 

mot stroke, njursten, benfrakturer hos barn, förlossningskomplikationer och högt 

blodtryck (WHO, 2009).  

7. Alger och algtoxin i avsaltat dricksvatten 
Algblomningar i Östersjön är inte bara otrevligt för alla badgäster som vill ta sig ett 

dopp, råvatten innehållande alger kan även utgöra problem för avsaltningsverk och på 

detta sätt kan därför algblomningarna leda till störningar i dricksvattenproduktionen. 

Nedanstående avsnitt behandlar algblomningarnas potentiella påverkan på kvalitén på 

dricksvatten från avsaltningsverk som tar sitt råvatten från Östersjön.   

7.1. Toxiska algblomningar i Östersjön 
Under sommarhalvåret är det relativt vanligt med massiva algblomningar i Östersjön. 

Ett antal olika alger bildar toxin och ger då upphov till toxiska algblomningar, i 

Östersjön handlar det oftast om cyanobakterier (blågröna alger). Beroende på vilka eller 

vilken art som blommar varierar toxinbildningen och oftast bildar cyanobakterierna inte 

toxin under hela sin livscykel, dessutom kan toxinbildningen startas mycket snabbt via 

mekanismer som ännu inte är helt kända. Toxinbildningen kan därför variera mycket 

mellan olika blomningar men även inom en och samma blomning kan det på endast ett 

fåtal timmar ske snabba förändringar. I och med detta är det svårt att förutspå hur toxisk 

en algblomning är men uppskattningsvis är omkring en tredjedel till hälften av alla 

algblomningar i Östersjön toxiska (Möller et al., 2007). Algblomningar förknippas ofta 

med en karaktäristisk gröngulaktig sörja i vattnet likt fig. 5. En blomning kan dock 

mycket väl förekomma djupare ner i vattnet och är då inte lika lätt att upptäcka 

(Beckman Sundh, 1997).  

De toxiner som cyanobakterier bildar kan delas in i olika grupper utifrån vilken effekt 

och verkan toxinet har. En vanlig indelning av toxinerna från cyanobakterier är 

levertoxiner, nervtoxiner och lipopolysackaridtoxiner. I Östersjöns bräckta vatten är det 

förmodligen levertoxinet nodularin som är vanligast förekommande (Möller et al., 
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2007). Nodularin bildas av algen 

Nodularia spumigena och dess 

toxiska verkan är främst skador på 

levern då toxinet lagras där (Hult et 

al., 1997). Nodularin är långt ifrån 

det enda toxinet som kan utgöra en 

risk vid avsaltning av dricksvatten 

utan även olika sorters leverskadande 

microcystiner som bildas av ett antal 

olika cyanobakterier kan vara 

problematiska. Microcystinernas 

uppbyggnad liknar till stor del 

nodularin och anses vara mycket stabila och svåra att bryta ner. Microcystin-LR är mest 

toxisk av microcystinerna, det var den varianten som upptäcktes först och den är därför 

den mest studerade (Möller et al., 2007). Vidare utgör de mycket små potentiellt toxiska 

pico-blågröna cyanobakterierna en risk ifall de inkommer med råvattnet i en 

avsaltningsanläggning (Bluhm & Örnstedt, 2003).  

7.2. Risker med alger och algtoxin i råvattnet  
Om inte algerna och algtoxinerna passerar membranfiltreringen i 

avsaltningsanläggningen och därmed inte kan påvisas i det färdiga dricksvattnet finns 

det ingen anledning att bekymra sig. Uppfattningen om att de membranfilter som 

används i avsaltningsverken i stort sett tar bort alla sorts alger har i princip accepterats 

rakt av. Många av de avsaltningsverk som är i drift i Sverige är dock små och 

miljökontoren i kommunerna har därför svårt att begära fram vattenanalyser. De fåtal 

vattenprover som ändå gjorts har visat att reningen i flera fall inte fungerat optimalt och 

att membranfiltrena är mycket känsliga för igensättningar. Med hänvisning till detta 

utfördes en pilotstudie i Sverige under sommaren 2001 där dricksvattenkvalitén med 

avseende på alger och algtoxin undersöktes i 12 olika avsaltningsanläggningar av 

varierande storlek och ålder. Under sommaren som denna studie utfördes uteblev de 

stora massiva algblomningarna vid platserna där avsaltningsverken var lokaliserade. 

Vid de anläggningar där algtoxin ändå kunde påvisas i råvattnet detekterades även 

algtoxin i vattenprover på det renade vattnet som skulle användas som dricksvatten. 

Dessa vattenprover analyserades ytterligare med en algartbestämning som visade att det 

främst var de småcelliga potentiellt toxiska pico-blågröna cyanobakterierna som kunde 

påvisas. Även flertalet andra potentiellt toxiska cyanobakterier kunde konstateras i 

vattenproven. Författarna drar slutsatsen att avskiljningen av de större algerna är bra 

men för de mindre pico-blågröna cyanobakterierna med en storlek på 0,2-2 μm är 

avskiljningen sämre. Vidare vill de understryka att det inte förekom några massiva 

algblomningar under provtagningarna och att några långtgående slutsatser inte kan dras 

av pilotprojektet. Däremot kan det konstateras att uppfattningen om att 

avsaltningsverkens membranfilter till fullo avskiljer alger och algtoxin eventuellt kan 

ifrågasättas (Bluhm & Örnstedt, 2003).  

Figur 5. Synlig algblomning i havet (SMHI, 2015). 
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Även Livsmedelsverket har märkt av en stigande oro bland den svenska befolkningen 

angående algbomningarnas potentiella påverkan på vattenkvalitén på dricksvatten från 

avsaltningsanläggningar. De genomförde därför 2006 en bevakning och provtagning vid 

10 olika avsaltningsanläggningar som tar sitt råvatten från Östersjön. Någon massiv 

algblomning uppkom dock inte på de platser där bevakningen skedde och endast två 

vattenprover analyserades med avseende på microcystiner och nodularin och resultaten 

kunde inte påvisa någon förekomst av algtoxin. Analys på avsaltningsverkens förmåga 

att avskilja salter indikerar att avskiljningsgraden inte är fullständig och att det därför 

kan finnas en potentiell risk att eventuella algtoxiner i råvattnet förs över till det färdiga 

dricksvattnet (Möller et al., 2007).   

I och med att det är svårt att veta precis var algblomningar ska uppkomma och vilka 

anläggningar som potentiellt kommer att drabbas har tester med frystorkad Nodularia 

spumigena utförts. Algen slammades upp i havsvatten som sedan fick gå igenom tre 

olika avsaltningsanläggningar i olika bra skick. Resultatet från testerna visade på en bra 

avskiljningsgrad även från anläggningen i sämst skick. Förfiltret i anläggningarna antas 

ha stor betydelse för avskiljningsgraden då Nodularia är omkring 8 μm stor och därför 

bör fastna där (Bluhm & Örnstedt, 2003).  

Frågan kring huruvida algblomningar har påverkan på avsaltningsverken och 

dricksvattnet från dessa är mer studerat utomlands på de platser där avsaltningstekniken 

har används i större omfattning och under en längre tid. Flera studier på ämnet har 

genomförts, men de alger och toxiner som är av betydelse för avsaltningsverken 

utomlands behöver inte nödvändigtvis vara jämförbara med de som är aktuella för de 

avsaltningsverk med Östersjön som råvattenkälla. Laborativa studier från USA har visat 

att risken för att toxiner från algblomningar kontaminerar dricksvatten i 

avsaltningsanläggningar är relativt liten då ingen av de toxiner som studerades gick 

igenom membranprocessen vid omvänd osmos (Laycock et al., 2012; Seubert et al., 

2012). Det finns dock samtidigt en allt starkare indikation på att massiva algblomningar 

skapar driftsvårigheter i avsaltningsanläggningar med havet som råvattenkälla. Ett 

exempel på detta är de massiva algblomningarna kring Mellanöstern under 2008 och 

2013 som ledde till igensättningar av avsaltningsverkens förbehandlingssystem och med 

sämre dricksvattenkvalité som följd (Villacorte, 2014). En annan aspekt som är värd att 

belysa är att vissa cyanobakterier kan bilda gasen geosmin och flera andra ämnen som 

kan ge en negativ påverkan på dricksvattnets smak och lukt (Möller et al., 2007).  

WHO gör den sammantagna bedömningen att avsaltningsprocessen avskiljer algtoxiner 

på ett effektivt sätt, men understryker samtidigt att avskiljningsgraden beror på om 

membranbarriären är intakt samt hur avsaltningsverkets underhåll och skick ser ut 

(WHO, 2011b). Vidare ska dock inte låga halter av algtoxin i dricksvatten underskattas 

med tanke på toxinernas potentiella påverkan på hälsan på lång sikt (Bluhm & Örnstedt, 

2003). För microcystin-LR finns för närvarande ett provisoriskt riktvärde från WHO på 

1 μl microcystin-LR per liter vatten. Detta riktvärde gäller för dagligt intag under en 

livstid och bör inte överskridas (WHO, 2011b). Livsmedelsverket gör bedömningen att 

det inte finns någon risk för att WHO:s riktvärde överskrids hos svenska 



16 

 

avsaltningsverk i normalt skick, varken under en längre eller en kortare tidsperiod. I 

nuläget finns inte tillräcklig med kunskap för att kunna upprätta ett riktvärde för 

nodularin eller för att veta ifall riktvärdet för microcystin-LR även kan tillämpas på 

nodularin (Möller et al., 2007).  

8. Övriga hälsoaspekter kring avsaltat dricksvatten 
Det finns ett antal parametrar som bestämmer ett dricksvattens kvalité. I följande avsnitt 

behandlas övriga relevanta hälsoaspekter kopplat till avsaltat dricksvatten från 

Östersjön.  

8.1. Patogener  
Omvänd osmos har visat sig vara en effektiv barriär mot både bakterier och en stor 

andel virus ifall membranen håller hög standard och avsaltningsanläggningen underhålls 

på ett korrekt sätt. Avskiljningen av virus genom omvänd osmos kan variera stort 

mellan olika anläggningar beroende på membranens utformning och skick samt hur väl 

tätningar och andra arbeten i avsaltningsverket utförts (Adham et al., 1998; Van der 

Hoek et al., 2000; WHO, 2011b). Även i WHO:s vägledning kring dricksvattenkvalité 

fastslås det att membranteknik är bland det effektivaste och bästa sättet för att avskilja 

patogener, men bara ifall membranen är intakta. Därför bör effektiva och välbeprövade 

metoder regelbundet användas för att mäta membranens avskiljningsförmåga (WHO, 

2011a).  

8.2. Bor  
Det finns indikationer på att avskiljningen av bor i avsaltningsanläggningar med 

membranteknik kan vara låg (WHO, 2011b; WHO, 2011a; Van Buynder et al., 2009). 

Bland annat visar resultat från en svensk pilotstudie en avskiljningsgrad på omkring 9-

30 % vilket i detta fall gav en borkoncentration på 0,4-0,5 mg per liter dricksvatten. 

Råvattenproverna i denna analys var tagna i Östersjön från tämligen öppna 

havsområden i skärgården, analyser gjorda på råvatten från mer avskärmade havsvikar 

påvisar i större utsträckning högre koncentrationer av bor (Bluhm & Örnstedt, 2003). 

Magara et al. (1996) har också studerat borkoncentrationer i RO-vattenprover och 

kunde påvisa den betydligt högre avskiljningsgraden 43-78 %. Med en låg 

avskiljningsgrad kan halterna av bor i det färdiga dricksvattnet bli höga ifall råvattnet 

tas från områden där borhalten är hög. Studier på djur har bland annat visat att för högt 

intag av bor kan leda till skador på manliga genitalier med minskad fertilitet som följd 

(WHO, 2011a). I WHO:s vägledning kring dricksvattenkvalité anges ett riktvärde för 

dricksvatten på högst 2,4 mg bor per liter vatten (WHO, 2011a). Detta värde är betydligt 

högre än gränsvärdet på 1 mg bor per liter vatten som anges i Livsmedelsverkets 

föreskrifter om dricksvatten (bilaga 2 LIVSFS 2015:3). Vattenanalyserna från den 

svenska pilotstudien påvisar inga borhalter över gränsvärdena. Det kan ändå vara av 

betydelse att regelbundet kontrollera dricksvatten från avsaltningsanläggningar med 

avseende på bor för att säkerställa att borhalterna inte är för höga då det finns 

indikationer på att avskiljningsgraden kan vara låg (Bluhm & Örnstedt, 2003).  
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8.3. Övriga ämnen  
De membranfilter som används vid omvänd osmos avskiljer i hög grad ett brett 

spektrum av kemiska ämnen (Bellona et al., 2004; Snyder et al., 2007). Avskiljningen 

av olika organiska ämnen vid omvänd osmos har rapporterats bero på membranets 

material och laddning men även ämnets struktur, molekylvikt och polaritet samt vattnets 

pH har också en avgörande roll (Ozaki & Li, 2002; Braghetta et al., 1997; Matsuura & 

Sourirajan, 1971; Duranceau et al., 1992). Det är inte alltid det tätaste membranet som 

ger den effektivaste avskiljningen utan graden av avskiljning beror förmodligen på flera 

mekanismer, bland annat beror avskiljningen på hur lätt ämnet kan diffundera genom 

membranet och sterisk eller kemisk blockering av transport genom membranets porer 

(Bellona et al., 2004). Flera studier har rapporterat att en del ämnen med låg 

molekylvikt till viss del kan ta sig igenom en RO-anläggning (Drewes et al., 2003; 

Drewes et al., 2002).  

Många studier som gjorts inom området är labbstudier utförda med alldeles nya 

membran och resultat från sådana studier är troligtvis inte rakt av tillämpbara på 

fullskaliga avsaltningsanläggningar (Agenson et al., 2003; Bellona et al., 2004). Det 

finns ett flertal studier som analyserat förekomsten av olika ämnen i avloppsvatten som 

behandlats med omvänd osmos i fullskaliga anläggningar, bland annat analyserade 

Linge et al. (2012) ett stort antal vattenprover från en sådan anläggning i Australien. Av 

de 375 olika ämnena som analyserades kunde endast 29 % av dessa detekteras i det RO-

behandlade vattnet, de flesta av dessa låg nära lägsta gränsen för detekterbarhet. Totalt 

var det endast 8 % av de analyserade ämnena som kunde detekteras i mer än vart fjärde 

vattenprov, dessa ämnen var främst biprodukter från desinfektion, flyktiga organiska 

ämnen, metaller och komplexbildande ämnen. Koncentrationerna av dessa ämnen låg 

under de gränsvärden som finns och författarnas slutsats lyder att mycket pekar på att 

RO-tekniken är en säker metod att använda vid dricksvattenframställning (Linge et al., 

2012). Även Busetti et al. (2015) har studerat förekomsten av olika kemiska ämnen i 

vatten från avloppsvatten som behandlats med omvänd osmos, här behandlades dock 

vattnet även med ultraviolett strålning (UV). De kunde enbart detektera ett fåtal av de 

studerade ämnena i det RO-behandlade vattnet. Närmare bestämt var det enbart 13 av 

291 studerade ämnen som kunde detekteras och de flesta ämnena fanns endast i 

koncentrationer lägre än 50 ng per liter. Det var främst små hydrofila ämnen som kunde 

detekteras, bland dessa ämnen hittades några läkemedel, artificiella sötningsmedel och 

ämnen som används för att förhindra korrosion. Dock påvisar studien att ett stort antal 

antropogena kemikalier så som vissa bekämpningsmedel, industriella kemikalier, 

läkemedel och läkemedelmetaboliter inte kunde detekteras i det RO- och UV-

behandlade vattnet. Generellt menar författarna att detta ger ytterligare bevis för att 

avloppsvatten som behandlas med RO och UV kan vara en pålitlig källa till dricksvatten 

(Busetti et al., 2015). 

Flertalet studier har visat att omvänd osmos på ett effektivt sätt avskiljer olika typer av 

läkemedel och läkemedelsmetaboliter, men små hydrofila läkemedel kan dock avskiljas 

i lägre utsträckning (WHO, 2011b; Busetti et al., 2015). Snyder et al. (2007) visar att 
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membrantekniken är en effektiv metod för att reducera koncentrationen av ett brett 

spektrum av läkemedel, hormonstörande ämnen och ämnen i skönhetsprodukter vid 

dricksvattenframställning. De allra flesta av de ämnen som analyserades reducerades 

efter RO-anläggningen till nivåer under den lägsta detekterbara gränsen. 

Avskiljningsgraden var starkt kopplad till membranets utformning och ämnets 

molekylära egenskaper. Vidare visar studien även att dubbla RO-membran avskiljer 

ämnen i högre utsträckning än enkla membran och därmed kan dubbla RO-membran 

vara att föredra vid avskiljning av olika typer av kemiska ämnen (Snyder et al., 2007).  

För dioxiner, furaner och dioxinlika PCBer (polyklorerade bifenyler) finns det 

indikationer på att avskiljningen vid omvänd osmos är tillräckligt bra för att kunna 

producera dricksvatten av hög kvalité från avloppsvatten. Det bedöms i nuläget inte 

finnas någon risk för ökad exponering av dioxiner och dioxinlika ämnen genom 

dricksvatten behandlat med omvänd osmos (Rodriguez et al., 2008). Vidare avskiljs 

även DDT (diklordifenyltrikloretan) och dess nedbrytningsprodukter DDE 

(diklorodifenyldikloroetylen) och DDD (diklorodifenyldikloroetan) i relativt hög 

utsträckning i RO-anläggningar (Snyder et al., 2007).  

Membrantekniken uppvisar en bra avskiljningsgrad för ett flertal olika metaller (Lee et 

al., 2008; Qdais & Moussa, 2004). Vid membranbehandling av mycket koncentrerat 

avloppsvatten är det dock inte ovanligt att metaller i det färdigbehandlade vattnet kan 

detekteras. Detta beror troligtvis på en ofullständig avskiljning i kombination med 

mycket höga metallkoncentrationer i det inkommande vattnet (Linge et al., 2012). 

Vidare kan det finnas en möjlig risk för ökad exponering för vissa toxiska metaller via 

avsaltat vatten. Detta då det avsaltade vattnet tenderar att ha en korrosiv verkan på 

material i distributionssystem och därigenom kan toxiska metaller lösas ut i vattnet. 

Denna risk reduceras betydligt när man i vattenverken tillsätter mineraler och justerar 

pH (Kozisek, 2005).    

Sammantaget kan det konstateras att avsaltningsprocessen är en effektiv metod för att 

avskilja en rad olika ämnen, det är dock av yttersta vikt att upprätthålla membranens 

kapacitet för att få ett fullgott resultat. Vidare är förbehandlingen av vattnet som ska 

avsaltas och renas mycket viktigt för att skydda de relativt känsliga RO-membranen 

(WHO, 2011a).  

9. Diskussion  
Resultatet i denna rapport kan sammanfattas med att omvänd osmos överlag är en 

effektiv metod för att till stor del avskilja många typer av oönskade och ohälsosamma 

ämnen i dricksvatten. Effektiviteten är dock starkt beroende av avsaltningsverkets skick 

och underhåll. Vidare visar resultatet även att konsumtion av avsaltat dricksvatten 

istället för vanligt dricksvatten kan vara ofördelaktigt för vissa individer.  

Omvänd osmos kan anses vara en effektiv metod för att rena vatten från en rad olika 

slags ämnen. Avskiljningsgraden för alger och algtoxin hos membranfilter är mycket 
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hög, men i fullskaliga avsaltningsverk med bristande underhåll finns det en viss risk för 

att låga halter av alger och algtoxin kan återfinnas i det färdiga dricksvattnet. Det är 

framförallt för mycket små alger som avskiljningen är sämre och dessa kan potentiellt 

vara toxiska. Risken för förekomst av alger och algtoxin i dricksvatten från 

avsaltningsanläggningar i gott skick är dock liten, detta eftersom membranfilter utgör en 

effektiv barriär mot både alger och algtoxin. I nuläget finns det däremot inte tillräckligt 

mycket kunskap för att kunna uttala sig om vilka hälsorisker det finns med låga halter 

av alger och algtoxin i dricksvatten från avsaltningsanläggningar i sämre skick. Risk för 

driftstörningar och igensättningar som potentiellt kan leda till sämre dricksvattenkvalité 

kan inte uteslutas i avsaltningsanläggningar där råvatten med massiva algblomningar 

används för dricksvattenframställning.   

Precis som för alger och algtoxin utgör membranfilter en effektiv barriär mot både 

bakterier och virus vilket är bra eftersom så låg halt av patogener som möjligt i 

dricksvatten är eftersträvansvärt. Även här är en effektiv avskiljning beroende av att 

avsaltningsanläggningen underhålls på ett korrekt sätt. På grund av dess fördelaktiga 

egenskaper, att på ett effektivt sätt avskilja en mängd olika typer av ämnen, är omvänd 

osmos en relativt vanlig metod för att rena olika sorters avloppsvatten. Utifrån 

erfarenheter från studier av de ofta mycket förorenade avloppsvattnen kan det 

konstateras att flertalet av de ämnen som finns i Östersjön som skulle kunna utgöra en 

hälsorisk avskiljs i hög utsträckning med omvänd osmos. Detta gäller bland annat 

dioxiner, PCBer, olika sorters metaller, industriella kemikalier och DDT och dess 

nedbrytningsprodukter. Risken för att dessa ämnen skulle finnas i dricksvatten från en 

fungerande avsaltningsanläggning med råvatten från Östersjön förefaller sig vara låg, 

eftersom avskiljningen med omvänd osmos är effektiv och halterna av dessa ämnen är 

relativt låga i Östersjöns havsvatten.  

Trots slutsatserna kring att omvänd osmos är en effektiv metod för att avskilja en stor 

mängd olika ämnen ska det tilläggas att det ändå finns några ämnen som till viss del kan 

tränga igenom membranen och de kan därmed återfinnas i det färdiga dricksvattnet. 

Små hydrofila ämnen och bor hör till de ämnen som verkar avskiljas i lägre 

utsträckning. Det kan finnas risk för höga halter av bor i avsaltat dricksvatten i de fall 

där råvattnet har en hög koncentration av bor. Ifall det bor som eventuellt kan finnas i 

avsaltat dricksvatten från Östersjön kan utgöra någon hälsorisk är svårt att uttala sig om. 

Det mesta tyder på att risken förefaller sig vara relativt liten då borhalterna tycks ligga 

under de gränsvärden som finns. Det kan däremot vara av intresse att regelbundet utföra 

kontroll av råvatten och färdigt avsaltat dricksvatten för att säkerställa att borhalterna 

inte är för höga. 

I Östersjöns havsvatten finns en hel cocktail av olika föroreningar och ämnen och i 

dagsläget finns inte kunskap om vilka hälsoeffekter många av dessa ämnen kan ha. Det 

finns alltid en potentiell risk att föroreningarna kan ha negativa effekter även vid låga 

halter och i vilken utsträckning varje enskilt ämne avskiljs i en avsaltningsanläggning 

kan inte heller sägas. Även om omvänd osmos i hög utsträckning avskiljer många typer 

av ämnen är avskiljningen inte fullständig för vissa ämnen. Vissa ämnen är hydrofoba 
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och ackumuleras i kroppen, över tid kan det därför finnas risk för att negativa 

hälsoeffekter uppstår. Det finns däremot inga indikationer på att avskiljningen av 

hydrofoba ämnen ska vara dålig vid omvänd osmos. Det ska dock inte uteslutas att vissa 

individer eller grupper är känsligare för exponering än normalt. Ett stort mått av 

försiktighet bör därför tillämpas vid produktion av dricksvatten från 

avsaltningsanläggningar med Östersjön som råvattenkälla, eftersom det kan finnas en 

potentiell risk för att dricksvattnet innehåller ämnen som på lång sikt eventuellt kan ha 

negativa hälsoeffekter. Denna rapport har främst behandlat avsaltat dricksvatten där 

råvatten tas från Egentliga Östersjön. Östersjön som helhet har mycket olika salthalt och 

förekomst av algblomningar och olika miljögifter, stora lokala variationer kan också 

förkomma. På grund av dessa variationer kan troligtvis inte resultatet i denna rapport 

helt och hållet användas för avsaltningsanläggningar som tar råvatten från Bottenviken 

eller Bottenhavet.  

Det kan konstateras att avsaltningsprocessen resulterar i ett mineralfattigt dricksvatten. 

Huruvida mineraler i dricksvatten har betydelse för hälsan verkar vara en mycket 

omdiskuterad fråga, resultatet i denna rapport pekar dock på att konsumtion av avsaltat 

dricksvatten istället för vanligt dricksvatten kan vara ofördelaktigt för vissa individer. 

Det är framförallt barn och vuxna som av olika anledningar inte får i sig tillräcklig 

mängd magnesium, men även i viss mån kalcium, via kosten som avsaltat dricksvatten 

kan vara ofördelaktigt. Avsaltat dricksvatten innehåller endast mycket låga halter av 

magnesium och kalcium som dessa individer behöver för att kunna kompensera ett för 

lågt mineralintag via kosten. Mineraler i dricksvatten tycks även tas upp lättare i 

magtarmsystemet jämfört med mineraler som finns i mat. Detta sammantaget visar att 

dricksvatten troligtvis är en bra källa till essentiella mineraler, främst för vissa individer, 

även om mineralinnehållet i dricksvatten är betydligt lägre än i mat. Individer med 

tillgång till endast mineralfattigt dricksvatten riskerar även att få i sig lägre halter av 

mineraler även från kosten eftersom det sker en urlakning av mineraler i råvaror när 

mineralfattigt vatten används vid matlagning. Vid enbart tillgång till mineralfattigt 

avsaltat dricksvatten finns alltså en risk att man inte enbart får i sig mindre mineraler 

från dricksvattnet utan även att maten blir mer mineralfattig.  

Något som bör understrykas är att i en avsaltningsanläggning sker oftast en viss 

remineralisering av dricksvattnet innan det distribueras, bland annat för att förhindra 

korrosion i distributionssystemet. Graden av remineralisering avgör hur mineralfattigt 

det färdiga dricksvattnet blir. I nuläget finns det i lagstiftningen endast en rad övre 

gränsvärden för hur mycket mineraler ett dricksvatten får innehålla innan det anses vara 

olämpligt som dricksvatten. Några gränsvärden på lägsta mineralinnehåll finns för 

närvarande inte, däremot finns det förslag på önskvärda intervall för mineralinnehåll i 

dricksvatten (Rosborg & Kozisek, 2015a). En sammanställning av gränsvärden och 

önskvärt intervall för några parametrar i dricksvatten finns i tab. 3. Anledningen till att 

det inte finns några gränsvärden för lägsta mineralinnehåll i dricksvatten får antas bero 

på att det inte finns tillräckligt mycket forskning som stödjer ett sådant införande. Det 

kan dock finnas ett behov av att se över den svenska lagstiftningen nu när avsaltat 
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dricksvatten troligtvis kommer att bli allt vanligare i Sverige eftersom det finns 

indikationer på att mineraler i dricksvatten kan ha betydelse för hälsan.  

Tabell 3. Sammanställning av gränsvärden respektive önskvärt intervall för några 

parametrar i dricksvatten.  

 Högsta gränsvärde för tjänligt 

dricksvatten med anmärkning
1
 (mg/l) 

Föreslaget önskvärt intervall för 

dricksvatten
2
 (mg/l) 

Kalcium 100 20-80 

Magnesium 30 10-50 

Natrium 100 20-100 

Fluorid 1,5
3
 0,8-1,2 

1
 Enligt dricksvattenföreskrifterna (bilaga 2 avsnitt B LIVSFS 2015:3) 

2
 Enligt Rosborg och Kozisek (2015a).  

3
 Gränsvärde för otjänligt dricksvatten, gränsvärde för tjänligt med anmärkning finns ej.  

Betydelsen av dricksvatten som en källa till essentiella mineraler för friska individer 

som via kosten får i sig en adekvat mängd mineraler kan inte fastställas eftersom kosten 

är den främsta mineralkällan. Däremot ska dock inte de positiva hälsoeffekterna av att 

dricka mineralrikt vatten negligeras. Det finns evidens för att dricksvatten med högt 

mineralinnehåll ger en viss minskad risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdom. 

Konsumtion av ett mineralfattigt dricksvatten kan ses som ett borttagande av det skydd 

som det mineralrika vattnet ger. På så sätt kan därför mineralrikt vatten anses som mer 

fördelaktigt att dricka jämfört med mineralfattigt vatten. Det ska understrykas att det 

finns många andra faktorer så som kost, fysisk aktivitetsnivå och ärftlighet bland annat 

som också påverkar utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdom och hur stor risken är att 

man dör i en sådan sjukdom.  

Större avsaltningsverk och anläggningar som producerar dricksvatten som används i 

kommunal eller kommersiell verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten. Kontrollen av ett dricksvatten som omfattas av föreskrifterna är relativt 

omfattande och det finns således en bra möjlighet att utvärdera och ha koll på kvaliteten 

hos sådant dricksvatten. I dricksvattenföreskrifterna finns angivet vilka 

processkemikalier som får användas vid remineralisering och pH-justering. Kvaliteten 

på dricksvatten från enskilda och mindre avsaltningsanläggningar är den enskildes 

ansvar eftersom dessa anläggningar inte omfattas av föreskrifterna. Det har visat sig 

vara svårt för myndigheterna att ha kontroll över mindre avsaltningsverk och hur bra 

dessa fungerar eftersom dessa avsaltningsverk inte omfattas av 

dricksvattenföreskrifterna. Detta kan tänkas vara problematiskt eftersom det har visat 

sig att det finns problem med bristande underhåll på vissa mindre avsaltningsverk. Det 

verkar som att det finns mycket lite eller ingen oberoende information i Sverige kring 

hälsoeffekterna av avsaltat dricksvatten och vad som är viktigt att tänka på ifall man ska 

installera en avsaltningsanläggning för enskilt bruk. Branschen tar troligtvis ett 

betydande ansvar, branschen är dock inte en oberoende aktör och eftersom det visat sig 

att det finns problem med bristande underhåll av avsaltningsverk bör ansvarsfrågan 

kring information till enskilda utredas. Livsmedelsverket håller just nu på med en 

utredning kring avsaltat dricksvatten och hälsa, Livsmedelsverket vill därför i nuläget 

inte uttala sig ifall det finns några potentiella hälsorisker med att dricka avsaltat vatten 
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(Aleljung, 2016, personlig kommunikation). När utredningen är klar och riskerna 

utvärderade kan förhoppningsvis enskilda personer på ett betydligt enklare sätt än idag 

få fram oberoende information kring avsaltat dricksvattenvatten och dess potentiella 

påverkan på hälsan. En orsak till varför myndigheterna inte tagit större ansvar i frågan 

förrän nu kan tänkas bero på att det tidigare mest funnits mindre och enskilda 

avsaltningsverk i Sverige.  

Avsaltat dricksvatten verkar vara ett ämne som många i Sverige har åsikter om men 

samtidigt verkar forskningen kring hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten ha avstannat 

under det senaste decenniet. I arbetet med denna rapport har flera experter och 

tjänstemän ifrågasatt varför och till vilken nytta en litterär utredning om hälsoriskerna 

med avsaltat dricksvatten genomförs. Kritiker har menat att det inte finns några 

hälsorisker att utreda, att omvänd osmos tar bort alla hälsofarliga ämnen samt att 

mineraler i vattnet inte har någon som helst betydelse för hälsan. Att Livsmedelsverket 

nu valt att utreda frågan kring hälsorisker med avsaltat dricksvatten får dock ses som ett 

tecken på att ämnet inte på långa vägar är ett till fullo utforskat område. Trenden kring 

avsaltningstekniken är relativt tydlig, framöver tros allt fler bli beroende av dricksvatten 

från avsaltningsverk. Frågorna kring samtliga hälsoaspekter med det avsaltade vattnet 

borde vara ett större fokusområde vid utvecklandet av tekniken. Det är därför en 

oroande trend som ses med att forskningen kring hälsoriskerna med avsaltat 

dricksvatten verkar ha avstannat under senaste åren. Resultaten i denna rapport är 

viktiga då de ger en mer samlad bedömning av hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten, 

tidigare har hälsoriskerna mest behandlats var för sig. Resultaten kan tänkas påverka 

personer i beslutsfattande positioner vid planering kring framtida 

dricksvattenförsörjning. Resultaten kan också tänkas påverka och ge vägledning till de 

personer som i olika utsträckning måste konsumera avsaltat dricksvatten.  

En svaghet i denna rapport som skulle kunna ha påverkan på resultaten är att metoden 

för litteratursökningen inte var systematisk. Det fanns inget speciellt utformat system 

för litteratursökningen och bearbetningen utan de studier som hittades och som verkade 

relevanta och av god kvalité togs med. Vidare inhämtades även material från 

referenslistor i ett antal rapporter och artiklar, något som eventuellt kan ha påverkat 

resultatet i denna rapport. Kontakt togs även med ett antal olika forskare och experter, 

dessa personer valdes inte ut genom något systematiskt system utan de valdes utifrån 

deras kompetens och ifall de hade tid. Ytterligare kontakt med andra experter kan 

möjligtvis ha varit önskvärt för att eventuellt få ta del av fler aspekter kring 

hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten från Östersjön. Det faktum att denna 

litteraturstudie inte är en systematisk litteraturöversikt kan ha resulterat i att relevanta 

artiklar och rapporter som skulle ha kunnat påverka resultatet missats. Ett stort antal 

studier och rapporter ligger dock till grund för resultatet i denna rapport, risken för att 

ytterligare artiklar och rapporter på ett betydande sätt skulle kunna påverka resultatet får 

anses som relativt liten.  

Någon liknande vetenskaplig forskning eller rapport inom hälsoriskerna med avsaltat 

dricksvatten från Östersjön har inte kunnat hittas. Hälsoriskerna behandlas ofta var och 
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en för sig utan en sammanvägd bedömning och detta har gjort det svårt att kunna 

genomföra en jämförelse av resultaten. WHO har dock i stort sett gjort en sammanvägd 

bedömning av hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten. Deras rapport har inte 

publicerats i någon vetenskaplig tidsskrift men den forskning som ligger till grund för 

deras sammanvägda bedömning är av god kvalité. WHO gör bedömningen att 

dricksvatten kan vara en viktig källa till en del mineraler för vissa individer vilket 

stödjer resultatet i denna rapport. Denna bedömning grundar sig i ett globalt synsätt där 

många inte får i sig tillräckligt med mineraler via kosten på grund av matbrist. Överlag 

kan dricksvatten vara en viktig källa till mineraler för de individer som har ett för lågt 

intag av mineraler via kosten även i Sverige och i Norden oavsett orsaken till det låga 

mineralintaget. Vidare gör WHO i sin rapport bedömningen att avsaltningsprocessen på 

ett effektivt sätt avskiljer alger, algtoxin, patogener och en rad andra ämnen. Bor och 

vissa ämnen med låg molekylvikt avskiljs i lägre grad (WHO, 2011b). WHO:s 

bedömning stödjer således flera av de slutsatser som dras i denna rapport.  

Utifrån det faktum att resultaten i denna litteraturöversikt varken kan bestyrkas eller 

avfärdas med andra vetenskapliga studier ska resultaten tolkas med försiktighet och 

några långtgående slutsatser kan inte dras. Resultaten kan dock ses som en fingervisning 

om vilka hälsorisker med avsaltat dricksvatten från Östersjön som är intressanta att 

vidare studera. Förhoppningsvis kan resultaten även leda till insikt om att det är mycket 

viktigt att utreda alla slags hälsorisker en ökad konsumtion av avsaltat dricksvatten 

skulle kunna föra med sig, i synnerhet för att avsaltning är en starkt växande teknik för 

att producera dricksvatten.   

10. Slutsatser  
Denna litteraturstudie har sammanställt och analyserat erfarenheter och forskning kring 

hälsorisker med avsaltat dricksvatten med inriktning på Östersjön som råvattenkälla. De 

slutsatser som kan dras från de erhållna resultaten är följande: 

 Omvänd osmos är en effektiv metod för att rena dricksvatten eftersom tekniken 

till stor del avskiljer en rad oönskade och ohälsosamma ämnen som finns i 

Östersjön. Detta gäller bland annat alger, algtoxin, dioxiner, PCBer, olika sorters 

metaller, industriella kemikalier och DDT och dess nedbrytningsprodukter.  

 

 Avskiljningsgraden för ovanstående ämnen är beroende av 

avsaltningsanläggningens skick och underhåll. Det finns risk för förekomst av 

låga halter alger och algtoxin i dricksvatten från avsaltningsverk med bristande 

underhåll, vilka hälsorisker det kan föra med sig går i nuläget inte att säga.  

 

 Avskiljningsgraden för bor är troligtvis låg, regelbundna kontroller av råvatten 

och färdigt dricksvatten bör göras för att säkerställa att borhalterna inte utgör en 

hälsorisk. 
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 Låg avskiljningsgrad av ännu okända föroreningar och ämnen som kan finnas i 

Östersjön kan inte uteslutas. Försiktighet bör därför tillämpas eftersom det inte 

går att säga vilka potentiella negativa hälsoeffekter dessa ämnen skulle kunna 

föra med sig.  

 

 Avsaltat dricksvatten är mycket mineralfattigt, graden av remineralisering avgör 

hur mineralfattigt det färdiga dricksvattnet blir. Dricksvatten kan vara en viktig 

källa till essentiella mineraler för individer som inte får i sig tillräckligt med 

mineraler via maten.  

 

 Betydelsen av dricksvatten som en källa till essentiella mineraler för individer 

som via kosten får i sig tillräckligt med mineraler kan inte fastställas. Man ska 

dock inte bortse ifrån de potentiella positiva hälsoeffekterna som mineralrikt 

dricksvatten kan ge.  

 

 Det tycks endast finnas begränsat med oberoende information i Sverige kring 

hälsoeffekterna av avsaltat dricksvatten. När Livsmedelsverkets utredning kring 

avsaltat dricksvatten och hälsa är klar finns förhoppningsvis mer information att 

tillgå. 

Det ser ut att finnas ett behov av att se över den svenska lagstiftningen med avseende på 

minsta mineralinnehåll i dricksvatten. Det är tydligt att det krävs mer forskning som likt 

denna litteraturöversikt ger en sammanvägd bedömning kring hälsoriskerna med 

avsaltat dricksvatten. Det skulle även behövas fler väldesignade kohortstudier med 

fokus på hälsorisker som under en längre tidsperiod följer ett större antal människor 

som endast konsumerar vatten från avsaltningsanläggningar. Detta behövs för att kunna 

göra en sammanvägd bedömning av hälsoriskerna med avsaltat dricksvatten, men även 

för att få en djupare förståelse för vilken effekt på hälsan avsaltat dricksvatten kan ha 

utifrån ett mer långsiktigt tidsperspektiv. 
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