Undgå at dine medicin- og kemikalierester ender i vandmiljøet
Det er vigtigt, at medicin- og kemikalierester ikke hældes i toilettet eller i
håndvasken, men afleveres, så det kan destrueres forsvarligt uden at det
forurener miljøet.
Som med så mange andre ting, er det ikke den enkelte lille mængde
medicin, der alene gør stor skade, men den samlede mængde fra mange,
der tilsammen har en stor indvirkning, ligesom ordsproget: ”Mange bække
små, gør en stor å” så rigtigt siger.
Problemet med medicinrester i afløbet er, at det desværre
ikke er det hele, rensningsanlæggene kan fjerne fra
spildevandet. Hvis medicinresterne ikke bliver nedbrudt i
rensningsanlægget, bliver de enten bundet i
spildevandsslammet, som brændes eller spredes ud på
markerne, eller de bliver udledt med det rensede spildevand,
der for Albertslunds vedkommende ender i Øresund. En
undersøgelse lavet af bl.a. GEUS og Miljøstyrelsen viste, at
ud af 31 undersøgte lægemidler blev 15 fundet i det
spildevand, der løb til rensningsanlæggene, og heraf blev 13
af stofferne fundet i det rensede spildevand og 8 i
spildevandsslammet.
Nogle af de følgevirkninger medicinrester i spildevandet kan
have er, at fisk og padder kan blive tvekønnede, så de ikke
kan reproducere sig selv, og at nogle bakterier bliver
resistente, så de ikke længere kan bekæmpes med
antibiotikum.

Signe Landon fra Verdensmål
Centeret hoppede en tur i
vandet, for at vise, at det også
er der medicin- og
kemikalierester ender, hvis vi
kommer dem i afløbet.

Dertil kommer, at da
spildevandsrensningen
hovedsagelig baserer sig på at
rense spildevandet med bakterier,
der fjerner skidt i spildevandet, kan
antibiotika og kemikalier som
f.eks. klorin, der er giftige for
bakterier, også påvirke rensningen
af spildevandet generelt.

Derfor er det vigtigt, at medicinrester og unødvendige kemikalier ikke hældes i afløbet. Kemikalier
skal afleveres som farligt affald, og medicinrester skal afleveres på apoteket.
Albertslund Apotek tager både imod medicin, der er blevet for gammel og medicin, der ikke
længere anvendes. Medicinresterne skal afleveres i en gennemsigtig pose. Apoteket tager ikke imod

tom medicin-emballage eller rester af plejeprodukter. Rester af plejeprodukter, som f.eks.
babypudder, udtørret creme eller gamle hårprodukter skal afleveres som farligt affald.

