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PRESSMEDDELANDE 2018-02-23 
Text och högupplöst bild kan även hämtas info@bjorneman.se  – 580 ord 4 072 tecken med blanksteg 

Nyskapande vattenrening på Öland  
Mörbylånga kommun har tagit ett nytt grepp på problemet 
med otillräcklig vattentillgång. Kommunen anlägger ett 
nytt vattenverk som utnyttjar två olika lokala 
vattenresurser i ett och samma verk. Därmed är södra 
Öland väl rustat att klara dricksvattenförsörjningen även 
under extrema torrår. Det nya vattenverket blir det första i 
sitt slag i Europa. 
 

 
Mörbylånga Kommun satsar på ny avancerad teknik i det nya vattenverket från cleantech-företaget Apateq i Luxemburg. 
Sommaren 2019 ska vattenverket stå klart för att säkra kommunens behov av vatten i framtiden. Här ska råvatten med vitt 
skilda förutsättningar renas till dricksvattenkvalitet. (Illustration: Norconsult, Växjö). 
 
Mörbylånga kommun har beslutat att minska beroendet av sött grundvatten och bygger ett nytt 
vattenverk baserat på avsaltningsteknik söder om Mörbylånga tätort. Det ska klara att behandla 
både renat industriellt processvatten från det kommunala industrireningsverket, och bräckt (salt) 
vatten från borrade strandbrunnar vid Kalmarsund. Planen är att det ska tas i bruk sommaren 
2019. Kommunen har fått ett statligt stöd för den nya innovativa tekniken med 1,8 miljoner kronor 
från Naturvårdsverket. 
 
I vattenverket passerar vattnet tre till fyra mikrobiologiska barriärer, varav två utgörs av 
membranfiltersteg från cleantech-företaget Apateq i Luxemburg. Det industriella vattnet leds 
dessutom först genom ett förbehandlingsverk där det passerar ytterligare två barriärer. Det är en 
multifunktionell lösning baserad på membranfilterteknik från Apateq, samt en speciell 
programvara som gör att vattenverket automatiskt kan anpassa sig till de olika vattenkvaliteterna.  

Först i Europa 
–  Detta är det första vattenverket i sitt slag i Europa, berättar kommunens projektledare Peter 
Asteberg och fortsätter: 
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– Och därför har vi märkt ett intresse från flera andra kommuner och även utifrån Europa. Nu har 
även Naturvårdsverket uppmärksammat våra planer på att återvinna vatten, så vi ser att detta 
verkligen ligger rätt i tiden. Vi kan inte se vatten som en oändlig resurs längre, inte ens i Sverige. 
 

 
Peter Asteberg, Mörbylånga kommuns projektledare för det nya vattenverket och VA-chefen Jens Olsén flankerar 
leverantören Per Björneman. –  Detta är det första vattenverket i sitt slag i Europa, som hanterar vatten av så olika 
ursprung, säger kommunens projektledare Peter Asteberg och avslutar: – Nu säkrar vi kommunens vattenförsörjning för 
mycket lång tid framöver. Vatten är inte en oändlig resurs längre, inte ens i Sverige. (Foto Mörbylånga kommun) 

4 000 kubikmeter per dygn 
Under mars-september 2017 genomförde Mörbylånga kommun försök med membranfilterteknik i 
pilotanläggningar från tre olika leverantörer, varav en var från Apateq. Företaget vann senare 
kommunens upphandling gällande leverans och installation av membranutrustning till ett fullskaligt 
vattenverk. Kommunens målsättning är att det nya verket ska stå klart sommaren 2019 och kunna 
producera 4 000 m3 rent vatten om dygnet.  
På plats är leverantörens projektledare Per Björneman från Björneman Water AB, som säger:  
 
– För att lösa uppgiften har vi tillsammans med kommunens tekniker och dess konsulter skapat en 
anläggning som kan processa de bägge vattenkvaliteterna samtidigt. Men först har vi testat och 
säkrat denna lösning i en mindre pilotanläggning. Han fortsätter: 
 
– Processvattnet från den närliggande industrin, har haft en förberedande avskiljning innan vattnet 
gått vidare till det kommunala industrireningsverket och ut i Kalmarsund. Med den nya anläggningen 
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kan detta vatten tas tillvara och återanvändas som dricksvatten och processvatten. Per Björneman 
förklarar till sist: 
– Vi finns genom Apateq på många andra håll i världen med liknande avancerade 
membranfilteranläggningar men här skiljer anläggningen ut sig genom att två sorters vatten med 
olika egenskaper skall renas samtidigt – pH-värden, salthalt, organisk kontaminering, med mera. Alla 
föroreningar skiljs bort i vårt system. Allt större än en vattenmolekyl skiljs ut och hamnar som slam 
som destrueras. Det renade vattnet håller dricksvattenkvalitet. 
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Mer information finns på Mörbylånga kommuns hemsida: 
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/Nytt-vattenverk-i-
Morbylanga/ 
 
Samt besök: www.apateq.com och www.bjorneman.se  
 
Kontakter: 
Per Björneman, ordf, partner, Björneman Water AB  
e-mail: per.bjorneman@bjorneman.se 
Mobil: +46 70 383 3393 
 
Birgit Prochnow, Marketing & Communication, APATEQ 
e-mail: b.prochnow@apateq.com 
phone: +352 20 211 680 70 
 
Peter Asteberg, Projektledare infrastruktur,  Mörbylånga Kommun 
peter.asteberg@morbylanga.se 
Tfn: 0485-470 37 
 
 
BJÖRNEMAN WATER AB 
 

 
Björneman Water is an independent sales and advisory organization with team members, possessing 
decades of technical and top-management experience in the industry. Located in Stockholm, 
Sweden, Björneman Water’s focused goal is to preserve our most precious natural resource fresh 
water by means of connecting the industry with the most innovative, high-performance water 
treatment technologies from around the globe.  
For more information, visit www.bjorneman.se 

 

APATEQ PWT S.A. 
 

 
APATEQ – PWT S.A. develops and manufactures turnkey, custom designed produced water treatment systems 
for oil and gas field operators, compact wastewater treatment plants for demanding applications and full 
solution systems for the treatment of industrial wastewater. With decades of experience in the water and 
wastewater business and global industrial product manufacturing and commercialization, APATEQ’s corporate 
and technical team is comprised of dedicated experts whose focused goal is client satisfaction, environmental 
protection and water conservation. APATEQ is, among others, winner of the Frost & Sullivan Best Practices 
Award, the Red Herring Global 100 Award and has been selected Technology Pioneer by the World Economic 
Forum. For more information, visit www.apateq.com 


