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Vissa ämnen kan anrikas i näringskedjan.  Vilka ämnen finns i 
fiskgjusen i framtiden? 
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 1. Synonymer

Ämnesnamn CAS nr EINECS nr Synonymer (främst svenska namn)
Polyklorerade dibensotiofener 133513-17-7, 

133513-18-5, 
mlf

135 isomerer; ("chloro-") Dibenzothiophene; Diphenylene sulfide;  
CAS 133513-17-8 är 2,3,7,8-tetrachlorodibenzothiophene; CAS 
133513-18-5 är 3,4,6,7-tetrachlorodibenzothiophene

Styren 100-42-5 202-851-5 Vinylbensen
Bensen 71-43-2 200-753-7 Fenylhydrid
1,2-dikloretan 107-06-2;

1300-21-6 
(Grupp)

203-458-1;
215-077-8

1,2-Bikloretan; 1,2-Dikloretan; a, b-Dikloretan ; Diklor-1,2-etan;
sym-Dikloretan; EDC;  Etandiklorid;  Etyl-1,2-diklorid; 
1,2-Etylendiklorid; Glykoldiklorid

Diklormetan 75-09-2 200-838-9 Diklormetan; Köldmedium R30; Metandiklorid;
Metylenbiklorid; Metylendiklorid; Metylenklorid

Tetrakloreten 127-18-4 204-825-9 Acetylentetraklorid; Etentetraklorid; Eten-tetraklorid; Kolbiklorid; 
Koldiklorid; Perkloreten; Perkloretylen; 
Tetrakloreten; Tetrakloretylen

Trikloreten 79-01-6 201-167-4 Acetylentriklorid;  Etyltriklorid; 1,1-Diklor-2-kloreten;
1,1-Diklor-2-kloretylen; Etentriklorid;
1-Klor-2,2-dikloreten; 1-Klor-2,2-dikloretylen;
1,1,2-Trikloreten; 1,2,2-Trikloreten;
1,2,2-Trikloretylen; 1,1,2-Trikloretylen

Hexaklorbutadien 87-68-3 201-765-5 Hexaklor-1,3-butadien; 1,1,2,3,4,4-Hexaklor-1,3-butadien
Perklorbutadien

o-Xylen 95-47-6;
1330-20-7 
(Grupp)

202-422-2;
215-535-7

o-Dimetylbensen; 1,2-Dimetylbensen;
o-Dimetylbenzen; 1,2-Dimetylbenzen;
o-Metyltoluen; 2-Metyltoluen; o-Xylen; 1,2-Xylen

m-Xylen 108-38-3;
1330-20-7 
(Grupp)

203-576-3;
215-535-7

1,3-Dimetylbensen; m-Dimetylbensen;
1,3-Dimetylbenzen; m-Dimetylbenzen;
m-Metyltoluen; 3-Metyltoluen; 1,3-Xylen; m-Xylen

p-Xylen 106-42-3;
1330-20-7 
(Grupp)

203-396-5;
215-535-7

1,4-Dimetylbensen; p-Dimetylbensen
1,4-Dimetylbenzen; p-Dimetylbenzen
4-Metyltoluen; p-Metyltoluen; 1,4-Xylen; p-Xylen

1,2,3-trimetylbensen 526-73-8 208-394-8 Bensen, 1,2,3-trimetyl-; Benzen, 1,2,3-trimetyl-;
Hemimelliten;1,2,3-trimetylbensen; vic-Trimetylbensen;
vic-Trimetylbenzen;1,2,3-trimetylbenzen

1,2,4-Trimetylbensen 95-63-6;
25551-13-7 
(Grupp)

202-436-9;
247-099-9

Bensen, 1,2,5-trimetyl-; Bensen, 1,2,4-trimetyl-
Benzen, 1,2,4-trimetyl-; Benzen, 1,2,5-trimetyl-
y-Kumen; asym-Trimetylbensen; 1,2,4-Trimetylbensen
asym-Trimetylbenzen; 1,2,4-Trimetylbenzen

1,3,5-Trimetylbensen 108-67-8;
25551-13-7 
(Grupp)

203-604-4;
247-099-9

Bensen, 1,3,5-trimetyl-; Benzen, 1,3,5-trimetyl-;
Mesitylen; 1,3,5-Trimetylbensen; sym-Trimetylbensen
1,3,5-Trimetylbenzen; sym-Trimetylbenzen

Monobutyltenn 2406-65-7 Inga data. Butylstannane, Butyltin trihydride, n-Butyltin 
Dibutyltenn 1002-53-5 Dibutyltin hydride, Di-n-butyltin, Dibutylstannane
Tributyltenn 688-73-3 211-704-4 Tributyltin hydride, tributyltin, Tributylstannane
Difenyltenn
Trifenyltenn 668-34-8 Inga data. Triphenyltin
Monofenyltenn
Merkaptobensotiazol 149-30-4 205-736-8 2-Bensotiazoletiol; Bensotiazol-2-tiol;

Bensotiazol-2-tion; 2(3H)-Bensotiazoltion;
2-Bensotiazolylmerkaptan; 2-Benzotiazoletiol;
2(3H)-Benzotiazoltion; Benzotiazol-2-tion;
2-Benzotiazolylmerkaptan; 2-Merkaptobensotiazol;
2-Merkaptobenzotiazol

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol 21564-17-0 244-445-0 (benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat; 
2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol

Bronopol 52-51-7 200-143-0 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol, 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
b-Brom-b-nitrotrimetylenglykol

4-Klor-3-kresol 59-50-7 200-431-6 4-Klor-1,3-kresol; p-Klor-m-kresol;
4-Klor-3-metylfenol; 4-Klor-1-hydroxi-3-metylbensen;
6-Klor-3-hydroxitoluen; 6-Klor-m-kresol;
4-Klor-m-kresol; 4-Klor-3-kresol; 4-Klor-5-metylfenol;
3-Metyl-4-klorfenol
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 1. Synonymer

Ämnesnamn CAS nr EINECS nr Synonymer (främst svenska namn)
Symklosen 87-90-1 201-782-8 1,3,5-Triklorisocyanursyra; Isocyanurklorid

Triklorisocyanurat; sym-Triklorisocyanursyra
1,3,5-Triklorisocyanursyra; N,N', N''-Triklorisocyanursyra
Triklor-sym-triazintrion; 1,3,5-Triklor-sym-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-
trion; sym-Triklor-sym-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion;
sym-Triklor-sym-Triazin-2,4,6-trion;
1,3,5-Triklor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion;
sym-Triklor-2,4,6-trioxohexahydro-sym-triazin;
1,3,5-Triklor-2,4,6-trioxohexahydro-sym-triazin.

N-Didecyldimetylammoniumklorid 7173-51-5 230-525-2 Didecyldimetylammoniumklorid
N-Didekyldimetylammoniumklorid

Kromsalter: Krom som grundämne 7440-47-3

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine

112-24-3 203-950-6 N,N-Bis(2-Aminoetyl)-1,2-diaminoetan;
N,N'-Bis(2-Aminoetyl)etenediamin;
N,N'-Bis(2-Aminoetyl)etylenediamin;
3,6-Diazaoktan-1,8-diamin;
1,4,7,10-Tetraazadekan; Trietenetetramin; Trietentetramin; 
Trietylenetetramin; Trietylentetramin

Bisfenoladiglycidyleter 1675-54-3 216-823-5 2,2-bis[4-(2,3-Epoxipropoxi)fenyl]propan;
2,2-Bis(4-(2,3-epoxipropyloxi)fenyl)propan;
Bisfenol A bis(2,3-epoxipropyl)eter;
Bisfenoladiglycidyleter;
Bis(4-glycidyloxifenyl)dimetyametan;
2,2-Bis(p-glycidyloxifenyl)propan;
Bis(4-hydroxifenyl)dimetylmetandiglycidyleter;
2,2-Bis(4-hydroxifenyl)propan; bis(2,3-epoxipropyl)eter (Badge);
2,2-bis(4-hydroxifenyl)propan-bis-(2,3-expoxipropyl)eter;
2,2-Bis(4-hydroxifenyl)propan; diglycidyleter;
2,2-Bis(p-hydroxifenyl)propan; diglycidyleter;
Dian-bis-glycidyleter; Diandiglycidyleter;
p,p'-Dihydroxidifenyldimetylmetandiglycidyleter;
4,4'-Dihydroxidifenyldimetylmetandiglycidyleter;
Diometandiglycidyleter;
4,4'-Isopropylidendifenoldiglycidyleter;
2,2'-((1-Metyletyliden)bis(4,1-fenylenoximetylen))bisoxiran;
Propan, 2,2-bis(p(2,3-epoxipropoxi)fenyl)-

2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon

119313-12-1 404-360-3 2-Bensyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon;
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon

Methanesulfonamide 25646-71-3 247-161-5 N 4 -etyl-N 4 -[(2-metansulfonamido)etyl]-2-metyl-1,4-
bensendiammoniumsulfat;
N 4 -etyl-N 4 -[(2-metansulfonamido)etyl]-2-metyl-1,4-
benzendiammoniumsulfat;
4-(N-etyl-N-2-metansulfonylaminoetyl)-2-
metylfenylendiaminesekvisulfatmonohydrat

1-Butansulfon syra, 
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-, 
kalium salt

29420-49-3 2496163 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium 
salt; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulfonic acid, potassium 
salt 

Ammoniumsalt av 
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonalfluor-1-
butansulfonsyra

68259-10-9 2695137 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, ammonium 
salt; Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, ammonium salt 

"anjonen av PFBS" 45187-15-3
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn CAS nr Molekylformel Molekylvikt  Densitet Ref Ångtryck Ref Vatten-
löslighet

Ref log Kow Ref BCF

g/mol kg/m³ Pa mg/l
Polyklorerade dibensotiofener 133513-17-7 

(m)
C12H(8-n )ClnS ~218 - 456; 

322.04 (m)
3,E-05 l; m 0,0012 l; m 6,7 l; m 31000

Styren 100-42-5 C8H8 104,15 0.9045 624; 880 a; k 310; 320; 
300

c; a; k 2.95; 3.05 d; k 35

Bensen 71-43-2 C6H6 78.11 880 a 12600; 
12700

b; e 1790; 1789 b; f 2.13; 2.13 b; e 1.1 - 20

1,2-dikloretan 107-06-2;
1300-21-6 
(Grupp)

C2H4Cl2 98,96 1256 a 8700; 
10500

a; b 8690 a 1,48 a 2; 2

Diklormetan 75-09-2 CH2Cl2 84,93 1326 a 46100; 
57800

a; b 16700 a 1,31 a 4; 2

Tetrakloreten 127-18-4 C2H4 165,83 1623 a 1890; 2460 a; b 150 a 2,87 a 74; 26 - 77
Trikloreten 79-01-6 C2HCl3 131,39 1464 a 7730; 9200 a; b 500 a 3,57 a 17
Hexaklorbutadien 87-68-3 C4Cl6 260,76 1665 a 2900; 29 a; b 500; 3.2 a; h >4.9; 4.9 a; h 19000; 

5800 - 
17000

o-Xylen 95-47-6;
1330-20-7 
(Grupp)

C8H10 106,17 880 a 670; 878 a; b 175 a 3,16 a 21; 6 - 21

m-Xylen 108-38-3;
1330-20-7 
(Grupp)

C8H10 106,17 864 a 800; 1100 a; b 146 a 3,18 a 24; 6 - 24

p-Xylen 106-42-3;
1330-20-7 
(Grupp)

C8H10 106,17 861 a 880; 1176; 
1170

a; b; 
e

198; 185; 
180

a; e; g 3.15; 3.15 a; e 24; 15

1,2,3-Trimetylbensen 526-73-8 C9H12 120,2 890 a 169 a 75,03 a 3,63 a 131,83
1,2,4-Trimetylbensen 95-63-6;

25551-13-7 
(Grupp)

C9H12 120,2 876 a 210; 280; 
270

a; b; 
p

11; 34.6; 
57; 91

a; d; p; f 4.09; 4.00; 
3.6

a; e; p 275

1,3,5-Trimetylbensen 108-67-8;
25551-13-7 
(Grupp)

C9H12 120,2 865,2 a 250 a 20 a 4,13 a 125

Monobutyltenn 2406-65-7 C4H12Sn 178,8 - i
Dibutyltenn 1002-53-5 C8H20Sn 234,97 - i
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn

Polyklorerade dibensotiofener

Styren

Bensen

1,2-dikloretan

Diklormetan

Tetrakloreten
Trikloreten
Hexaklorbutadien

o-Xylen

m-Xylen

p-Xylen

1,2,3-Trimetylbensen
1,2,4-Trimetylbensen

1,3,5-Trimetylbensen

Monobutyltenn
Dibutyltenn

Ref Kok-
punkt

Smält-punkt Ref Flam-
punkt

Ref Ev. snarlik molekyl Ref Nedbrytning, generellt Ref t 1/2         
luft

ref

ºC ºC ºC dagar
l; m 160 l; m PCDD/Fs persistent l; m 12 l; m

c 145.2  -31 a 32 c BOD5/COD: 0,875

71% bryts ned på 28 
dygn OECD 301C 

a 0,21 k: 5 h

b 80.1 5.5 b -11.00 a (Fenol) b ? 0.71; 13 p (17 t); b

a; b 83,6 -35.5 a 13 a 63 b

a; b 40,7 -95.1 a -9 a 119 b

a; b 121,4 -22.7 a brinner ej a 96 b
a 87 -78 a 32 a 7 b
a; b 212 -19 a 610 a Klorbutadiener 534 b

a; b 144,4 -25.2 a 16 a Xylener 1,2 b

a; b 139,1 -47.9 a 25 a Xylener 0,67 b

a; b 138,3 (-13.3); 
+13.2; +13

a; e, d 25 a Xylener 0.71; 1.1 p (17 t); b 
(27 t)

a 176 -25 a 44 a Trimetylbensener
a 169,4 -43.8; -43.8 a; p 50 a Trimetylbensener 0.71;     0.5 - 

30
p (17 t); b

a 164,7 -44,7 a 44 a Trimetylbensener 0.30; 10 - 67 b (se text)
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn

Polyklorerade dibensotiofener

Styren

Bensen

1,2-dikloretan

Diklormetan

Tetrakloreten
Trikloreten
Hexaklorbutadien

o-Xylen

m-Xylen

p-Xylen

1,2,3-Trimetylbensen
1,2,4-Trimetylbensen

1,3,5-Trimetylbensen

Monobutyltenn
Dibutyltenn

t 1/2         
vatten

ref t 1/2  
sediment

ref t 1/2        jord ref

dagar dagar dagar
180 l; m 1600 l; m

7,1 k: 170 h 71 k: 1700 h 56; 23 d (95 % lost in 16 
weeks); k (550 h).

7,1 p; 170 h 71 p 23; 189 p; d (27 weeks).

98 - 180 b
3 - 2190 b
28 - 364;      
3 - 300

h; b

7,1 p; 170 h 71 p 23 p; 

7,1 p; 170 h 71 p 23 p; 
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn CAS nr Molekylformel Molekylvikt  Densitet Ref Ångtryck Ref Vatten-
löslighet

Ref log Kow Ref BCF

g/mol kg/m³ Pa mg/l
Tributyltenn 688-73-3 C12H28Sn 291.09 1103 i 5,5 b

Difenyltenn C12H12Sn 274,9
Trifenyltenn 668-34-8 C18H15Sn 350,0 i
Monofenyltenn C6H8Sn 198,8
Merkaptobensotiazol 149-30-4 C7H5NS2 167,24 1420 a <0.003; 

0.06
a; l 543.4; 540 a; l 2.41; 2,42; 

2.4
b; a; l 14,45

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol 21564-17-0 C9H6N2S3 238,35 4,1E-05 b 33 a 3,3 a 268; 14 - 
268

Bronopol 52-51-7 C3H6BrNO4 199,99 1,7 a 250000 a
4-Klor-3-kresol 59-50-7 C7H7ClO 142,58 1400 a 8; 5 a; l 28; 700 a; l 3.1; 3.1 a; l 13

Symklosen 87-90-1 C3Cl3N3O3 232,41 2100 a 8 a 4610 a Inga data. Inga data.
N-Didecyldimetylammoniumklorid 7173-51-5 C22H48NCl 362,16 Inga data. 3*10-9 l 0,55 l 4,7 l
Kromsalter: Krom som grundämne 7440-47-3 Cr 52 7200 - olösligt -

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine

112-24-3 C6H18N4 146,24 980 a 1.3; 0.8 a; l 4770000; 
1000

a; l -1.4; -2 a; l

Bisfenoladiglycidyleter 1675-54-3 C21H24O4 340,42 0,00001 l 250; 3.7 a; l 3,8 l 181,97
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon

119313-12-1 C24H30N2O2 366,51 7,163 a 85,11

Methanesulfonamide 25646-71-3 C24H48N6O16S3 627,73 ej 
tillämpligt

j försumbart j 1280; 3800 a; j 0,67 j 2,14

1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluor-, kalium salt

29420-49-3 C4HF9O3S.K 339,2
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn

Tributyltenn

Difenyltenn
Trifenyltenn
Monofenyltenn
Merkaptobensotiazol

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol

Bronopol
4-Klor-3-kresol

Symklosen
N-Didecyldimetylammoniumklorid
Kromsalter: Krom som grundämne

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine
Bisfenoladiglycidyleter
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon
Methanesulfonamide

1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluor-, kalium salt

Ref Kok-
punkt

Smält-punkt Ref Flam-
punkt

Ref Ev. snarlik molekyl Ref Nedbrytning, generellt Ref t 1/2         
luft

ref

ºC ºC ºC dagar
112.5-
113.5 °C 
vid 8 mm 
Hg

- i 40 0,375 b (9 tim)

a 311 170; 86 a; l 243 a 0.35; 0.4 b (8.4 tim); l

a; b 0,17 b (4 tim)

130 - 133
a 235 66; 36 a; l 65 a Klorkresoler 61% bryts ned på 28 

dygn OECD 301D (a); 
95% bryts ned anaerobt 
på 16 dagar. Ingen 
nedbrytning på 3 veckor 
(b).

0.625; 0.62 b (15 hours); 
l

sd 225 a Inga data. Inga data.
230 l 0,35 l

2642 1900 - - -

278 -35; 68 a; l 143 a ingen info b ingen info; 
0.07

b; l

a 160 l 252 a 0,24 l
a 119 a 235 a

a 126 - 130; 
134

a; j Ej 
tillämpligt

j BOD5: 0.095-0.1 g 
syre/g; COD: 0.90-1.14 g 
syre/g. Sönderdelas vid 
>210 oC

j.
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn

Tributyltenn

Difenyltenn
Trifenyltenn
Monofenyltenn
Merkaptobensotiazol

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol

Bronopol
4-Klor-3-kresol

Symklosen
N-Didecyldimetylammoniumklorid
Kromsalter: Krom som grundämne

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine
Bisfenoladiglycidyleter
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon
Methanesulfonamide

1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluor-, kalium salt

t 1/2         
vatten

ref t 1/2  
sediment

ref t 1/2        jord ref

dagar dagar dagar
105 - 140 b

0.05 - 0.21; 
15

b (ytvatten); 
l

140 l 92 - 248; 30 b; l

0.14 - 2; 38 b (3.3 till 48 
tim); l

71; 340 baserad 
på 0 % 
nedbrytn 
på 3 
veckor 
(b); l

21; 75 b; l

15 l 140 l 30 l
- - -

ingen info; 15 b; l ingen info; 
140

b; l ingen info; 30 b; l

60 l 540 l 120 l
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn CAS nr Molekylformel Molekylvikt  Densitet Ref Ångtryck Ref Vatten-
löslighet

Ref log Kow Ref BCF

g/mol kg/m³ Pa mg/l
Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra

68259-10-9 C4HF9O3S.H3N 317,1

"anjonen av PFBS" 45187-15-3

* vid flera uppgifter så har den understukna använts i beräkningen med ELPOS-modellen, se rapporttexten.
a - KÄ; b - HSDB; c - Chemfinder; d - Verschueren; e - Mackay 1991; f - Ruelle och Kesslinger 1997; g - Ran et al., 2002; h - CCME, 2003; i - 
ASTR 2004; j - Kodak, 2004; k - Mackay et al. 1992; l - PBT Profiler, 2004; m - avser isomeren 2,3,7,8-tetrachlorodibenzothiophene; p - 
ChemSCORER
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn

Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra

"anjonen av PFBS"

* vid flera uppgifter så har den unde
a - KÄ; b - HSDB; c - Chemfinder; d
ASTR 2004; j - Kodak, 2004; k - Ma
ChemSCORER

Ref Kok-
punkt

Smält-punkt Ref Flam-
punkt

Ref Ev. snarlik molekyl Ref Nedbrytning, generellt Ref t 1/2         
luft

ref

ºC ºC ºC dagar
175 olika PFOS-
föreningar indelade i 
22 klasser (OECD).

Mst
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 2. Allmän information

Ämnesnamn

Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra

"anjonen av PFBS"

* vid flera uppgifter så har den unde
a - KÄ; b - HSDB; c - Chemfinder; d
ASTR 2004; j - Kodak, 2004; k - Ma
ChemSCORER

t 1/2         
vatten

ref t 1/2  
sediment

ref t 1/2        jord ref

dagar dagar dagar
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 3. Klassificering och märkning

Ämne Klassificering
Faroklass Riskfraser Skyddsfraser och ev specifika koncentrationsgränser.

Polyklorerade dibensotiofener Ingen. Ingen.

Styren R10 Xn; R20 Xi; 
R36/38 

Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R10 Brandfarligt 
R20 Farligt vid inandning R36/38 Irriterar ögonen och
huden

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma  
konc>12,5% : Xn; R20-36/38

Bensen F; R11 Canc1; R45 T; 
R48/23/24/25 Canc1 
Cancer, Kategori 1  

F Mycket brandfarligt 
T Giftig                           

R11 Mycket brandfarligt R45 Kan ge cancer 
R48/23/24/25 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador 
vid långvarig exponering genom inandning, 
hudkontakt och förtäring 

S53-45  S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten 
S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning 

1,2-dikloretan F; R11 Canc2; R45 
Xn; R22 Xi; 
R36/37/38

Canc2 Cancer, Kategori 2 
F Mycket brandfarligt 
T Giftig 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig   

R11 Mycket brandfarligt 
R22 Farligt vid förtäring 
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och 
huden 
R45 Kan ge cancer 

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten 
S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning 
konc> 25% : T; R45-22-36/37/38
20% < konc < 25% : T; R45-36/37/38
0,1% < konc < 20% : T; R45

Diklormetan Canc3; R40 Canc3 Cancer, Kategori 3 
Xn Hälsoskadlig 
   

R40 Misstänks kunna ge cancer S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen 
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S23 Undvik inandning av gas 

Tetrakloreten Canc3; R40 N; R51-
53

Canc3 Cancer, Kategori 3 
N Miljöfarlig 
Xn Hälsoskadlig 

R40 Misstänks kunna ge cancer 
R51 Giftig för vattenlevande organismer 
R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering 
anges av den som släpper ut produkten på marknaden) 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad                                                           
konc >1% : Xn; R40

Referens: Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (="klassificeringslistan").
Ändrad en gång genom KIFS 2002:3. 

Observera att klassificeringslistan, som är bindande, endast innehåller exempel på klassificerade ämnen. Det finns många andra ämnen som kan orsaka hälso- eller miljöskador. 
Ämnen som inte är upptagna i bilaga 5 eller 6 ska klassificeras och märkas enligt kriterierna i bilaga 3 till föreskrifterna. 

Märkning

S-fras inom parentes avser produkter tillgängliga för allmänheten.
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 3. Klassificering och märkning

Ämne Klassificering
Faroklass Riskfraser Skyddsfraser och ev specifika koncentrationsgränser.
Märkning

Trikloreten Canc2; R45 Mut3; 
R68 R67 Xi; R36/38 
R52-53

Canc2 Cancer, Kategori 2 
Mut3 Mutagen, Kategori 3 
T Giftig 
Xi Irriterande 
   

   

R36/38 Irriterar ögonen och huden 
R45 Kan ge cancer 
R52 Skadligt för vattenlevande organismer 
R52/53 Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 
omtöcknad 
R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador 

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten 
S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

o-Xylen R10 Xn; R20/21 Xi; 
R38

Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R10 Brandfarligt 
R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt 
R38 Irriterar huden 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S25 Undvik kontakt med ögonen 
konc > 20% : Xn; R20/21-38
12,5% < konc < 20% : Xn; R20/21

m-Xylen R10 Xn; R20/21 Xi; 
R38

Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R10 Brandfarligt 
R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt 
R38 Irriterar huden 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S25 Undvik kontakt med ögonen 
konc > 20% : Xn; R20/21-38
12,5% < konc < 20% : Xn; R20/21

p-Xylen R10 Xn; R20/21 Xi; 
R38

Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R10 Brandfarligt 
R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt 
R38 Irriterar huden 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S25 Undvik kontakt med ögonen 
konc > 20% : Xn; R20/21-38
12,5% < konc < 20% : Xn; R20/21

1,2,3-trimetylbensen Ingen. Ingen. Inga. Inga.
1,2,4-Trimetylbensen R10 Xn; R20 Xi; 

R36/37/38 N; R51-53
N Miljöfarlig 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R10 Brandfarligt 
R20 Farligt vid inandning 
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och 
huden 
R51 Giftig för vattenlevande organismer 
R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

1,3,5-Trimetylbensen R10 Xi; R37 N; R51-
53

N Miljöfarlig 
Xi Irriterande 
   

   

R10 Brandfarligt 
R37 Irriterar andningsorganen 
R51 Giftig för vattenlevande organismer 
R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

Monobutyltenn Ingen. Ingen. Inga. Inga.
Dibutyltenn Ingen. Ingen. Inga. Inga.
Tributyltenn Ingen. Ingen. Inga. Inga.
Difenyltenn Ingen. Ingen. Inga. Inga.
Trifenyltenn Ingen. Ingen. Inga. Inga.
Monofenyltenn Ingen. Ingen. Inga. Inga.
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 3. Klassificering och märkning

Ämne Klassificering
Faroklass Riskfraser Skyddsfraser och ev specifika koncentrationsgränser.
Märkning

Merkaptobensotiazol R43 N; R50-53 N Miljöfarlig 
Xi Irriterande 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S24 Undvik kontakt med huden 
S37 Använd lämpliga skyddshandskar 
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt 
avfall 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol T+; R26 Xn; R22 Xi; 
R36/38 R43 N; R50-
53

N Miljöfarlig 
T+ Mycket giftig 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R22 Farligt vid förtäring 
R26 Mycket giftigt vid inandning 
R36/38 Irriterar ögonen och huden 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn 
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar 
S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av den 
som släpper ut produkten på marknaden) 
S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation 
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten 
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt 
avfall 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

Bronopol Xn; R21/22 Xi; 
R37/38-41 N; R50

N Miljöfarlig 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring 
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden 
R41 Risk för allvarliga ögonskador 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

4-Klor-3-kresol Xn; R21/22 Xi; R41 
R43 N; R50

N Miljöfarlig 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring 
R36 Irriterar ögonen 
R41 Risk för allvarliga ögonskador 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

Symklosen O; R8 Xn; R22 R31 
Xi; R36/37 N; R50-53

N Miljöfarlig 
O Oxiderande 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 

R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand 
R22 Farligt vid förtäring 
R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra 
R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S8 Förpackningen förvaras torrt 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare 
S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion 
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt 
avfall 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 3. Klassificering och märkning

Ämne Klassificering
Faroklass Riskfraser Skyddsfraser och ev specifika koncentrationsgränser.
Märkning

N-Didecyldimetylammoniumklorid Xn; R22 C; R34 C Frätande 
Xn Hälsoskadlig 

R22 Farligt vid förtäring 
R34 Frätande 

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare 
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten 

Kromsalter: Krom som grundämne Ingen.
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine Xn; R21 C; R34 R43 

R52-53
C Frätande 
Xi Irriterande 
Xn Hälsoskadlig 
   

   

R21 Farligt vid hudkontakt 
R34 Frätande 
R36/38 Irriterar ögonen och huden 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 
R52 Skadligt för vattenlevande organismer 
R52/53 Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn 
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare 
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 
konc > 25% : C; R21-34-43
10% < konc < 25% : C; R34-43
5% < konc < 10% : Xi; R36/38-43
1% < konc < 5% : Xi; R43

Bisfenoladiglycidyleter Xi; R36/38 R43 Xi Irriterande R36/38 Irriterar ögonen och huden 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd 
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av den 
som släpper ut produkten på marknaden) 

2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon

N; R50-53 N Miljöfarlig R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt 
avfall 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

Methanesulfonamide Xn; R22 R43 N; R50-
53

N Miljöfarlig 
Xn Hälsoskadlig 
   

   

R22 Farligt vid förtäring 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 
S24 Undvik kontakt med huden 
S37 Använd lämpliga skyddshandskar 
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt 
avfall 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda 
instruktioner/varuinformationsblad 

1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluor-, kalium salt

Ingen. Ingen. Inga. Inga.

Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra

Ingen. Ingen. Inga. Inga.

"anjonen av PFBS" Ingen. Ingen. Inga. Inga.

Dock är 29 kromföreningar klassificerade som cancerframkallande, mutagena, allergiframkallande och/eller miljöfarliga. 
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 4. Gränsvärden

Riktvärde (CCME, 2003)
Ämnesnamn CAS-nummer Sverige Ref RfC Ref TDI Ref sötvatten marint vatten NIOSH USA (OSHA) Referens

NGV, 
nivågränsvärde 

(ppm)

TGV, 
takgränsvärde 

(ppm)

KTV, 
korttidsvärde 

(ppm)
mg/m3 mg/kg/d µg/l µg/l 15 min (ppm) 10 h (ppm) 8-hr Time Weighted Avg 

(ppm)

polyklorerade dibensotiofener saknas Ej upptagna. Ej upptagna. Ej upptagna.

Styren 100-42-5 20 Saknas. 50 KÄ 72 - 100 50 100 HSDB

Bensen 71-43-2 0,5 Saknas. 3 KÄ 0,0013 NV, 
1996a 0,00033 NV, 

1998 370 110 1 0.1 0.5* Chemfinder

1,2-dikloretan 107-06-2;
1300-21-6 (Grupp) 1 Saknas. 5 KÄ 0,001 NV, 

1998 100 - 2 1 50 HSDB

Diklormetan 75-09-2 35 Saknas. 70 KÄ 0,35 NV, 
1996a 0,006 NV, 

1996a 25 HSDB

Tetrakloreten 127-18-4 0,68 NV, 
1996a 0,014 NV, 

1996a 111 - 100 HSDB

Trikloreten 79-01-6 10 25 KÄ 0,54 NV, 
1996a 0,024 NV, 

1996a 21 -
Lägsta möjliga 

koncentration ska 
eftersträvas.

25 100 HSDB

Hexaklorbutadien 87-68-3 Saknas. Saknas. Saknas. KÄ 1,3 - 0.02 (hud) HSDB

o-Xylen 95-47-6;
1330-20-7 (Grupp)

m-Xylen 108-38-3;
1330-20-7 (Grupp)

p-Xylen 106-42-3;
1330-20-7 (Grupp)

1,2,3-trimetylbensen 526-73-8 20 Saknas. Saknas. KÄ Saknas Saknas. 25 HSDB

1,2,4-Trimetylbensen 95-63-6;
25551-13-7 (Grupp) 25 Saknas. 35 KÄ Saknas 25 25 HSDB

1,3,5-Trimetylbensen 108-67-8;
25551-13-7 (Grupp) 25 Saknas. 35 KÄ Saknas Saknas. 25 HSDB

Monobutyltenn 2406-65-7

Dibutyltenn 1002-53-5

Tributyltenn 688-73-3 a 0,008 0,001
Difenyltenn
Trifenyltenn 668-34-8 0,022 -

Monofenyltenn

Merkaptobensotiazol 149-30-4 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas 5 mg/m³ HSDB, 
NIOSH

Lägsta möjliga koncentration ska 
eftersträvas.

Lägsta möjliga koncentration ska 
eftersträvas.

KÄ 150 100

0.2 mg/m3 (hud, av 
tenn i organisk 

förening)
Saknas

100 HSDB

Potentiell cancerogen; lägsta möjliga 
koncentration ska eftersträvas.

50 Saknas. 100 NV, 
1996a0,04 NV, 

1996a 0,18

0.1 mg/m³  (hud, som 
tenn i tennorganisk 

förening)
HSDB0,1 mg Sn/m³ Saknas 0,2 totalt 

mg/m³ KÄ
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 4. Gränsvärden

Riktvärde (CCME, 2003)
Ämnesnamn CAS-nummer Sverige Ref RfC Ref TDI Ref sötvatten marint vatten NIOSH USA (OSHA) Referens

NGV, 
nivågränsvärde 

(ppm)

TGV, 
takgränsvärde 

(ppm)

KTV, 
korttidsvärde 

(ppm)
mg/m3 mg/kg/d µg/l µg/l 15 min (ppm) 10 h (ppm) 8-hr Time Weighted Avg 

(ppm)

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol 21564-17-0 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas
NIOSH, 
Toxline, 
HSDB

Bronopol 52-51-7 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas
NIOSH, 
Toxline, 
HSDB

4-Klor-3-kresol 59-50-7 Totalt mg/m³: 3 Saknas. Totalt mg/m³: 6 KÄ Saknas Saknas Saknas NIOSH, 
Toxline

Symklosen 87-90-1 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas NIOSH, 
Toxline

N-Didecyldimetylammoniumklorid 7173-51-5 Saknas Saknas Saknas KÄ (1.5) ?? Saknas Saknas Saknas NIOSH, 
Toxline

Kromsalter: Krom som grundämne 7440-47-3 Totalt mg/m³: 0,5 Saknas Saknas KÄ 8.9 (III),     
1.0 (VI)

56 (III),      1.5 
(VI) Saknas 0.5 mg/m³

0.5 mg/m³ (som Cr i 
metall- och Cr3+ 

föreningar.)
HSDB

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine 112-24-3 1 Saknas 2 KÄ Saknas Saknas 1 HSDB

Bisfenoladiglycidyleter 1675-54-3 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas
NIOSH, 
Toxline, 
HSDB

2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon 119313-12-1 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas

NIOSH, 
Toxline, 
HSDB

Methanesulfonamide 25646-71-3 Saknas Saknas Saknas KÄ; se 
text. Saknas Saknas Saknas

NIOSH, 
Toxline, 
HSDB

1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluor-, kalium salt 29420-49-3 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas

NIOSH, 
Toxline, 
HSDB

Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra 68259-10-9 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas HSDB

"anjonen av PFBS" 45187-15-3 Saknas Saknas Saknas KÄ Saknas Saknas Saknas HSDB

a. se texten ang PEC och NOEC för TBT.
* För bensen finns också hälsoriskvärde, som anger den koncentration vid vilken det är osannolikt att ämnet kommer att orsaka en viss typ av hälsoeffekt. För bensen gäller hälsoriskvärde (cancer, kroniskt) 1.3 - 
4.5 µg/m3 (Minnesota Department of Health). 
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 5. Tox och ekotox

Ämnesnamn CAS LD50 LC50 Referens LC50 EC50 Referens

mg/kg kroppsvikt mg/l Fisk, mg/l Daphnia, mg/l
polyklorerade dibensotiofener saknas saknas 96h: 0.008 - 0.019 (Fish 

och Fish SW )
16d: 0.005 
(Daphnid)

l; m (se bilaga 2 allm. 
info).

Styren 100-42-5 Oralt råtta: 2000 Inhalerat råtta 4h: 
12 . Inandning mus 
4h: 9,5

KÄ 96h: 4,02  Pimephales 
promelas

48h: 4,7 D. Magna ESIS, 2004 a

Bensen 71-43-2 Oralt råtta: 930 Inhalerat råtta 4h: 
18 

KÄ 96h: 5,3-21,6 
Oncorhynchus mykiss 
(3 studier)

48h: 10 D. magna ESIS, 2004 b

1,2-dikloretan 107-06-2;
1300-21-6 
(Grupp)

Oralt råtta: 670 Inhalerat råtta 4h: 4 KÄ 96h: 11,8   Amerikansk 
elritsa

48h: 218 D. magna KÄ

Diklormetan 75-09-02 Oralt råtta: 1600 inandning mus 6h: 
49,7 

KÄ 96h: 97   Amerikansk 
elritsa

48h: 224 D. magna KÄ

Tetrakloreten 127-18-4 Oralt råtta: 2400 Inhalerat råtta 4h: 
17 

KÄ 96h: 4,99   
Oncorhynchus mykiss

48h: 8,5 D. magna KÄ

Trikloreten 79-01-06 Oralt råtta: 4900 Inhalerat råtta 4h: 
46 

KÄ 96h: 3,1   
Floridatandkarp

48h: 18 D. magna KÄ

Hexaklorbutadien 87-68-3 Oralt råtta: 82 inandning mus 4h > 
2,5 .

KÄ 96h: 0,09   Guldfisk 48h: 0,059 KÄ

xylener 1330-20-7 
(Grupp)

96h: 13,5  
Oncorhynchus mykiss

finns ej för bland-
xylener

SIDS intial 
assessment profile 
(SIAM) på OECD

o-Xylen 95-47-6;
1330-20-7 
(Grupp)

Oralt råtta: 3600 Inhalerat råtta 4h: 
<19 

KÄ 96h: 8   Oncorhynchus 
mykiss

48h: 3,1 D. magna KÄ

m-Xylen 108-38-3;
1330-20-7 
(Grupp)

Oralt råtta: 4300 Inhalerat råtta 4h: 
<26

KÄ 96h: 9,2   Roccus 
saxatilis

48h: 9,59 D. magna KÄ

p-Xylen 106-42-3;
1330-20-7 
(Grupp)

Oralt råtta: 3900 Inhalerat råtta 4h: 
20,0 

KÄ 96h: 2   Roccus saxatilis 48h: 8,5 D. magna KÄ

Toxikologi Ekotoxikologi
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 5. Tox och ekotox

Ämnesnamn CAS LD50 LC50 Referens LC50 EC50 Referens

mg/kg kroppsvikt mg/l Fisk, mg/l Daphnia, mg/l

Toxikologi Ekotoxikologi

1,2,3-trimetylbensen 526-73-8 (Grupp) Råtta oral 
8970

Inga data hittade. HSDB 96h: 7 Inga data hittade. KÄ; DSE

1,2,4-Trimetylbensen 95-63-6;
25551-13-7 
(Grupp)

Oralt råtta: 5000 Inhalerat råtta 4h: 
18 

KÄ 96h: 7,72   Pimephales 
promelas

48h: 3,6 D. magna KÄ

1,3,5-Trimetylbensen 108-67-8;
25551-13-7 
(Grupp)

Oralt råtta: 8600 Inhalerat råtta 4h: 
24 

KÄ 96h: 12,5   Carassius 
auratus

48h: 4,3 D. magna KÄ

Monobutyltenn 2406-65-7 Inga data hittade. Inga data hittade. Inga data hittade. Inga data hittade.

Dibutyltenn 1002-53-5 Oralt råtta: 800 Inga data hittade. KÄ Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ
Tributyltenn 688-73-3 Oralt råtta: 127 Förgiftning vid 

inandning mus 
10min: LCLo 1,46

KÄ 96h: 0,0014  
Ocnorhynchus mykiss

Inga data hittade. KÄ

Difenyltenn Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ

Trifenyltenn 668-34-8 Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ

Monofenyltenn Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ

Merkaptobensotiazol 149-30-4 Oralt råtta: 100 Inhalerat råtta 4h: 
>1,27 

KÄ 96h: 0,75   
Oncorhynchus mykiss

48h: 4,1 IUCLID

2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol 21564-17-0 Oralt råtta: 679 LD50 dermalt råtta: 
>5000mg/kg

KÄ 96h: 0,032   Lepomis 
macrochirus

48h: 0,023 D. 
magna

KÄ

Bronopol 52-51-7 Oralt råtta: 180 Förgiftning vid 
inandning: råtta  6h 
>5 

KÄ 96h: 20   Salmo 
gairdneri

48h: 1,6 D. magna KÄ

4-Klor-3-kresol 59-50-7 Oralt råtta: 1830 Inhalerat råtta 4h: 
>583 

KÄ 96h: 0,917   
Oncorhynchus mykiss

48h: 2 D. magna KÄ
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 5. Tox och ekotox

Ämnesnamn CAS LD50 LC50 Referens LC50 EC50 Referens

mg/kg kroppsvikt mg/l Fisk, mg/l Daphnia, mg/l

Toxikologi Ekotoxikologi

Symklosen 87-90-1 Oralt råtta: 406 Förgiftning vid 
inandning: råtta  1h 
>2

KÄ 96h: 0,3   Lepomis 
macrochirus

48h: 0,21 D. magna KÄ

N-Didecyldimetylammoniumklorid 7173-51-5 Oralt råtta: 84 (KÄ) Inga data hittade. KÄ; DSE Inga data hittade. 48h: 0,16 D. Magna 
(KÄ)

KÄ; DSE

Krom som grundämne 7440-47-3 Oralt råtta: 19,8 finns i fastform. KÄ 96h: 3,4   Regnbågslax 48h: 0,02 D. pulex KÄ

Kromsalter: Cr3+-salter 16065-83-1 Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ; DSE 96h: 4,4 Regnbågslax 48h: 2   D. Magna DSE

Kromsalter: Cr6+ -salter 18540-29-9 Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ; DSE 96h: 36,2 Fathead 
minnow

48h: 51,9 ppm 
nonacclimated, 72,8 
ppm (acclimated) 
Monodonata 
turbinata

DSE

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine

112-24-3 Oralt råtta: 2500 LD50 Dermalt 
kanin: 550 mg/kg

OECD 
SIDS/UNEP 
publication

96h: 570   Poecilia 
reticulata

48h: 31,1-33,9 (flera 
tester) D. Magna

OECD SIDS/UNEP 
publication

Bisfenoladiglycidyleter 1675-54-3 Oralt råtta 11,3 
ml/kg.

LD50 Dermalt 
kanin: 20000 mg/kg

KÄ Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ; DSE

2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon

119313-12-1 Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ Inga data hittade. Inga data hittade. KÄ

Methanesulfonamide 25646-71-3 Oralt råtta: 152 Inga data hittade. KÄ 96h: 6,4 48h: 0,3 KÄ

1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluor-, kalium salt

29420-49-3 Inga data hittade. Inga data hittade. 1.100 mg/l PBT 
database på CAS nr.

Inga data hittade. PBT database

Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra

68259-10-9 Inga data hittade. Inga data hittade. PBT database 3,2 mg/l. Inga data hittade. PBT database.

"anjonen av PFBS" 45187-15-3 Oralt råtta: >2000 Inga data hittade. 3M Technical Data 
Bulletin

96h: >1000 Fathead 
minnow

48h: >1000 D. 
Magna

3M Technical Data 
Bulletin
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WSP uppdrag nr  10050974.
Framtagning av mer information om kemiska ämnen eventuellt aktuella för screening.

Bilaga 6. Analysmetoder.

Ämnesgrupp Samanalys Analys-
instrument

LOQ Jord Pris jord (kr) LOQ Vatten Pris vatten 
(kr)

LOQ Biota Pris biota (kr) LOQ Luft Pris luft (kr) Referens

Polyklorerade dibensotiofener GC-MS 1-10 ng/kg TS 6500 0,01-0,1 ng/l 6500 Benz et al, 1992. 

Styren a GC-MS 0,02 mg/kg TS 0,2 µg/l 0,5 µg
Dimetylbensener (Xylen) a GC-MS 0,02 mg/kg TS 0,2 µg/l 0,25 mg/kg VS 0,5 µg

Trimetylbensener a GC-MS 0,05 mg/kg TS 1 µg/l 0,5 µg
Bensen a GC-MS 0,02 mg/kg TS 0,2 µg/l 0,25 mg/kg VS 0,5 µg

Diklormetan a GC-MS 0,8 mg/kg TS 6 µg/l 0,25 mg/kg VS 0,5 µg

Tetrakloreten a GC-MS 0,01 mg/kg TS 0,2 µg/l 0,25 mg/kg VS 0,5 µg
Trikloreten a GC-MS 0,02 mg/kg TS 0,1 µg/l 0,25 mg/kg VS 0,5 µg
1,2-dikloretan a GC-MS 0,025 mg/kg TS 0,1 µg/l 0,5 µg
Hexaklorbutadien a GC-MS 0,1 mg/kg TS 0,1 µg/l
Organiska tennföreningar GC-AED 0,001 mg/kg TS 3200 0,001 µg/l 3200 0,3 µg/kg TS 3500
Bensotiazol GC-MS 0,2 µg/l 1500 1 µg 1750 NIOSH 2550 för luft
Mercaptobensotiazol HPLC-DAD 0,01 µg/l 1500 Från litteratur, www.agilent.com
2-(tiocyanometyltio)-bensotiazol Ingen metod
Bronopol HPLC-UV 0,2 µg/l 1500 Från litteratur, www.agilent.com
4-klor-3-metylfenol GC-MS 0,01 mg/kg TS 1200 0,10 µg/l 1200
Symklosen Ingen metod
N-didecyldimetyl-ammoniumklorid Ingen metod
Kromsalter, som krom ICP-MS 0,1 mg/kg TS 480 0,01 µg/l 330 0,03 mg/kg TS 480 0,5 µg 620
N,N-bis(2-aminoetyl)-1,2-etandiamin Ingen metod
Bisfenol A diglycidyl eter Ingen metod

2-benzyl-2-(dimetylamino)-1-(4-
morpholinophenyl)-1-butanone) Ingen metod
Methanesulfonamide Ingen metod
Kaliumsaltet (analys som PFBS) GC-MS 1 mg/kg TS 0,01 mg/l LOQ estimerat

Ammoniumsaltet (analys som PFBS) GC-MS 1 mg/kg TS 0,01 mg/l LOQ estimerat

Anjonen av PFBS GC-MS 1 mg/kg TS 0,01 mg/l LOQ estimerat

Ordlista analysinstrument
LOQ - Limit of quantification -  Analyte mass or concentration required to give an acceptable level of confidence in the measured analyte quantity.
GC - Gas Chromatography
MS - Mass Spectrometer (mass selektiv detektor)
AED -  Atomic Emission Detector
DAD - Diode Array Detector.
HPLC - High Performance Liquid Chromatography
UV - Ultra Violet (detektor)

Kommentarer
a - Samanalys är möjlig för dessa ämnen
Ingen metod - se rapporttexten.
Angivna priser är listpriser, och anges som de ingår i paket. Innehåll av paket och pris kan diskuteras.

Dessa 
föreningar, 

förutom trimetyl-
benser, kan 
analyseras i 

paket för 1900 
kr.

Dessa 
föreningar kan 
analyseras i 

paket för 2000 
kr.

Dessa föreningar 
kan analyseras i 

paket för 1800 kr.

Dessa föreningar 
kan analyseras i 

paket för 3000 kr.

Dessa 
föreningar kan 
analyseras i 

paket för 1800 
kr.

Dessa 
föreningar kan 
analyseras i 

paket för 3000 
kr.
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Sammanfattning 
WSP Environmental har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en litteraturstudie av ett 30-tal 
ämnen som eventuellt kan bli aktuella för screening inom den nationella miljöövervakningen. 
Informationen har huvudsakligen hämtats från öppna databaser som HSDB, Toxline, Prevents 
Kemiska ämnen m.fl. Allmän kemisk-fysikalisk information, begränsningar och förbud, toxikologisk 
och ekotoxikologisk data samt hantering och emissioner har dokumenterats. Uppdraget har också 
innefattat en bedömning av spridning och omvandling i naturen, förekomst i människa och miljö, 
lämplig matris för undersökningar samt lämpliga kemiska analysmetoder. 
 
De aktuella ämnena har mycket skiftande kemiska-fysikaliska egenskaper och biologiska effekter, och 
Naturvårdsverkets urval har skett utifrån:  
 

• Förbrukning (högvolymskemikalier som t.ex. styren, trimetylbensener och andra 
lösningsmedel) 

• Förekomst på OSPAR-listan (t.ex. diklormetan, bensen) 
• Kända ämnen med potentiella miljö- och hälsorisker, t.ex. krom, organiska tennföreningar och 

vissa biocider 
• Nya ämnen med potentiella miljö- och hälsorisker och ökande användning, t.ex. 2-Benzyl-2-

dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon och tre polyflourerade alkylsulfonat-ämnen (PFAS). 
Dessa ämnen används i produkter med allmän spridning (t.ex. plaster, färg, byggtekniska och 
hygieniska produkter). 

 
De studerade ämnena är, med en kortfattad beskrivning: 
 
Polyklorerade dibensotiofener (PCDTs) är svavelanaloger av polyklorerade dibensofuraner (PCDFs), 
som är kända miljögifter och finns spridda i miljön. PCDTs bildas vid förbränning och metallurgiska 
processer, och förväntas ha stor spridning i miljön. Luft, jord och avloppsslam kan vara lämpliga 
matriser om man vill finna eventuell spridning till punktutsläpp. 
 
Styren är en av världens mest använda organiska förening. Dess användning inom plast- och 
hartsindustrin samt bildning vid förbränning leder till omfattande utsläpp. Styren har hög toxicitet för 
vissa fiskarter, neurotoxicitet och möjligen cancerogena effekter. Matriser för förekomstanalys kan 
vara luft, mark och vatten, men luft är lämpligast. 
 
Bensen används som en komponent i bensin, drivmedel, lim, färg och lacker och även vid tillverkning 
av många kemikalier. Bensen är cancerogen och har möjligen mutagena och teratogena egenskaper. 
Den förväntas hamna mestadels i luften där nedbrytningen är snabb. Men detektion av bensen i 
akvatiska organismer antyder en viss bioackumulering. Lämpliga matriser för förekomstanalys i 
miljön är luft, vatten och mark. 
 
1,2-dikloretan används som främst som lösningsmedel, men även som kemisk intermediär, i tvål och 
blyad bensin, samt finns i gaser från sopförbränning och deponier och i lakvatten. Ämnet är möjligen 
cancerframkallande. Luft och vatten är mest lämpliga matriser. 
 
Diklormetan används som lösningsmedel och som komponent i färg, lack och lim, samt som 
avfettnings- och smörjmedel för verkstadsindustrin. Diklormetan är möjligen cancerframkallande hos 
människa. Ämnet har hittats i jord, sediment och naturligt vatten och i människo- och djurvävnad. 
Lämpliga matriser för undersökning kan vara luft, mark, vatten och biota, där mest jämförelsematerial 
finns för vatten och luft. 
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Tetrakloreten används vid kemtvätt, i avfettningsmedel och som kemisk intermediär vid tillverkning 
av fluorkarboner. Ämnet är möjligen cancerframkallande. Tetrakloreten förväntas hamna mestadels i 
atmosfären, vari nedbrytning sker från några dagar till nio månader. En allvarlig aspekt är ämnets 
potential att läcka ner i mark och där nå grundvattnet, samt ämnets bidrag till nedbrytning av 
ozonlagret. Vidare är det redan vid låga koncentrationer toxiskt för akvatiska organismer och träd. 
Luft, mark, vatten och biota kan alla vara lämpliga matriser för analys. 
 
Trikloreten används som lösningsmedel inom gummiindustrin, och som komponent i limmer och 
avfettningsmedel för verkstadsindustrin. Användningen är numera hårt reglerad och visar en tydlig 
nedgång. Ämnet har återfunnits i matriser på vitt skilda platser, även biota. Mest jämförelsematerial 
finns för luft och vatten, som kanske därför är mest lämpliga för analys.  
 
Hexaklorbutadien används som lösningsmedel i en rad textilkemikalieprodukter, men också som 
lösningsmedel för elastomerer, värmetransports-, transformator- och hydraulvätskor. Vissa tester har 
påvisat cancerogenocitet och genotoxicitet. Spårhalter av hexaklorbutadien har detekterats i vatten, 
jord, sediment, i olika mat och dryck samt i marina djur. I en svensk studie 2004 återfanns ämnet i 
samtliga luftprov och i atmosfärisk deposition men inte i reningsverksslam, sediment och blåmusslor. 
 
Xylener används som lösningsmedel i gummiindustrin, i textilkemikalieprodukter samt i färg, lack 
och kosmetika. Cancerogenicitet, mutagenicitet etc. har inte påvisats. Xylener förväntas heller inte 
bioackumuleras eller vara persistenta. De finns dock i alla vanliga matriser, även biota. Samtliga 
skulle kunna vara lämpliga för vidare studier. Mest publicerat jämförelsematerial finns för luft. 
 
Trimetylbenser används som lösningsmedel för färg och lack, i textilkemikalier, och 1,3,5-
trimetylbensen även som bekämpningsmedel, UV-stabilisator för plaster samt kan finnas i 
isoleringsmaterial för elektriska komponenter. De har återfunnits i framförallt luft och ytvatten, även 
grundvatten. Luft och vatten är troligen de mest lämpliga matriserna med tanke på ämnets flyktighet. 
 
Tennorganiska föreningar som studerats är mono-, di- och tributyltenn, samt mono-, di- och 
trifenyltenn. De används som biocider, PVC-stabilisatorer och som katalysatorer vid tillverkning av 
organiska estrar, vilka sedan används som mjukgörare, smörjmedel och värmeöverförande vätskor. De 
används också som katalysatorer i olika kemitekniska produkter. Exponering kan skada centrala 
nervsystemet, immunförsvaret, ögon, fortplantningsförmågan och foster. De flesta undersökningar rör 
oxider av tennorganiska föreningar, vilka inte omfattas av denna rapport, men som är möjliga 
nedbrytningsprodukter. Av dessa har skadliga halter påvisats i vatten och sediment runt om i världen. 
Men även av de studerade ämnena finns omfattande undersökningar som visar på förekomst i alla 
vanliga matriser, även biota. Lämpliga matriser för analys är vatten, såsom avloppsvatten och slam, 
samt sediment och jord. 
 
Merkaptobensotiazol används i gummiindustrin, som fungicid, konserveringsmedel, kemisk 
intermediär, smörjmedel och som skyddsmedel för kylvattenssystem och processystem. Vissa data 
påvisar cancerogenicitet. Ämnet har hittats i vatten och sediment nära punktutsläpp. Lämpliga 
matriser för studier bör vara vatten och luft nära utsläppskällor. 
 
2-(tiocyanometyltio)bensotiazol (TCMTB) är en biocid som används i industrin för konservering av 
delvis behandlat läder och trä, och ingår i två godkända preparat i Sverige. Ämnet har återfunnits i en 
utländsk studie i vatten och sediment. Inga kommersiella analysmetoder kunde hittas i denna studie. 
Analys av TCMTB försvåras pga lättnedbrytbarhet framförallt i luft (gasfas). Istället kan MBT, 
huvudnedbrytningsprodukten av TCMTB, vara mer lämplig. 
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Bronopol (2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol) används som konserveringsmedel i bl.a. kosmetiska, 
hygien- och kemisk-tekniska produkter, samt som bekämpningsmedel mot slembildande 
mikroorganismer i maskinsystem. Vid nedbrytning av bronopol kan formaldehyd, som är 
cancerframkallande, bildas. För studie av förekomst kan det vara mest lämpligt att titta på dess 
nedbrytningsprodukter, och då t.ex. i avloppsvatten och slam från kommunala och industriella 
reningsverk samt i jord och sediment.  
 
4-klor-3-kresol används som konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter, som 
desinfektionsmedel, träskyddsmedel och lösningsmedel i textilkemikalieprodukter samt i färg m.m. 
Ämnet har mycket hög giftighet för vattenlevande organismer och misstänks ha låg nedbrytbarhet. 
Substansen bedöms kunna spridas i miljön dels genom diffus spridning från konsumentprodukter, dels 
via punktkällor där det tillverkas eller hanteras. För förekomststudier kan det vara lämpligt att 
analysera yt- och grundvatten samt sediment. 
 
Symklosen används bl.a. som konserveringsmedel, desinfektionsmedel och slembekämpningsmedel. 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Mer lämpligt kan kanske vara att titta på dess 
nedbrytningsprodukter. 
 
N-didecyldimetylammoniumklorid används som bekämpningsmedel i virke, samt som 
desinfektionsmedel och antistatmedel. Trots att inga kommersiella analysmetoder kunde hittas, så kan 
DDAC halter bestämmas t.ex. genom detektion av delar av molekylen. DDAC är inte flyktig, och är 
en relativt stabil förening som adsorberas starkt till sediment och suspenderat material i vatten. Därför 
kan lämpliga förekomstmatriser vara sediment, yt- och grundvatten, jord samt avloppsvatten och slam 
från reningsverk.  
 
Krom förekommer kombinerad form och används då för färg, pigment, rostskyddsmedel, 
metallframställning, träskyddsmedel samt i eldfast material. Föreningarna kan vara 
cancerframkallande, mutagena, allergiframkallande och/eller miljöfarliga, vilket beror av hur mycket 
krom som frisätts till vatten och förmåga att transformeras till biotillgängliga former. Luft, mark (jord) 
och vatten kan vara lämpliga matriser. 
 
N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine används i lim, färg, lack och plast. Inga uppgifter om 
förekomst och analysmetoder hittades vid översiktlig sökning. 
 
Bisfenoladiglycidyleter är en komponent vid epoxiplastframställning samt används i lim och 
golvmaterial. Ämnet är allergiframkallande och vissa studier visar att det är cancerogent, genotoxiskt 
och endokrint, men det finns endast inadekvata bevis för detta. Förekomst har främst studerats på mat 
och dess förpackningar. Inga tillgängliga analysmetoder finns, så möjligen kan undersökning av 
eventuell nedbrytningsprodukt (/-er) vara det mest lämpliga. 
 
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon används i färger och lacker. Inga uppgifter om 
förekomst och analysmetoder hittades vid översiktlig sökning. 
 
Metansulfonamid används som fotokemikalie. Inga uppgifter om förekomst och analysmetoder 
hittades. Här finns behov av förekomstutredning riktad mot avloppsvatten, både industriellt och 
kommunalt. 
 
Tre ämnen ur gruppen polyflourerade alkylsulfonat (PFAS)-ämnen har studerats. Ämnen som kan 
brytas ner till PFAS-relaterade ämnen finns i produkter som används inom ytbeläggning av metall 
samt i rengöringsmedel, impregneringsmedel och brandsläckningsmedel etc. Vissa är potentiella 
ersättare till andra högfluorerade föreningar (t.ex. PFOS) som nu ska substitueras. Det finns få data på 
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hur högfluorerade ämnen tillförs miljön, sprids och eventuellt ackumuleras. Ämnena kan vara 
svårnedbrytbara och bioackumulerbara. Troliga spridningsmekanismer är transport via ytvatten, 
adsorption till partiklar i vatten, sediment eller luft och upptag i biota. Lämpliga matriser kan vara yt- 
och grundvatten, jord och sediment. Nära punktkällor kan det vara relevant att analysera avloppsvatten 
och slam från kommunala och industriella reningsverk.  
 
 
 
Informationsmängden varierar stort mellan olika ämnen. Noterbart är att relativt lite information 
avseende spridning och förekomst i miljön fanns för vissa bekämpnings- och konserveringsmedel med 
stor användning, t.ex. Bronopol och Symklosen. Detta motiverar enligt WSP screeningundersökningar 
av dessa ämnen. 
 
I genomgånget underlag fanns bristande information om i synnerhet utvalda PFAS-ämnen. 
Omfattande datainsamling och utvärderingar pågår dock inom EU, US EPA, OECD och UNEP och 
informationsmängden kan därför förväntas öka inom något - några år. PFAS-ämnen kan få en ökad 
användning då de (hittills) ansetts som miljömässigt bättre alternativ till bl.a. vissa 
ytbeläggningskemikalier. Enligt WSPs bedömning utgör PFAS-ämnenas allmänna och potentiellt 
ökande användning samt deras persistens motiv för att inkluderas i kommande screeningprogram. 
 
Mycket information finns för de lösningsmedel som har varit aktuella i litteraturstudien. Ett 
omfattande, i många fall opublicerat, material finns avseende förekomst i t.ex. grundvatten, jord och 
luft. WSP bedömer att en sammanställning av sådan information, som finns tillgänglig via t.ex. 
kommunernas miljöförvaltningar och Länsstyrelser, är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla underlag 
för dessa ämnens spridning i miljön. 
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1 Bakgrund 
Screening ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakning av miljögifter. Denna övervakning syftar till att 
beskriva tillståndet för nya miljöföroreningar genom att mäta halter i miljön. Hundratusentals kemiska 
ämnen är idag i omlopp i varor och processer, och dessa ämnen sprids därmed som föroreningar i 
miljön. För att följa upp miljömålet Giftfri Miljö behövs övervakning av ett bredare spektrum av 
ämnen som kan hota människors hälsa och miljön. 
 
WSP Environmental har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram information om kemiska ämnen 
som eventuellt kan bli aktuella för screening. Ett 30-tal ämnen har valts av Naturvårdsverket. WSP 
Environmental har dokumenterat allmän information, begränsningar och förbud, toxikologiska och 
ekotoxikologiska data, hantering och emissioner. Vidare har en bedömning av spridning och 
omvandling i naturen, förekomst i människa och miljö, bedömning av lämplig matris för undersökning 
samt av lämpliga kemiska analysmetoder.  
 
Rapporten har sammanställts av Anna Forsgren, Johan Persson, Marie Arnér och Jenny Fäldt från 
WSP Environmental i samarbete med Rasha Ishaq från Stockholms Universitet samt Morten 
Christensen från kemianalysföretaget Analytica AB.  

2 Metod 

2.1 Informationskällor 
Den kemisk-fysikalisk data som insamlats omfattar molvikt (MW, g/mol), ångtryck (Pvap, Pa), löslighet 
i vatten (SW, mg/l), oktanol-vatten fördelning (KOW, lW/loct), smältpunkt (tmelt, oC), kokpunkt (tboil, oC) 
och flampunkt (tflamm, oC). Dessa samt uppgifter om LD50, LC50, EC50, PEC och PNEC etc har hämtats 
från refererad litteratur och databaser. Vidare har molekylformel dokumenterats, och strukturformel 
har ritats av WSP i programmet Chemdraw. 
 
Informationen har sammanställts från litteratur tillgänglig via bibliotek och internet. Internet databaser 
valdes som har mycket och granskad information. Både fria (t.ex. Toxline), avgiftsbelagda (t.ex. 
Kemiska ämnen) och akademiska (endast för högskolor och universitet, t.ex. SciFinder) databaser har 
använts. Mycket information har samlats från följande databaser på internet, varför en kort 
beskrivning av dessa följer här.  
 
Hazardous Substances Data Bank (HSDB) är en toxikologisk databas som fokuserar på potentiellt 
farliga ämnen. Alla uppgifter som refereras där är hämtade från vetenskapliga rapporter och är 
granskade. Databasen innehåller ett brett spektrum av data samlat från olika monitoringprogram, 
tekniska rapporter m.m. Informationen sträcker sig mellan kemiska egenskaper, toxikologiska och 
biologiska data, studier om förekomst, spridning mm. Merparten av informationen i föreliggande 
rapport är hämtad från HSDB. Som referens anges HSDB, för att undkomma en stor mängd 
referenser, ibland bara efter en enda mening. För mer detaljerade uppgifter hänvisas till databasen. 
Detta ansågs som tillräckligt då HSDB är en fri databas där den fullständiga referensen kan återfinnas.  
 
Kemiska Ämnen (KÄ) är ett verktyg för producenter, användare och avsändare av kemiska 
produkter/ämnen och beskriver hälsofarlighet, hur man skyddar sig och hanterar kemiska ämnen. 
Informationen på KÄ motsvarar innehållet som krävs för att upprätta säkerhetsdatablad, 
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varuinformationsblad och transportkort. KÄ omfattar de ämnen (~22000) som berörs i svensk 
lagstiftning. Uppgifterna är granskade och uppdateras ständigt.  
 
European Chemical Substances Information System (ESIS) är ett databassystem som erbjuder 
information om kemikalier, relaterad till EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
Substances), ELINCS (European List of Notified Chemical Substances), HPVCs (High Production 
Volume Chemicals) och LPVCs (Low Production Volume Chemicals). Den omfattar även EU:s 
Tillverkare/Importlistor, klassificering och märkning, IUCLID (International Uniform Chemical 
Information Data Base), kemiska datablad, Prioritetslistor, Risk Assessment processer och 
spårningssystem i relation till Council Regulation (EEC) 793/93 som också kallas Existing Substances 
Regulation (ESR). Sökningen kan göras på CAS-nummer och information kan erhållas on-line. 
 
Chemical Carcinogenesis Research Information System (CCRIS) är en databas som ligger inom 
TOXNET databasen och innehåller carcinigenicitetsrelaterad information.  
 
Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD) har en söksida med information 
om ett antal högvolymsproducerade (HPV) kemikaliers egenskaper och riskutvärderingsprogram. 
Rapporter, mötesanteckningar och beslut kan överblickas i s.k. SIDS (Screening Information Data Set) 
och SIAMs.  

SciFinder Scholar är en (avgiftsbelagd) databas som är tillgänglig på vissa universitet och högskolor, 
som erbjuder vetenskaplig information inom kemi, biologi, jordbruk, livsmedel, geologi, medicin, 
fysik mm. Databasen är baserad på CAS-relaterade databaser såsom patent- och tekniska rapporter, 
tidskriftsartiklar om substansinformation, kemiska reaktioner, kemikalier samt information om 
kemikalieleverantörer. Inom denna databas kan ämnen sökas på t.ex. CAS-numret och sedan kan 
denna sökning i efterhand ”begränsas” till ett antal områden, t.ex. förekomst. De har viss tillgänglighet 
till artiklar on-line. 

Information om använda kvantiteter av ämnen har hämtats från olika produktregister 
(Kemikalieinspektionen, 2004; SPIN, 2004; KUR, 2004). Uppgifterna avser, om inget annat anges, 
den svenska förbrukningen.  

Kemikalieutsläppsregistret (KUR) är en del i Naturvårdsverkets arbete med att ge allmänheten rätt till 
information om nationella utsläpp av kemiska substanser och grupper av substanser och att uppfylla 
Sveriges internationella åtaganden. De företag som anges i registret är tillståndsprövade enligt 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Allt material i KUR kommer ur 
företagens årliga miljörapportering, som i första hand används av tillsynsmyndigheterna. Det är inte 
alla företag i Sverige som måste rapportera utsläpp av kemiska substanser utan enbart de större så 
kallade IPPC-anläggningarna. Enkelt uttryckt innebär IPPC stora verksamheter med en kapacitet över 
vissa tröskelvärden. Små och medelstora företag ingår alltså inte i KUR och detsamma gäller diffusa 
utsläpp, dvs utsläpp som inte är punktutsläpp, t.ex. bekämpningsmedel från åkermark (KUR, 2004). 
 
Substances in Preparations in Nordic Countries  (SPIN) bygger på data från produktregistren i de 
nordiska länderna. 

2.2 Beräkning av spridning 
FN har i olika konventioner angivit fyra kriterier för att identifiera persistenta organiska miljögifter. 
Dessa omfattar ämnets toxicitet, förmågan att bioackumuleras, persistens i miljön, samt ämnets 
potential att transporteras långväga i miljön (UNEP, 2004; Fiedler 2000). Ett ämnes potential att 
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transporteras långväga i naturen ses inte i sig som en fara, men indikerar att vidare undersökningar av 
ämnet är nödvändigt.  
 
För att bedöma persistens i miljön och potential att transporteras lång väg, så har vi använt en 
vedertagen metodik som använder spridningsmodeller för ämnen i miljön (Beyer, 2000). Dessa 
beräkningar av kemikaliernas fördelning och uppehållstid i naturen utfördes med ELPOS-modellen 
(version 1.0.1; Beyer 2002). Syftet med dessa beräkningar var att ge underlag för en bedömning av 
hur ett kemiskt ämne uppträder i en generell naturlig miljö. Även om laboratoriestudier och fältstudier 
finns för många ämnen så ger dessa modellberäkningar endast en indikation på ämnets persistens (τtot, 
i dagar) i den samlade miljön (bestående av vatten, luft, jord, sediment), samt ämnets potential att 
transporteras (via luft och/eller vatten) över långa avstånd uttryckt i det kvantitativa måttet som t.ex. 
karakteristisk transportsträcka (CTD; characterstic travel distance) uttryckt i km; Beyer et al., 2000; 
Beyer 2002). De absoluta värdena för τtot, och CTD är helt beroende av vilken beräkningsmodell, och 
dess inställningar. Därför är endast en jämförelse med kända ämnen intressant. 
 
Dessa mått har därför jämförts med ett urval kända ämnen, PCB och PCDD/Fs, som klassats som 
persistenta och spridningsbenägna (UNEP, 2004). Den kemikaliska/fysikaliska datan i bilaga 2 har 
använts i beräkningarna. Ett vedertaget indataset för de kända ämnena PCB och PCDD/Fs har använts 
för jämförelsedatan (befintligt dataset i ELPOS-modellen; Beyer 2000). 

2.3 Avgränsningar 
Graden av noggrannhet i beskrivningarna hur undersökningarna genomförts varierar stort. Ambitionen 
har varit att kunna återge plats, period, antal prov och andra viktiga uppgifter, men det har inte alltid 
varit möjligt. Den information som återgivits i den primära datakällan redovisas i denna rapport. Tiden 
har inte medgivit att närmare utvärdera undersökningarna.  
 
För att undersöka om uppgifterna i olika databaser skilde sig från varandra gjordes en slumpvis 
jämförelse av uppgifter (t.ex. LD50,  EC50) av ett tiotal ämnen i olika databaser (HSDB, KÄ och IPCS 
INTOX) som visade att värdena förhöll sig relativt lika, om inte identiska. Flera kontroller gjordes av 
att den svenska databasen Kemiska Ämnen innehöll uppdaterad information, vilket visade sig vara 
fallet. 

3 Resultat och diskussion 
Insamlad information presenteras och diskuteras ämnesvis nedan. Allmän information (synonymer, 
CAS-nummer, EINECS-nummer, och kemisk-fysikalisk data) finns sammanställd i bilaga 1 och 2. 
Som indikation på informationsmängd anges i vissa fall antalet träffar i olika databaser.  
 
I bilaga 3 har vi sammanställt klassificering, märkning av faroklass, samt risk- och skyddsfraser för 
ämnena. I bilaga 4 finns en sammanställning av etablerade riktvärden från Sverige, USA, Kanada och 
Nederländerna. I bilaga 5 ges ett urval av toxikologiska och ekotoxikologiska effektmått (LD50, LC50, 
EC50 etc). 
 
I bilaga 6 redovisas förslag till analysmetoder för ämnena. Vid angivelsen att analysmetod saknas 
betyder detta att ingen av de stora laboratorierna i Sverige har metoder, inkluderat Analyticas 
underleverantörer, och att vi inte har kunnat finna något på internet för jord, vatten, biota eller luft. 
Uppgifter om LOQ (level of quantification) är baserat på metodbeskrivningar från internet (Agilent, 
2004). LOQ bestäms från fler parametrar som t.ex. instrumentets känslighet, blankvärden, 
torrsubstanshalt för jord, och eventuella interferenser från andra föreningar.  
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Bedömningar av lämpliga matriser för kemisk analys är baserat på tillgängliga analysmetoder. Det är 
matriser som har använts tidigare och för vilka ingen metodutveckling krävs. Vidare baseras 
bedömningen på behovet för analysen, dvs syftet med monitoringen, samt i vilka matriser ämnet 
förväntas finnas. 

3.2 Polyklorerade dibensotiofener 
Polyklorerade dibensotiofener (PCDTs) är svavelanaloger av 
polyklorerade dibensofuraner (PCDFs), som är kända miljögifter 
och finns spridda i miljön. Skillnaden mellan PCDT och PCDF är 
att PCDT har svavel istället för syre i den furanring (alltså en 
tiofen) som sammanfogar bensenringarna. I likhet med klorerade 
dibensofuraner så finns det 135 isomerer av PCDTs. De namnges 
med ett prefix beroende på antalet kloratomer. TeCDT står för 
tetraklorerad (fyra klor), och triCDT för triklorerad (tre klor) 
dibensofuran exempelvis. Det är troligt att PCDTs bildas via 
liknande kemiska processer som leder till PCDF-bildning, dvs 
olika kemiska, fotokemiska och enzymatiska reaktioner. De främsta källorna till PCDTs förekomst i 
miljön är förbränning och metallurgiska processer (Sinkkonen, 2000).  
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Fig 1 Polyklorerade dibensotiofener. 
CAS-nr för gruppen har inte hittats. 

3.2.1  Begränsningar och förbud 
Det finns inga begränsningar eller förbud för PCDTs i svensk, europeisk eller amerikansk lagstiftning 
(PRIO, Begränsningsdatabasen, KÄ, HSDB). 

3.2.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
PCDTs är intressanta pga sin strukturella likhet med PCDFs, men har endast beskrivits i ett fåtal 
studier. En preliminär toxutvärdering visade att TCDTs har lägre toxicitet än TCDD och de mest 
toxiska PCDFs eller PCBs (Sinkkonen, 2000). Induktionspotential för CYP1A1 av 2,3,7,8-TeCDT har 
analyserats mätt som AHH- och EROD-aktivitet i hepatomacellkulturer från mus och jämförts med 
TCDD-potentialen. EC50 var 7,5 nmol/l alltså mindre potent än TCDD  (8 pmol/l). 
Toxicitetsekvialentsfaktor (TEF) för TCDT var mindre eller lika med 0,001 vilket indikerar likhet 
med toxicitet av hepta–oktaklorerade dibenso-p-dioxiner och furaner (HpCDDs och OCDD/OCDF). 
Den lägre induktionspotentialen kan bero på metabolism eller att svavelatomen gör PCDT-molekylen 
mindre toxisk jämfört med syre. Preliminär toxutvärdering av vissa PCDD/F-isomerer (3,4,6,7-
TeCDT, 2,3,7,8-TeCDT och 1,3,4-TriCDT) har gjorts i AH-responsiva möss där tetraklorerad PCDT 
visade mycket lägre toxicitet än TCDD och de mest toxiska PCDFs eller PCBer. Med hjälp av EPA:s 
datorprogram ECOSTARTM (PBT-profiler, 2004) uppskattades för 2,3,7,8-TeCDT LC50 för fisk och 
EC50 för en Daphnia (bilaga 5). 

3.2.3 Hantering och emissioner 
PCDTs bildas vid sopförbränning, förbränning av PCB och i metallåtervinningsprocesser. PCDTs 
förekommer, om än i låga koncentrationer, i pappersmasseutsläpp och sediment. Andra potentiella 
källor till PCDT är träförbränning, olje- och gasupphettning, bilavgaser, kemisk tillverkning av PCB 
och triklorbensensulfonater och avloppsslam.  
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Man har föreslagit att PCDTs i miljön kan användas som indikatorer för tillverkning och produktion 
av järn och stål och att 2,4,6,8-TeCDT kan vara en unik kemisk markör från tillverkningsindustri av 
fenoxisyror (2,4,5-T; 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid). Svavelinnehållande kemikalier används dock 
inte i 2,4,5-T-syntes (Sinkkonen, 1998, 2000). 

3.2.4 Spridning och omvandling i naturen 
PCDTs persistens i miljön är inte känd. Låg vattenlöslighet leder till adsorption till partiklar i luft och 
vatten. Uppgifter om koncentrationer i miljön är baserade på analyser som inte är pålitliga pga 
användning av PCDD/F standarder som kan ha olika respons vid analys (Sinkkonen, 2000).  
 
Huntley et al (1994) bedömde att PCDT kan spridas till miljön från pappersmassaindustri, 
sopförbränning och metallåtervinning, samt tillverkningsindustri för bla färger, pigment och 
pesticider. 
 
Eftersom källor, och kemisk-fysikaliska egenskaper för PCDTs är snarlika de för polyklorerade 
dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (PCDD/Fs) så kan en snarlik spridning och 
omvandling i miljön förväntas. Det innebär att den största mängden PCDTs bör finnas i ytlig mark och 
sediment (Duarte-Davidson et al., 1997). Vidare kan man pga likheter med PCDD/Fs förvänta att 
spridningen till största delen sker via luft (Alcock et al., 2001) och att denna spridning snabbt skapar 
en omblandning av olika källor, varför sammansättningen av PCDTs i miljöprov bör vara relativt 
likartad inom Sverige.  
 
För bedömning med ELPOS-modellen uppskattades viss indata för beräkningarna med hjälp av PBT-
Profiler (2004) för PCDT-isomeren 2,3,7,8-tetraklorodibenzothiophen (bilaga 2). Beräkningar med 
ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och datan från bilaga 2 förutsäger att långdistanstransport för 2,3,7,8-
TeCDT i luft är 3204 km vid 100 % utsläpp till luft. Modellen beräknar att ~80 % av den totalt 
utsläppta mängden finns i jordar vid steady state, och ca 10 % i vegetation, ca 2 % i sediment, ca 1 % i 
luft och mindre än 0.5 % i vatten. Ämnets totala uppehållstid i miljön beräknades till 827 dagar. I 
jämförelse med en typiskt persistent organisk förorening (PCDD/F; τtot, ~10 000, CTD 700–3000) är 
CTD ganska högt, och uppehållstiden likaså. Ämnet bör därmed betraktas som persistent, samt utgöra 
en fara för långdistanstransport. Samma bedömning gjordes för ämnet av PBT-profiler (2004) med 
den spridningsmodell som används av US EPA. Vid en annan beräkning med ELPOS-modellen där 
utsläppen antogs vara 100 % till vatten så beräknades att 53 % av ämnet finns i vatten vid steady state, 
ca 35 % i jordar, ca 5 % i vegetation, och mindre än 1 % i luft och vatten. Eftersom högre klorerade 
isomerer av PCDT:er bör ha snarlika kemiska-fysikaliska egenskaper, skulle helt sannolikt liknande 
resultat erhållas för dessa. 

3.2.5 Förekomst i människa och miljö 
PCDTs förväntas ha stor spridning i miljön, men det finns endast få studier utförda.  
 
Luft: Gasprover (aerosol-, partikel- och gasfas) från ett Aluminium-smältverk visade TriCDT-halter 
på 40–900 ng/Nm3, TeCDT-halter på 10–400 ng/Nm3 och PeCDT-halter på 1–160 ng/Nm3 
(Sinkkonen, 2000).  
 
Jord: Jordprover samlade i en deponi där elektriska kapacitorer innehållande PCB förbrändes, visade 
halter på 67000 ng/g total PCDT (Sinkkonen, 2000). Flygaska mättes i elektrofilter från fyra 
förbränningsugnar: 2–30 ng/g PeCDTs och <2–25 ng/g TeCDTs (Sinkkonen, 2000). 
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Vatten: I avloppet från en pappersmassafabrik uppmättes TriCDTs 170–2560 pg/l. TriCDTs 
dominerade den totala PCDT-halten också i sediment samlade i recipienten (Sinkkonen, 1998). 
 
Sediment: I sediment från Passaic River, New Jersey, USA analyserades PCDT och koncentrationen 
av 2,4,6,8-TeCDT bestämdes till 3680 ng/kg (Sinkkonen, 2000). 
 
Biota: I prover (hepatopancreas) från hanblåkrabba samlade i Newark Bay uppmättes total-PCDT-
koncentrationen till 14800 ng/kg (Sinkkonen, 2000). Inga uppgifter om eventuell förekomst i 
människa hittades (HSDB, ESIS, EPA, SciFinder). 
 
Inga uppgifter fanns om PCDTs i HSDB. Sökning i Toxline gav 11 träffar. Sökning på Science direct 
(sökning på alla databaser) gav 16 träffar. Sökning på Scifinder Scholar/CAS (polychlorinated 
dibenzothiophenes som koncept) gav 45 träffar. 

3.2.6 Bedömning av matris för analys 
Analyserbara matriser kan vara mark, sediment, växter (ffa foderväxter) och möjligen fisk, utgående 
från de metoder som finns tillgängliga i Sverige idag. Luft, jord och avloppsslam kan vara lämpliga 
om man vill finna eventuell spridning till punktutsläpp. Nära utsläppskällor har detekterade nivåer i 
internationella undersökningar av dessa matriser varit 100-falt över detektionsgränsen för PCDTs 
(Sinkkonen, 2000). Då PCDTs är hydrofoba och adsorberas till partiklar, kan man anta lufttransport 
och förekomst i suspenderat material i vatten. I likhet med vad som är fallet för PCDD/Fs (Alcock och 
Jones, 1996) så kan man förvänta att den främsta exponeringsvägen för människa är via föda. Detta 
motiverar monitoring av föda, och då t.ex. mjölkprodukter och möjligen fisk. Analys av fiskprov bör 
kunna utföras i samma prov, och av samma analyslaboratorie som för den pågående screeningen av 
PCDD/Fs. 

3.3 Styren 
Styren är en färglös vätska med genomträngande, söt, skarp lukt. 
Ämnet används för tillverkning av polystyren, SBR-latex och andra 
plaster och gummin. Det används även som kedjebildare vid 
framställning av polyesterharts och som lösningsmedel vid 
polymertillverkning.   

 
 
Figur 2. Strukturformel för 
styren, CAS-nr 100-42-5. 

3.3.1 Begränsningar och förbud 
Styren står på EU:s första prioriteringslista och kan i framtiden bli föremål för skärpta regler (EEG 
793/93). Ämnet är även upptaget i Kemikalieinspektionens föreskrift om klassificering och märkning 
(KIFS 1994:12 med ändringar t.o.m. KIFS 1997:5 Bilaga 5) (KÄ). 
 
Vid arbete med styren för framställning av polyesterplast finns krav på regelbundna 
luftundersökningar (AFS 1996:4 14, 37 § §). (KÄ). Hygieniska gränsvärden för styren i luft och vatten 
finns sammanställt i bilaga 4. 
 
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation 
av basplastpolymerer, för en produktion av mer än 10 ton per år fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. 
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation 
av basplastpolymerer, för en produktion av högst 10 ton per år skall anmälas till kommunal nämnd för 
miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 25.2-1och 25.2-2). Ämnet får inte släppas ut så att det 
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kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11).F1.7). Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde ställer särskilda krav på skyddsåtgärder enligt NFS 2000:4 1:3 § 

3.3.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Styren är möjligen cancerframkallande hos människa, IARC grupp 2B. Ämnet har visats vara 
cancerframkallande hos djur, men dokumentationen för människa är bristfällig (KÄ). Genotoxicitet 
har påvisats i vissa djur- och humancellstester (KÄ). 
 
Ämnet har gett fosterskador vid försök på två olika djurslag (RTECS). Studie på yrkesexponerade 
kvinnor visade menstruella och ovulatoriska störningar (DSE, KÄ). Ämnet har eller kan ha 
endokrinstörande verkan (KÄ). 
 
En utredning om styren finns i KEMI (1995), där man sammanfattar att den allvarligaste egenskapen 
hos styren är hög toxicitet för vissa fiskarter, samt neurotoxicitet och möjligen carcinogena effekter.  
 
För PEC och PNEC fanns följande information, som är beräknade eller uppmätta (tabell 1; ESIS, 
2004). 
 
 
Tabell 1. PEC och PNEC för styren i olika matriser. 
 PEC 
Vattenreningsverk,  punktkälla (endast  produktion)  11,7 µg/l 
Vattenreningsverk, punktkälla  (endast process)  0,23–7,1 µg/l 
Vatten, regionalt  0,052 µg/l 
Sediment, regionalt  0,37 µg/kg 
Sediment, punktkälla (generell)  1,95–98,6 µg/kg 
Luft, punktkälla (generell: prod/process samt polymerprocess)  0,04–120 µg/m3 
Luft, punktkälla 0,13–103 µg/m3 
Luft, regionalt 0,034 µg/m3 
Jord, punktkälla (prod/process/polymerprocess) 0,004–26,300 µg/kg 
Jord, specifik punktkälla 0,38–35,2 µg/kg 
Jord, regionalt (naturlig) 0,002 µg/kg 
 PNEC 
Vatten (lägsta koncentration/1000) 4,0 µg/l 
Sedimentorganismer  340 µg/kg 
Mikroorganismer (aktiv slam/100)  5 mg/l 
Mikroorganismer (NOEC Pseudomonas sp./10)  7,2 mg/l 
 
 
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för styren visas i bilaga 5. 

3.3.3 Hantering och emissioner 
Styren är en av världens mest använda organiska förening. Dess produktion och användning inom 
plast- och hartsindustrin leder till utsläpp i miljön via olika källor. Den förekommer i bitumen, kol, 
tjära och crackprodukter av petroleumderivat. Styren kan finnas i avgaser från förbränningsmotorer 
och sopförbränning, i cigarettrök samt i mat förvarad i polystyrencontainer. Styren förekommer också 
naturligt i trädsav. Mikroorganismer kan bilda styren från olika syror (KÄ, HSDB).  
 



 18

Den totala användningen av styren i Sverige uppgick till ca 100 000 ton år 1999 och 90 000 ton år 
2000 (SPIN, 2004).  

3.3.4 Spridning och omvandling i naturen 
Luft: Styren förekommer som gas i atmosfären pga sitt ångtryck (6.40 mm Hg vid 25 oC). Gasfasen 
bryts ned via reaktioner med hydroxyl radikaler och ozon. Halveringstiden för dessa reaktioner i luft 
är uppskattad till 7 respektive 16 timmar. Direkt fotokemisk eller fotolytisk reaktion är långsam 
(HSDB). Vid fotooxidation bildas bla formaldehyd och bensaldehyd (KÄ). 
 
Jord: Styren förväntas ha låg mobilitet i mark (uppskattad log KOC = 3). Förångning från både fuktig 
och torr markyta är de främsta spridningsvägarna, pga ångtrycket. Nedbrytning av aerobiska 
mikroorganismer kan leda till hög eller fullständig nedbrytning av styren i jord (HSDB).  
 
Vatten: Styren förväntas adsorbera till suspenderade partiklar och sediment pga sitt höga KOC. 
Nedbrytningen är snabb i slam under aeroba förhållanden. Förångning från vattenytor förväntas också 
vara snabb (HSDB). 
 
Biota: BCF = 13.5 för guldfisk indikerar att biokoncentrationen i akvatiska organismer är låg. Styren 
förväntas inte undergå hydrolys i miljön pga frånvaro av hydrolyserbara funktionella grupper (HSDB). 
 
Beräkningar med ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och data från bilaga 2 förutsäger att 
långdistanstransport för styren i luft är 104 km vid 100 % utsläpp till luft. Modellen beräknar att 99 % 
av den totalt utsläppta mängden styren finns i luften vid steady state. Styrens totala uppehållstid i 
miljön beräknas till 0 dagar. I jämförelse med en typiskt persistent organisk förorening (PCDD/F; τtot, 
~10 000, CTD 700–3000) är CTD lågt, och uppehållstiden mycket låg. Ämnet är därmed inte att 
betrakta som persistent, eller utgöra fara för långdistanstransport. 
 
Även KEMI (1995) bedömde att styren förväntas hamna till största delen i atmosfären, och att 
nedbrytningen där är snabb. Vidare bedömdes att bioackumulationspotentialen för styren är låg. 

3.3.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft: En undersökning av styren i luften i nederländska städer gav mellan 0.1–0.4 ppb. 
 
Jord: I en undersökning 1986 av 455 farliga dumpningsstationer i USA, detekterades styren i jord från 
3.5 % av stationerna. Den geometriska medelkoncentrationen var 0.53 mg/kg.  
 
Vatten: I grundvatten i USA rapporteras en medelkoncentration på 3.8 µg/l (0.2–64 µg/l) för 21 av 
4727 stationer som utförde analyser. För ytvatten mättes i Floden Elbe, Tyskland, 1992 
mediankoncentrationen till 14 ng/l (6.1–46 ng/l) (HSDB). 
 
Sediment: Vatten/sedimentprov från Tenessefloden i USA innehöll 4.2 ppb styren. 
 
Biota: Inga uppgifter om eventuell förekomst i biota/människa hittades (HSDB, ESIS, EPA, 
SciFinder). 
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3.3.6 Bedömning av matris för analys 
Matriser för förekomstanalys kan vara luft, mark och vatten. Av dessa 
bör luft vara lämpligast.  I vatten sker adsorption till partiklar. Mark 
är mindre lämplig på grund av kort uppehållstid i denna matris. 
 
 

3.4 Bensen 
Bensen är en färglös vätska med aromatisk lukt. Ämnet används som en komponent i bensin, 
drivmedel, lim, färg och lacker inom verkstadsindustrin. Det används även vid tillverkning av styren, 
etylbensen och många andra kemikalier (KÄ). 

 

 
 
Figur 3. Strukturformel för 
bensen, CAS-nr 71-43-2. 

 
Bensen kan bildas vid syrefri organisk nedbrytning, och återfinns därför i t.ex. råolja och vulkaner. 
Ämnet bildas även vid förbränning av växter (HSDB). 

3.4.1 Begränsningar och förbud 
Bensen är upptaget i begränsningsdatabasen (KIFS, 1998:8) och som utfasningsämne enligt PRIO-
listan p.g.a. misstanke om hög kronisk giftighet och cancerframkallande egenskaper. Ämnet står på 
EU:s första prioriteringslista och kan i framtiden bli föremål för skärpta regler (EEG 793/93). 
 
Användningen av bensen är starkt begränsad. I motorbensin får den uppgå till högst 1,0 volymprocent 
(SFS 1985:838 3 §). Bensen får inte ingå i kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 1993:2 bil 1: 
47). 
 
Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med detta ämne (AFS 1996:1 5 § och 
bil. 1:13n). Då detta ämne är cancerframkallande måste arbetsgivaren föra register över alla som 
exponeras för det (AFS 2000:3 27–28 § §). 
 
Miljökvalitetsnorm: Bensen får efter den 1 januari 2010 inte förekomma i utomhusluft med mer än i 
genomsnitt 5 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (SFS 2001:527 med SFS 2003:112). 
Gränsvärde för bensen i dricksvatten som ska bedömas som otjänligt är 1 µg/l (SLVFS 2001:30). 
 
Riktvärden för mark är i Sverige för Känslig Markanvändning, Mindre Känslig Markanvändning 
respektive Mindre Känslig Markanvändning är 0.06, 0.2 respektive 0.4 mg/kg TS (NV, 1996b). 
 
Hygieniska gränsvärden för bensen i USA och Sverige samt riktvärden visas i bilaga 4. 

3.4.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Bensen ger cancer hos människa och försöksdjur, och klassas som IARC grupp 1 (KÄ; ESIS, 2004 b). 
Bensen har påvisad genotoxicitet i tester (DSE) bla som in vivo-mutagen i däggdjurstest där särskilt 
kromosomaberrationer och mikrokärnor inducerats. Dessutom är bensen mutagen i in vivo somatiska 
celler för däggdjur och människa (ESIS, 2004 b; OECD, DSE). 
 
Teratogena effekter i råtta har påvisats vid höga halter. Kvinnor anses vara hyperkänsliga för bensen 
speciellt under graviditeten och amningsperioden. Men inga rapporter om teratogena effekter eller 
spontana aborter har påvisats i kvinnor som yrkesexponerats för bensen (DSE). 
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Inga data hittades om endokrina effekter av bensen (DSE, KÄ, IPCS-INTOX). Från ESIS (2004 b) 
sammanställdes tabell 2. Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i 
bilaga 5. 
 
 
 
Tabell 2. PEC, PNEC och NOEC för bensen. 
Miljömatris Effektmått och 

enhet 
 PEC, µg/l 
Vatten (bakgrund + punktkällor med både produktion och process)  0,3–4732  
Vatten (bakgrund + punktkällor med endast produktion) 0,3–50,28 
Vatten (bakgrund + punktkällor med endast process)  0,29–19,49 
 PEC, mg/m3 
Luft (högsta)  4,08 
 PEC, µg/kg 
Regional jord (via högsta depositionshast)  129 
 PNEC, mg/l 
Akvatiskt liv  0,08 
Mikroorganismer  1,3 
 PNEC, mg/kg 
Mark  0,2 (a) 
 NOEC, mg/l 
Akvatisk liv  0,8 
Mikroorganismer  13 
Mark (a) 
(a) PNEC för mark är beräknad (av ESIS, 2004 b) mha PNEC för akvatiskt liv och 
jämviktsfördelningskoeffienter mellan jord och vatten. 

3.4.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av bensen i Sverige uppgick till ca 150 ton år 1999 och 140 ton år 2000 
(SPIN, 2004). Enligt KUR (2004) så var utsläppen av bensen 16200 ton i Sverige år 2001. Utsläppen 
gick via avfall, luft, vatten, marknad och produkter (KUR, 2004). 

3.4.4 Spridning och omvandling i naturen 
Luft: Bensen i luft förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 12,6 kPa vid 25oC). Bensen i 
ångfas förväntas brytas ner i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad 
halveringstid: 13 dagar). Ångfas-bensenbryts ned, dock långsamt, också av ozonradikaler och nitrat i 
atmosfären. Till följd av måttlig vattenlöslighet, kan ämnet tvättas ut ur atmosfären via regn (HSDB). 
 
Mark: KOC 85 indikerar hög mobilitet i mark. Förångning från fuktig mark kan vara en viktig process 
(baserat på mätt Henrys lags konstant: 5.56×10–3 atm m3/mol). Förångning från torra jordytor kan 
förekomma (pga dess ångtryck). Bensen förväntas brytas ner biologiskt i jordar (HSDB).  
 
Vatten: Förväntas inte adsorbera till sediment och suspenderat partikulärt material pga sitt Koc-värde. 
Förångning från vattenytor förväntas vara en viktig process pga dess Henry's Law konstant. 
Beräknade halveringstider för modellflod: 1 h, och för modellsjö: 3.5 d. Biodegradering i vatten 
förväntas, där den reagerar med hydroxylradikaler (OH radikalmedelkoncentration = 1.0×10–17 
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mol/cm3) vid reaktionshastighet: 7.8×109 l/(mol sek) resulterar i en uppskattad halveringstid på 103 
dygn (HSDB). 
 
Biota: BCF 1.1–20 indikerar låg biokoncentration i akvatiska organismer. Hydrolys förväntas inte pga 
frånvaro av funktionella grupper (HSDB). 
 
Beräkningar med ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och data från bilaga 2 förutsäger att LRT för bensen 
i luft är 354 km vid 100 % utsläpp till luft. Modellen beräknar att 99,5 % av den totalt utsläppta 
mängden bensen finns i luften vid steady state. Bensens totala uppehållstid i miljön beräknas till 1 
dag. I jämförelse med en typiskt persistent organisk förorening (PCDD/F; τtot, ~10 000, CTD 700–
3000) är CTD lågt, och uppehållstiden mycket låg. Ämnet är därmed inte att betrakta som persistent, 
eller ha potential för långdistanstransport. 
 
Även KEMI (1995) bedömde att bensen förväntas hamna mestadels i luften, och att nedbrytningen där 
är snabb. Vidare bedömde KEMI (1995), baserat på KOW och BCF att bensen inte bioackumuleras i 
nämnvärd omfattning, men att detektion av bensen i akvatiska organismer ändå antyder en viss 
bioackumulering. 

3.4.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft: I stadsluft i Stockholm uppmättes 1.5–3.5 µg/m3 (SLB, 2004), och i europeiska städer 7,7–147,7 
µg/g (EHC, 1993).  
 
Mark: I sökta källor finns inga data – under normala förhållanden förångas bensin. Dock finns mycket 
data i markundersökningar som genomförts i enskilda projekt, t.ex. av Naturvårdsverket, länsstyrelser, 
kommuner, fastighetsägare osv.   
 
Vatten: För ytvatten rapporteras <1 µg/l, och för dricksvatten nivåer kring 1 µg/l;  sött ytvatten <0,1–
31,7 µg/l; havsvatten och flodmynningar <0,005–89,4 µg/l; grundvatten  0,005–1250 µg/l; 
vattenreningsverk 0,2–<6 µg/l; raffinaderier, servicestationer, bensinstationer 0,14–788 µg/l. (ESIS, 
2004 b). Det finns ett mycket stort underlag av värden från olika platser och verksamheter pga den 
allmänna förekomsten av bensen. 
 
Sediment: För sediment i USA och Japan mättes 0,5–30 µg/kg (EHC, 1993). Bensen kunde inte 
detekteras i sediment eller slam från en svensk studie (IVL, 2003). 
 
Biota: Inga uppgifter om eventuell förekomst i människa hittades (HSDB, ESIS, EPA, SciFinder). 

3.4.6 Bedömning av matris för analys 
Lämpliga matriser för förekomstanalys i miljön är luft och vatten (t.ex. grundvatten), utgående från 
fysikaliska-kemiska egenskaper och erfarenheter från tidigare studier. 

3.5 1,2-dikloretan 
1,2-dikloretan är en lättflyktig, färglös vätska med något sötaktig, 
aromatisk lukt och är något löslig i vatten. Ett flertal synonymer 
finns (bilaga 1). Det används främst som lösningsmedel (KÄ).  

 

Cl
Cl

 
 
 
Figur 4. Strukturformel för 1,2-
dikloretan, CAS-nr 107-06-2. 
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Ämnet finns i gaser från sopförbränning och deponier samt i lakvatten. Produktion och användning av 
1,2-dikloretan som kemisk intermediär, i tvål, blyad bensin, lösningsmedel och tidigare användning 
som desinfektion, kan resultera i att ämnet frigörs till miljön via olika källor (HSDB). 

3.5.1 Begränsningar och förbud 
1,2,-dikloretan är upptaget i begränsningsdatabasen (KIFS 1998:8). Vidare regleras ämnet i europeisk 
lagstiftning (EEG 2455/92). Ämnet står även på EU:s tredje prioriteringslista och kan i framtiden bli 
föremål för skärpta regler (EEG 793/93). 
 
Ämnet får på grund av cancerrisken inte ingå i kemiska produkter avsedda för allmänheten (KIFS 
1998:8 10 kap.). 15 §). Ämnet får inte ingå i kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 1993:2 bil 
1:125).Gränsvärde för dikloretan i dricksvatten som skall bedömas som otjänligt är 3 µg/l (SLVFS 
2001:30). 
 
Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med detta ämne. Då ämnet är 
cancerframkallande måste arbetsgivaren föra register över alla som exponeras för det (AFS 1996:1 5 § 
och bil. 1:13a, AFS 2000:3 27–28 § §). Hygieniska gränsvärden för 1,2-dikloretan i USA och Sverige 
visas i bilaga 4.  
 
Förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år skall 
anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 tilläggsbokstav -o3). 
Framställning av produkter där mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år 
fordrar tillstånd av Länsstyrelsen (KÄ). 

3.5.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Ämnet är möjligen cancerframkallande hos människa (IARC grupp 2B). Dikloretan har visat sig vara 
cancerframkallande vid flera olika djurförsök. Genotoxicitet har påvisats i vissa studier (KÄ).  
 
Ämnet har gett fosterskador vid försök på två olika djurslag (KÄ). Reproduktionstoxicitet i form av 
induktion av för tidig födsel hos exponerade kvinnor och fruar till manliga arbetare i Kina har 
rapporterats (DSE). 
 
Inga data om endokrina störningar finns i de sökta databaserna. Inga data hittades om PEC. För PNEC 
rapporterades 1100 µg/l (SIDS/SIAM, 2002).  
 
För NOEC fanns ett 28-dagars värde på 11 mg/l i en kronisk toxstudie med Daphnia magna, och 
reproduktionstestet var lägst bland testerna (SIDS/SIAM, 2002). OECD rekommenderade att ge 
kemikalien låg prioritet för fortsatt arbete. 
 
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga 5. 

3.5.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av 1,2-dikloretan i Sverige uppgick till <1 ton år 1999 och <1 ton år 2000 
(SPIN, 2004). Naturvårdsverkets kemikalieutsläppsregister (KUR, 2004) uppger att utsläppen av 1,2-
dikloretan år 2001 i Sverige var 36 ton per år, och att dessa gick via luft, vatten och avfall. 
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3.5.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av 1,2,-dikloretan: 
 
Luft: 1,2,-dikloretan förväntas förekomma endast i gasfas (ångtryck: 10,5k Pa vid 25 oC). Ångfasen 
förväntas brytas ned i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad halveringstid i luft 
63 d). Indirekta bevis finns för att ämnet fotooxideras i atmosfären. Detta eftersom högre 
koncentrationer detekterats under natt och tidig morgon (då ljusintensiteten är låg) i monitoringstudier. 
 
Mark: KOC 33 indikerar väldigt hög mobilitet. Förångning från fuktig mark kan vara en viktig process 
(Henrys Lags konstant 1.18×10–3 atm m3/mol). Förångning från torra jordytor kan förekomma (pga 
ämnets ångtryck). Biologisk nedbrytning förväntas inte förekomma.  
 
Vatten: Förväntas inte adsorbera till suspenderade partiklar och sediment (pga lågt KOC). Förångning 
från vattenytan förväntas vara en viktig process pga dess Henry's law konstant. Estimerade halvtider 
pga förångning för en modellflod och en modellsjö är 4 h respektive 4 d. Biokoncentration i akvatiska 
organismer förväntas inte (mätt BCF värden 2). Hydrolys förväntas inte vara viktig eftersom 
föreningen saknar funktionella grupper som hydrolyseras i miljön. 
 
Bedömning av 1,2 -dikloretan med ELPOS-modellen har inte utförts pga att indata för nedbrytning 
saknas. 

3.5.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft: I stadsluft har 1,2-dikloretan detekterats i 1230 amerikanska prover med en halt på 120 ppt som 
medelvärde. Prover från 7 amerikanska städer innehöll 110–1380 ppt som medelvärde och maximalt 
7300 ppt (HSDB).  
 
Mätning av halter i atmosfären till följd av industriverksamhet har visat följande nivåer: bindemedel 
för gummi: 85–110 ppm (max 200); läderbearbetning: 125 ppm (max 210); valsning: 35 ppm (max 
45); metallbehandling: 180 ppm (max 250) (HSDB). I en annan studie (436 amerikanska prover) av 
luft påverkad av punktkällor detekterades lägre halter; 1200 ppt som medelvärde. Halter på  
16, 38 och 45–113 ppb noterades på tre platser för tillverknings- och behandlingsindustri (HSDB). 
 
Vatten: 1,2-dikloretan har inte kunnat detekteras i sediment eller slam från en svensk studie (IVL, 
2003). I en grundvattenundersökning genomförd av amerikanska staten rapporterade två stater 
koncentrationer på 400 ppb maximalt i 7 % av alla prover, genomsnittliga koncentrationen var 0,2 
ppb.  
  
I ytvatten har 1,2-dikloretan hittats i amerikanska prover enligt följande: 6 flodbäddar, 1–90 ppb på 53 
av 204 platser med bara ett prov på över 15 ppb; i 105 städer i obehandlat dricksvatten, 1–4 ppb, 
medianhalten var 0.55 ppb i 9.5% av proverna.  
 
I prover på havsvatten från olika platser rapporteras (detektionsgräns på 25 µg/l): Humber, 
Storbritannien, 1992: <25 µg/l; Tees, Storbritannien, 1992: 720–4020 µg/l; Tyne, Storbritannien, 
1992: <25 µg/l; Wear, Storbritannien, 1992: <25 µg/l; Tweed, Storbritannien, 1992: <25 µg/l; Scheldt, 
Holland/Belgien, 1993: 48.0 µg/l; Brazos River, USA, 1981–82: 9–51 µg/l. 
 
Sediment: Enligt databasen STORET har 1,2-dikloretan inte detekterats i sediment från nedre 
Mississippi (1 prov) och Western Gulf (14 prover). Däremot visas att 20 sedimentprover från 
nordvästra Stilla havet innehöll en medelkoncentration av 5 µg/g av 1,2-dikloretan.  
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Biota: Fiskvävnad: Nedre Mississippi (2 prover) och Western Gulf (3 prover): ej detekterat; 
Nordvästra Stilla havet (37 prover) 0.05–20 ppm, 0.7 ppm som medelvärde; Alaska (6 prover) 0.05 
ppm som medel och max. Data från denna rapport gäller för gruppen dikloretaner, men 1,2-dikloretan 
är den vanligaste isomer som används. 1,2-dikloretan kunde inte detekteras i marina ryggradslösa djur 
eller fisk från Liverpoolbukten i England. 
  
Upp till 14 ppm detekterades i modersmjölk från kvinnor som exponerats för 5.4–6.4 ppm under 
yrkesarbete (STORET, HSDB).  

3.5.6 Bedömning av matris för analys 
Luft och vatten är mest lämpliga matriser för 1,2-dikloretan. Här finns gott om tidigare studier för 
jämförelse. I mark är mobiliteten hög och i biota kan det vara svårt nå detekterbara nivåer. 

 

Cl Cl  
 
 
Figur 5. Strukturformel
för diklormetan, CAS-
nr 75-09-2. 

3.6 Diklormetan 
Diklormetan är en färglös vätska med sötaktig lukt. Den är svårlöslig i vatten. 
Den används som lösningsmedel inom bl. a. kosmetikaindustrin, men även 
som en komponent i färg, lack och lim, samt avfettnings- och smörjmedel för 
verkstadsindustrin (KÄ). 

3.6.1 Begränsningar och förbud 
Diklormetan står på EU:s tredje prioriteringslista och kan i framtiden bli föremål för skärpta regler 
(EEG 793/93). 
 
Kemiska produkter som helt eller delvis består av diklormetan får inte saluföras eller överlåtas till 
konsumenter för eget bruk, och efter 1 januari, 1996 ej heller saluföras, överlåtas eller användas för 
yrkesmässigt bruk (SFS 1998:944, 5–7 § §). Kemikalieinspektionen har medgivit undantag från SFS 
1998:944, 5–7 § §, undantaget gäller under förutsättning att man gör anmälan och betalar en avgift på 
2 500 kr till Kemikalieinspektionen (KIFS 1998:8 9 kap., 6–9 §). Ämnet får användas som 
extraktionsmedel för aromämnen, men får ej överstiga 0,02 mg/kg i livsmedel (SLVFS 1993:17 
Bilagan, punkt 3). Ämnet får dessutom användas för bl a avlägsnande av koffein och bitterämne från 
te och kaffe, men får ej överstiga 5 mg/kg i rostat kaffe eller te (SLVFS 1993:17 Bilagan, punkt 2) 
(KÄ). 
 
Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med detta ämne (AFS 1996:1 5 § och 
bil. 1:13a). Ämnet får inte ingå i kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 1993:2 bil 1:423 ändrad 
LVFS 1998:9). Hygieniska gränsvärden för diklormetan i USA och Sverige visas i bilaga 4.  

3.6.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Diklormetan är möjligen cancerframkallande hos människa (inadekvata bevis), IARC grupp 2B 
(KÄ/DSE/IUCLID). Ämnet är cancerframkallande för vissa försöksdjur (KÄ). 
 
Diklormetan är mutagen i bakterietest (KÄ) och har även visats vara genotoxisk (DSE). Ämnet har 
gett fosterskador vid försök på två olika djurslag (RTECS). Inga uppgifter om endokrina störningar, 
PEC, PNEC och NOEC har hittats i den undersökta litteraturen. Enligt OECD SIDS är substansen för 
närvarande under fasen informationssamling och datagranskning. Se vidare bilaga 5. 
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3.6.3 Hantering och emissioner 
Produktion och användning av diklormetan som kemisk intermediär, lösningsmedel, färgborttagning, 
avfettning av metaller, och kylmedel kan resultera i att ämnet frigörs till miljön via olika källor. Den 
förekommer i rökgaser från sopförbränning och i deponigaser samt återfinns som 
desinfektionsbiprodukt i klorerat vatten. Rester har hittats i jord, sediment och naturligt vatten och i 
människo- och djurvävnad (HSDB).  
 
Den totala användningen av diklormetan i Sverige uppgick till ca 610 ton år 1999 och ca 560 ton år 
2000 (SPIN, 2004). Inga uppgifter om utsläpp fanns på KUR (2004). 

3.6.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av diklormetan: 
 
Luft: Ämnet förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck 57,9 kPa vid 25 oC). I ångfas 
förväntas diklormetan brytas ned i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad 
halveringstid i luft 119 d). Ämnet förväntas inte undergå direkt fotolys. 
 
Mark: KOC 24 indikerar väldigt hög mobilitet i mark. Förångning från fuktig mark kan vara en viktig 
process (mätt Henrys Lags konstant 3.25×10–3 atm m3/mol). Förångning från torra jordytor kan 
förekomma (pga dess ångtryck). Biodegradering i jord kan förekomma.  
 
Vatten: Diklormetan förväntas inte adsorbera till suspenderade partiklar och sediment (pga lågt KOC). 
Förångning från vattenytan förväntas vara en viktig process pga dess Henrys lags konstant. 
Estimerade halveringstider pga förångning för en modellflod och en modellsjö är 1 h respektive 4 d. 
Biokoncentration i akvatiska organismer förväntas inte (BCF = 2). Hydrolys förväntas inte vara en 
viktig nedbrytningsprocess under normala miljöförhållanden. Biodegradering är möjlig men förväntas 
ske långsamt jämfört med förångningsprocessen. 
 
Bedömning av diklormetan med ELPOS-modellen har inte utförts pga att indata för nedbrytning i 
vatten, sediment och jord saknas. 

3.6.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft: För stadsluft rapporteras att ett genomsnitt på 0.5 µg diklormetan/m3 har detekterats i 2966 
luftprover insamlade från 78 befolkade områden i USA. Diklormetan har också hittats i luftprover 
insamlade från fyra representativa områden i Arizona mellan 1994 -1996 med medelkoncentrationer 
på mellan 0.61 till 1.62 ppb. För bakgrundsluft rapporteras från Japan koncentrationer på <0.1 ppb 
mellan december 1990 och januari 1991. 
 
Vatten: Diklormetan har inte kunnat detekteras i sediment eller slam från en svensk studie (IVL, 
2003). Grundvatten nära 43 finska deponier analyserades och man fann en mediankoncentration på 39 
µg/l och en maximalkoncentration på 1,600 µg/l. Diklormetan detekterades i grundvattenprover 
insamlade i Japan år 1991 visade halter på <0.10 ppb. 
 
I ytvatten har diklormetan hittats i vattenprover insamlade från 30 platser längs utvalda floder i Osaka, 
Japan mellan augusti 1993 and februari 1995. Halterna var i genomsnitt 134 µg/l. I flodvattenprover 
från Japan 1991 detekterades ämnet i koncentrationen 0.38 ppb. 
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Sediment: I sediment nära avloppsutsläpp i södra Kalifornien fanns <4 ppb; i Lake Pontchartrain, New 
Orleans: 1.5 ppb (våtvikt) i sedimenten från Inner Harbor Navigation Canal, 3.2 ppb i sediment från 
Chef Monteur Pass; och ej detekterat i sediment från Rigolets. I STORET databas finns 338 resultat 
varav 20 % är positiva, och med 13.0 ppb som median. 
 
Biota: För bottenlevande fisk i USA, Tacoma, Commencement Bay och angränsande vatten var år 
1982 den högsta medelnivån av diklormetan 0.53 ppm och den högsta nivån var 0.7 ppm. I Lake 
Pontachartrain, New Orleans, uppmättes: ostron från Inner Harbor Navigation Canal, 7.8 ng/g (ppb) 
våtvikt; musslor från Chef Manteur Pass, 27 ppb; musslor från Rigolets, 4.5 ppb. 
 
I modersmjölkprover från sovjetiska kvinnor som tillverkade gummiartiklar fann man 74 ppb som 
medel i 17 av 28 prover ca 5 timmar efter arbetets början. Nivåerna avklingade efter arbetets slut 
(HSDB). 

3.6.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för luft, mark, vatten och biota. Mest jämförelsematerial finns för vatten och luft, 
som därför kanske är mest lämpliga. 

3.7 Tetrakloreten 
Tetrakloreten är en färglös vätska vars ångor är betydligt tyngre än 
luft. Vid förvaring kan ett visst sönderfall till fosgen (giftigt) och 
saltsyra (korrosivt) ske varför man stabiliserar med t.ex. alkylfenoler 
eller enkla aminer. Tetrakloreten är, liksom övriga klorerade 
kolväten, ett bra lösningsmedel för hydrofoba ämnen och eftersom 
det inte är brandfarligt används det, liksom trikloreten, till industriell 
avfettning. Tetrakloreten är dessutom mycket använt i kemtvättar, där 
det delvis också fått ersätta klorfluorkarbonerna (CFC) vars användning globalt skall upphöra. Att inte 
det i de flesta avseenden liknande trikloreten valts som tvättvätska beror på att tetrakloreten förorsakar 
mindre färg-"blödning" från vissa material, t.ex. acetater (KemI Tetrakloreten). 

Cl

Cl Cl

Cl  
 
Figur 6. Strukturformel för
tetrakloreten, CAS-nr 127-18-4. 

3.7.1 Begränsningar och förbud 
Tetrakloreten är förbjuden i konsumentprodukter men får användas yrkesmässigt. I övrigt är ämnet 
inte reglerat/begränsat (PRIO, Begränsningsdatabasen, KÄ, HSDB). 
Riktvärden för mark är i Sverige för Känslig Markanvändning, Mindre Känslig Markanvändning 
respektive Mindre Känslig Markanvändning är 3, 20 respektive 60 mg/kg TS (NV, 1996b). Se vidare 
3.8.1.  

3.7.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Ämnet är möjligen cancerframkallande hos människa och klass därför som IARC grupp 2B. DSE 
uppger att inga starka bevis på genotoxicitet finns. Ämnet har gett fosterskador vid försök på två olika 
djurslag. Vissa indikationer på fostertoxicitet i djurförsök har observerats. Ämnet har eller kan ha 
endokrinstörande verkan (KÄ). 
 
KEMI (1995) bedömde att tetrakloreten förväntas hamna mestadels i atmosfären, och att 
nedbrytningen där varierar från några dagar till nio månader. Man konstaterar att den allvarligaste 
aspekten med tetrakloreten är ämnets potential att läcka ner i mark och där nå grundvattnet, samt 
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ämnets bidrag till nedbrytning av ozonlagret. Vidare att ämnet vid låga koncentrationer är toxiskt för 
akvatiska organismer och träd. Se vidare bilaga 5. 

3.7.3 Hantering och emissioner 
Tetrakloreten tillverkas och används som tillsats vid kemtvätt, i avfettningsmedel och som kemisk 
intermediär vid tillverkning av fluorkarboner vilket innebär att föreningen kan spridas och hamna i 
miljön via olika källor (KÄ). Den totala användningen av tetrakloreten i Sverige uppgick till ca 870 
ton år 1999 och ca 480 ton år 2000 (SPIN, 2004). Enligt KUR (2004) så var utsläppen 1,6 ton år 2001, 
och 3,8 ton år 2002, och dessa gick via avfall och luft. 
 
Konsumtionen av tetrakloreten var 1988 ca 610 000 ton i västvärlden men användningen minskar efter 
hand som framställningen av CFCer upphör och recirkulationen av tvättvätskor i verkstadsindustrin 
och kemtvättar ökar. Dock är numera använda mängden tetrakloreten större än mängden trikloreten  
Importen av tetrakloreten till Sverige har under 1990-talet minskat kraftigt (KemI Tetrakloreten). 

3.7.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av tetrakloreten: 
 
Luft: Förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 2,5 kPa vid 25 oC). Tetrakloreten i ångfas 
förväntas brytas ned i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad halveringstid i luft 
96 d). Direkt fotolys förväntas inte vara en viktig process eftersom föreningen absorberar UV-ljus 
svagt. 
 
Mark: KOC 200–237 indikerar måttlig mobilitet i mark. Förångning från fuktig mark kan vara en viktig 
process (mätt Henrys lags konstant 0.0177 atm m3/mol). Förångning från torra jordytor kan 
förekomma (pga dess ångtryck). Halveringstider till följd av förångning var 1.2–5.4 timmar i sandig 
lera och 1.9–5.2 timmar i en annan jord. Biologisk nedbrytning förväntas ske långsamt under både 
aerobiska och anaerobiska förhållanden. 
 
Vatten: Tetrakloreten förväntas inte adsorbera till suspenderade partiklar och sediment (pga lågt KOC). 
Förångning från vattenytan förväntas vara en viktig process (Henrys lags konstant). Estimerade 
halveringstider pga förångning i en modellflod och modellsjö var 1 timme respektive 5 dagar. 
Biokoncentration i akvatiska organismer förväntas vara måttlig till låg (BCF mätta i fisk: 26–77). 
Hydrolys förväntas inte vara en viktig process (halveringstid i vatten 9 månader). Kan undergå 
indirekt fotolys i naturliga vatten i närvaro av t.ex. humus. Biologisk nedbrytning sker med 
halveringstider på 180 dagar i syrerikt vatten och 98 dagar i anaerobt vatten. 
 
Bedömning av diklormetan med ELPOS-modellen har inte utförts pga att indata för nedbrytning i 
sediment och jord saknas. 

3.7.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft: För stadsluft i olika amerikanska städer rapporteras halter <0.2–9.75 ppb. För bakgrundsluft 
detekterades i Barrows, Alaska, halter på 56–128 ppt. Medelhalten i den norra hemisfären 
rapporterades vara 40 ppt. 
 
Mark: Tetrakloreten har detekterats i jordprover från lantliga områden i Holland med halter på 0.2–1.0 
µg/kg. I jord från en industriavfallsdeponi i Danmark påträffades 19 mg/kg. 
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Vatten: Grundvatten från 27 amerikanska städer gav medianhalten var 0.6 ppb. Grundvatten i 
Storbritannien innehöll mindre än 2 ppb tetrakloreten i 8 av de 10 prover som analyserades. För 
ytvatten rapporteras att koncentrationen av tetrakloreten i Lake Zürich, Schweiz, var 0.025–0.14 ppb. I 
floden Elbe nära Hamburg, Tyskland, påträffades halter på 16–163 ng/l åren 1992–93. 
 
Sediment: I Liverpoolbukten, Storbritannien, hittades tetrakloreten i sediment från 172 stationer med 
en medelhalt på 4.8 ppt. Det hittades också i 25 av 359 sedimentprover från USA. Medianhalten var 
mindre än 0.050 ppb. 
 
Biota: I marina alger har föreningen hittats med en koncentration på 13–23 ppb. I fisk har tetrakloreten 
påträffats i halter på 0.3–43 ppb i marina fiskar och i halter på 0.5–176 ppb i marina ryggradslösa djur 
i Storbritannien. Den förekom även i fisk från floden Rhen och sjön Konstansee i Tyskland. Halterna 
var 25-100 ppb.  
 
Mammalier: I tran från gråsäl från Storbritanniens nordöstra kust hittades tetrakloreten i halter på 0. 
6–19 ppb, och i sjöfågel och sötvattenfågel var koncentrationerna 1.4–39 ppb längs den engelska 
kusten.  

 
 

Säl är en av djur som har tetrakloreten i sig. 

 
Modersmjölk: Föreningen detekterades i modersmjölk i 7 av 8 prover från 4 tätbefolkade områden i 
USA (HSDB). 

3.7.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för luft, mark, vatten och biota. Samtliga kan vara lämpliga, beroende på syftet 
med utredningen eftersom detekterbara halter förekommer. 

3.8 Trikloreten 
Trikloreten är en färglös vätska med karaktäristisk, aromatisk lukt. 
Ämnet verkar bedövande, är olösligt i vatten, mycket lättflyktigt, och 
icke brännbart. Trikloreten används som lösningsmedel inom 
gummiindustrin, och som komponent i limmer och avfettningsmedel 
för verkstadsindustrin (KÄ). Naturlig förekomst av trikloreten, och 
andra halogenerade kolväten, i marina alger, citrusfrukter, cederträd, 
vulkaner och mossor finns rapporterat (Gribble, 1994).  

Cl

Cl H

Cl  
 
Figur 7. Strukturformel för 
trikloreten, CAS-nr  79-01-6. 
 

3.8.1 Begränsningar och förbud 
Ämnet står på EU:s första prioriteringslista och kan i framtiden bli föremål för skärpta regler (EEG 
793/93).   Ämnet är upptaget i Kemikalieinspektionens PRIO-databas och i Kemikalieinspektionens 
föreskrift om klassificering och märkning. Kemiska produkter som helt eller delvis består av 
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trikloretylen får inte saluföras eller överlåtas till konsumenter för eget bruk och efter 1 januari, 1996 ej 
heller saluföras, överlåtas eller användas för yrkesmässigt bruk (SFS 1998:944 5 - 7 § §).  
 
Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11).F1.7). Gränsvärde för 
tetrakloreten och trikloreten i dricksvatten som skall bedömas som otjänligt är 10 µg/l. Gränsvärdet 
skall tillämpas på summan av halterna av angivna ämnen. (SLVFS 2001:30).  
 
Förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år skall 
anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 tilläggsbokstav -o3). 
Framställning av produkter där mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år 
fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. Framställning av produkter där mer än 1 ton men högst 10 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 tilläggsbokstav -h1 och -h2). Det är med vissa undantag förbjudet 
för minderåriga att arbeta med detta ämne. (AFS 1996:1 5 § och bil. 1:13a.) 

3.8.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
 
Se tabell 5. 

3.8.3 Hantering och emissioner 
Trikloretenproduktion och användning i avfettningsprocesser och inom tryckeriindustrin samt i 
plaster, apparater, smycken, bilar, rör, textilier, papper och i glas gör att ämnet kan spridas till miljön 
på många olika sätt (HSDB).  
 
Trenden för användningen av trikloreten visar en tydlig nedgång. Den totala användningen av 
trikloreten i Sverige uppgick till ca 1040 ton år 1999 och ca 500 ton år 2000 (SPIN, 2004). Enligt 
KUR (2004) var utsläppen av trikloreten 25 ton år 2001 och 23 ton år 2002, via avfall, luft, vatten och 
produkter. 

3.8.4 Spridning och omvandling i naturen 
Trikloreten oxiderar i luft till att ge korrosiva sönderfallsprodukter. Vid oxidation bildas 
dikloracetylklorid, som i närvaro av vatten omvandlas till saltsyra, fosgen (COCl2) och kolmonoxid 
(KemI Trikloreten). 
 
HSDB ger följande bedömning av trikloreten: 
 
Luft: Förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 9,2 kPa vid 25 oC). Trikloreten i ångfas 
förväntas brytas ned i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad halveringstid i luft: 
7 h). 
 
Mark: KOC 101 indikerar väldigt hög mobilitet. Förångning från fuktig mark kan vara en viktig process 
(mätt Henrys lags konstant 9.85×10–3 atm m3/mol). Förångning från torra jordytor kan förekomma 
(pga dess ångtryck). Biologisk nedbrytning under aeroba förhållanden (med tillsats av näringsämnen) 
kan förekomma. Under anaeroba förhållanden, som t.ex. i översvämmade jordar, förväntas långsam 
biologisk nedbrytning via reduktiv deklorering. Halveringstider i grundvatten (aquifer studies) varierar 
från 35 d till över 6 år. 
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Vatten: Trikloreten förväntas inte adsorbera till suspenderade partiklar och sediment (pga lågt KOC). 
Förångning från vattenytan förväntas vara en viktig process (Henrys lags konstant). Halveringstider 
pga förångning i en experimentell mesokosm var 10.7–28 dagar. Biokoncentration i akvatiska 
organismer förväntas vara måttlig till låg (BCF i fisk: 4–39).  
 
Bedömning av trikloreten med ELPOS-modellen har inte utförts pga att indata för nedbrytning i 
sediment och jord saknas. 

3.8.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft. Stadsluft: Luftprover insamlade i Bilbao, Spanien, i mars 1996 innehöll trikloretan med en 
medelhalt på 0.7 ppbV. Trikloretan detekterades i luftprover tagna av det statliga centret för 
luftkvalitetskontroll och ljuddämpning i norra Rhen-Westphalen (76 stationära och 8 mobila 
övervakningsstationer); de årliga medelhalterna 1990 var mellan 0.17 - 0.62 µg/m3. Prover tagna i 
Phoenix och Tucson, Arizona, USA, mellan 1994 och 1996 innehöll trikloretanhalter med 
medelvärdet 0.05 (mellan 0.00- 0.26 ppbv) resp. 0.04 ppbv (mellan 0.00-0.25 ppbv).  
 
Bakgrundsluft: I sydvästra Tyskland insamlades prover från 4 skogsområden mellan 1986 och 1988 
och de innehöll trikloretenhalter på i genomsnitt 0.45, 0.55, 0.5, and 0.45 µg/cu m. Luftprover tagna i 
Antarktis från april 1985 till februari 1986 innehöll trikloreten med 3.1*10-11 mol/m3.  
 
Mark: Medelvärdet av trikloreten i barrskogsjordar och jordbrukjordar sträckte sig mellan 0.08 till 0.8 
resp. <0.01 till 0.06 µg/kg torrvikt.  
 
Vatten: Grundvatten: 38.5 % av grundvattenproverna från 13 amerikanska städer hade en medelhalt på 
29.72 ppb trikloreten som varierade mellan 0.2–125 ppb.  I en studie av grundvatten under 27 svenska 
deponier, var median- och maximalhalter på respektive <0.1 and 5.0 µg/l. 
 
Ytvatten: Prover från ytvatten i Lake Zürich, Schweiz, innehöll 38 ppb, och på 30 meters djup 65 ppb. 
Vattenprover från flodmynningar i Storbritannien rapporteras innehålla: Humber <10-40.6 ng/l; Tees 
<10-269; Tyne <10-43.7; Wear <10-132; Tweed <10; Mersey 250-4200. I Holland/Belgien visade 
prover: Scheldt 1987-1989 <10-1570;  Scheldt 1993 54.7. I Tyskland, Elbe <700, och i USA, Back 
River <132-30 000 samt 260-13800; och i Brazos River 6-280 ng/l. 
 
Havsvatten (strand-, bukt-, fjord- kust- och kontinentalsockelvatten) som innehöll trikloreten 
insamlades från följande platser: Liverpool Bay, Storbritannien (<3600 ng/l), Swansea Bay, 
Storbritannien (<10), Byfjorden, Sverige (0.28 ng/l), Skagerrak (<2.6 to <5.8), Firth of Forth, 
Storbritannien (<10), Moray Forth, Storbritannien (<10), North Minch, Storbritannien (<10), Bristol 
Channel, Storbritannien (<10), och den Belgiska kontinentalsockeln (4.9- 7.3 ng/l). 
  
Sediment: Föreningen har påträffats i marina sediment från Liverpoolbukten, England, med ett 
maximum på 9.9 ppb. Den finns i STORET databas, med 338 resultat där 6.0% av proverna var 
positiva, och med en medelhalt på <5.0 ppb.  
 
Biota: Musslor som samlades in 1995/1996 från floderna Ariho, Koe och Okita i Japan innehöll inte 
mätbara kvantiteter trikloretan (detektionsgräns <0.5 µg/kg). I en stickprovsundersökning som 
utfördes nära Liverpoolbukten, Storbritannien upptäcktes trikloretenhalter i sjöfågelägg på 23-33 
mg/kg i Alca torda (tordmular), Uria aalge (sillgrisslor), och Rissa tridactyla (tretåiga måsar). Även i 
Phalacrocorax aristotelis (toppskarv) noterades nivåer på 2.4 mg/kg. 
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Fisk: Trikloreten har påträffats i marina fiskar i 
följande koncentrationer: kött - 0.04–1.1 ppm, 
lever - 0.66–20.0 ppb, och musslor - 50 dagars 
exponering 1.37 ppm. 
 
Modersmjölk: I modersmjölksprover från 4 
amerikanska tätbefolkade områden fanns 
föreningen i 8 av 8 prover. Koncentrationen av 
trikloreten i mjölken var 0.3 mg/kg (HSDB).  
  Ibland annat fisk finns numera trikloreten. 

3.8.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för luft, mark, vatten och biota. Mest jämförelsematerial finns för luft och vatten, 
som kanske därför är mest lämpliga. I biota kan det vara svårt att nå detekterbara halter. 

3.9 Hexaklorbutadien 
Hexaklorbutadien är en färglös vätska som är svårlöslig i vatten. 
Ämnet används som lösningsmedel i en rad 
textilkemikalieprodukter som t.ex. färger, tryckfärgspastor, 
ytmodifierande medel och olika impregneringsmedel (KÄ). Det 
används också som lösningsmedel för elastomerer, 
värmetransports-, transformator- och hydraulvätskor. Det 
förekommer också som desinfektion biprodukt i klorerat vatten.  
(HSDB). 
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Figur 8. Strukturformel för 
hexaklorbutadien, CAS-nr 87-86-3. 

3.9.1 Begränsningar och förbud 
Hexaklorbutadien är upptaget i Kemikalieinspektionens PRIO-databas som Utfasningsämne p.g.a. 
misstanke om låg nedbrytbarhet eller hög potential för bioackumulering, och mycket hög giftighet för 
vattenlevande organismer. Ämnet är upptaget på EU:s lista över prioriterade ämnen inom området för 
vattenpolitik (2000/0035 (COD)). 
 
Högsta tillåtna halt av ämnet i industriellt avloppsvatten finns reglerat i SNFS 1995:7 16 - 18 § §.  
Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11).F1.1). Det är med vissa 
undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med detta ämne (AFS 1996:1 5 § och bil. 1:13a.) 

3.9.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga adekvata bevis finns för carcinogenicitet hos människa eller djur, IARC grupp 3. Dock finns 
observerad njurcancer effekt på råtta i en studie (DSE). Ämnet är påvisad genotoxisk i vissa tester 
(DSE). Inga starka bevis finns för teratogenicitet och reproduktionsstörningar (DSE). 
 
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för hexaklorbutadien visas i bilaga 5. 
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3.9.3 Hantering och emissioner 
Hexaklorbutadiens tillverkning och användning som lösningsmedel i en mängd produkter kan leda till 
dess utsläpp i miljön via olika källor. Spårhalter av hexaklorbutadien har detekterats i vatten, jord, 
sediment, i olika mat och dryck samt i marina djur (HSDB). 
 
Ingen uppgift om använda kvantiteter av hexaklorbutadien i Sverige fanns vid informationssökningen 
(SPIN, 2004). Enligt KUR (2004) så var utsläppen 2,1 kg år 2001 och 55000 kg år 2002, och dessa 
gick via avfall, luft och vatten. Den stora skillnaden mellan utsläppstalen för år 2001 och 2002 var pga 
att Karlshamns Sweden AB år 2002 bidrog med utsläpp till luft. 

3.9.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av hexaklorbutadien: 
 
Luft: Förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 0,029 kPa vid 25 oC). Hexaklorbutadien i 
ångfas förväntas brytas ned i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad 
halveringstid i luft: 534 d). Direkt fotolys förväntas ske eftersom föreningen absorberar UV-ljus. 
 
Mark: Ämnets KOC på 50200–275000 indikerar låg till ingen mobilitet i mark. Förångning från fuktig 
mark kan vara en viktig process (mätt Henrys lags konstant 1.03×10–2 atm m3/mol). Adsorption till 
jord förväntas dock försvaga förångningen.  
 
Vatten: Hexaklorbutadien förväntas adsorbera till suspenderade partiklar och sediment (pga högt KOC). 
Förångning från vattenytan förväntas vara en viktig process (baserat på Henrys lags konstant). 
Estimerad halveringstid pga förångning i en modellflod och modellsjö var 1.7 dagar respektive 6.4 
dagar. Men förångning från vattenytan försvagas vid adsorption till suspenderat fast material och 
sediment i vattenmassan. Biokoncentration i akvatiska organismer förväntas vara väldigt hög (BCF 
värden 5800–17000). Biologisk nedbrytning har observerats i aeroba och anaeroba tester. Estimerade 
halveringstid baserad på monitoringdata är 3–30 dagar i flodvatten och 30–300 dagar i sjö- och 
grundvatten. Hydrolys förväntas inte eftersom ämnet saknar hydrolyserbara funktionella grupper. 
 
Bedömning av hexaklorbutadien med ELPOS-modellen har inte utförts pga att indata för nedbrytning 
i sediment och jord saknas. 

3.9.5 Förekomst i människa och miljö 
Vid en screeningsstudie utförd av IVL mättes hexaklorbutadien i omgivningsluft, atmosfärisk 
deposition, reningsverksslam, sediment och blåmusslor vid bakgrundslokaler och på platser med 
tänkbart förhöjda halter. Hexaklorbutadien återfanns i samtliga luftprov i halter av samma 
storleksordning (median 0,16 ng/m3) och i atmosfärisk deposition men inte i övriga matriser (IVL, 
2004). 
 
Luft: För stadsluft rapporteras att i Houston, USA, var halterna av föreningen i omgivningsluften 117 
µg/m3. I USA mellan 1981-1984 var den dagliga medelhalten i utomhusluft 0.036 ppbv. 
 
För bakgrundsluft rapporteras att medelhalterna (med standardavvikelse) av hexaklorbutadien på 
avlägsna platser (som utvalts därför att de påverkats endast av långväga transporter) i norra respektive 
södra hemisfären var 0.17  respektive 0.07 ppt.  
 
Mark: Halter på 433.0 ppb (torrvikt) har hittats i jord nära Mississippifloden 
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Vatten: Ytvatten: 1982 till 1985 var medelhalten av hexaklorbutadien i floden Rhen mellan 0.01-0.1 
ppb.  Uppströms (vid Zollenspieker) respektive nedströms (vid Seemannshoft) Hamburg i floden Elbe 
var halterna 2-4.23 ng/l respektive 2.3-2.6 ng/l.  
 
Grundvatten: I Lombardiet, Italien, innehöll grundvatten som var förorenat av industriutsläpp  
hexaklorbutadien mellan 0.1-266.2 ng/l. I brunnar nära Limbiate och Senago, Italien, påträffades 
grundvatten - också det förorenat av industriutsläpp – med maximala koncentrationer på 
uppskattningsvis 3 ng/ml respektive 0.9 ng/ml.  
 
Sediment: Sediment från södra respektive västra Lake Huron, Lake St. Clair, samt centrala respektive 
östra Lake Erie innehöll medelhalter av hexaklorbutadien på 0.08, 7.3, 1.6, 0.2 respektive 0.2 ppb 
(torrvikt). Koncentrationen i sediment från Liverpoolbukten, Storbritannien, låg på mellan <0.02 och 
>8 mg/kg. 
 
Biota: I en engelsk studie fanns att fem arter av marina alger innehöll rester av hexalorbutadien vid 
koncentration varierande från 0 - 8.9 µg/kg. 14 invertebratarter innehöll hexalorbutadienrester på 0 - 7 
µg/kg våtvikt. Ägg eller organ från åtta arter av havs- och sötvattenfåglar visade sig innehålla 0 - 9.9 
ug/kg; samt organ från 2 mammalarter innehöll 0 -3.6 µg/kg. Fisk (regnbågsforell) i Lake Ontario 
innehöll 0.2 ng/g. I en engelsk studie av olika organ av 15 fiskarter uppmättes hexaklorbutadien 
halterna till  0 -2.6 µg/kg (HSDB). Inga uppgifter om eventuell förekomst i människa hittades (HSDB, 
ESIS, EPA, SciFinder). 

3.9.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns enkelt tillgänglig för mark och vatten. Med tanke på den IVL-studie som utfördes 
nyligen förefaller endast luft vara lämplig matris i Sverige. Med tanke på de många resultat som finns 
från andra länder kan dock en jämförelse av detektionsgränser i de utländska studierna och i IVL 
studien vara lämplig innan man väljer matris. 

3.10 Xylen, som grupp  
Xylener är färglösa vätskor med sötaktig lukt. De är olösliga i 
vatten, men används som lösningsmedel för kosmetika och inom 
gummiindustrin, samt i färg och lack. Vidare används de som 
lösningsmedel i textilkemikalieprodukter som färg, tryckfärgspasta, 
ytmodifierande medel, impregneringsmedel m.m. Ytterligare 
användningsområden är i golvbeläggningsmaterial, härdare för 
färg, plaster, och lim (KÄ). De förekommer i tre former; orto, meta och 
para, beroende på metylgruppens placering. Oftast används de i 
blandning av varandra, varför denna fått ett eget CAS-nummer (1330-
20-7). Nedan redogörs därför huvudsakligen för blandningen, med 
tillägg av isomerformerna när sådan specifik information funnits. 

 
 
Figur 9. Strukturformel för o-xylen, 
CAS-nr 95-47-6. 

 
 
Figur 10. Strukturformel för m-
xylen, CAS-nr 108-38-3. 

3.10.1 Begränsningar och förbud 
Xylen får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 
1996:11). F1.7). I övrigt inga begränsningar förutom de som gäller för 
lösningsmedel: Förbrukning av mer än 500 ton organiska 
lösningsmedel per år fordrar tillstånd av Miljödomstol. Förbrukning av 

 
 
Figur 11. Strukturformel för p-
xylen, CAS-nr 106-42-3. 
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mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel per år fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. 
Förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösningsmedel per år skall anmälas till 
kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 tilläggsbokstav -o1, -o2 och -o3). 
Framställning av produkter där mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år fordrar tillstånd 
av Länsstyrelsen. Framställning av produkter där mer än 10 ton men högst 500 ton organiska 
lösningsmedel ingår per år skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 
1998:899 tilläggsbokstav -o4 och -o5). Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde ställer särskilda krav på skyddsåtgärder enligt NFS 2000:4 1:3 §. 

3.10.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Råttor exponerade för upp till 500 mg/kg och möss till 1000 mg/kg kroppsvikt blandxylener i 103 
veckor visade inga behandlingsrelaterad tumörökning i både könstyperna. Tillgängliga data både från 
in vivo och in vitro studier föreslår att xylener inte är genotoxiska. Maternaltoxicictet och 
fosterviktminskning har observerats vid xylenbehandling av gravida råttor. Dock har inga teratogena 
effekter observerats (SIDS/SIAM, Xylen). 
 
Det finns inga riskbedömningsdata för xylener i OECD:s databaser. Gruppen har för närvarande getts 
låg prioritet för vidare arbete. Det finns ett IPCS-assessment dokument (EHC 190) för denna kategori 
av ämnen. 
 
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för xylener visas i bilaga 5. 

3.10.3 Hantering och emissioner 
Xylen förekommer naturligt i petroleum. Förutom dess produktion och användning som kemisk 
intermediär och där via spillvatten, kan skogsbränder leda till utsläpp i miljön. Xylen introduceras i 
atmosfären huvudsakligen via bränsleemissioner och avgaser i samband med dess användning i bensin 
(HSDB). 
 
För Xylener som grupp finns överblicksstatistik för de fyra största funktionerna (KEMI, 
Överblicksstatistik, 2004).  Från denna sammanställdes tabell 3 som visar min och max försåld mängd 
i Sverige för funktionerna färger och lacker, härdare (övriga), spädningsmedel (för färger och dylikt), 
samt bindemedel (färg, lim, etc). 
 
Tabell 3. Min och max försåld kvantitet av Xylen (CAS-nummer 1330-20-7) i Sverige 1995–2001. 

 Min Max 
år ton  ton  
2001 15709 16498 
2000 17192 18028 
1999 12611 13337 
1998 14588 16638 
1997 18707 21670 
1996 17025 19490 
1995 12370 13840 

 
 
KUR (2004) uppger att för Xylener som grupp så var utsläppen 650 ton år 2001, och 2600 ton år 
2002, via avfall, luft, produkter och marknad. 
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o-xylen: Den totala användningen av o-xylen i Sverige uppgick till ca 30 200 ton år 1999 och ca 31 
000 ton år 2000 (SPIN, 2004). Dessa uppgifter är alltså inte i överensstämmelse med uppgiften från 
KEMI (KEMI, Överblicksstatistik, 2004) som anger lägre tal för xylener som grupp (Tabell 3).  
 
m-xylen: Den totala användningen av m-xylen i Sverige uppgick till ca 604 ton år 1999 och ca 615 ton 
år 2000 (SPIN, 2004). 
 
p-xylen:  Den totala användningen av p-xylen i Sverige uppgick till ca 620 ton år 1999 och ca 624 ton 
år 2000 (SPIN, 2004).  

3.10.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av xylener: 
 
o-Xylen 
 
Luft: o-Xylen förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 0,88 kPa vid 25 oC). o-Xylen i 
ångfas förväntas brytas ned i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad 
halveringstid: 1.2 dagar). Direkt fotolys förväntas ej. 
 
Mark: Experimentella KOC på 48–29 indikerar hög mobilitet i mark. Förångning från fuktig mark kan 
vara en viktig process (baserat på mätt Henrys lags konstant: 5.2×10–3 atm m3/mol). Förångning från 
torra jordytor kan förekomma (baserat på ångtryck). Biologisk nedbrytning förväntas ske i både jord 
och vatten. 
 
Vatten: o-Xylen förväntas adsorbera måttligt till suspenderade partiklar och sediment (lågt KOC). 
Förångning från vatten förväntas ske (baserat på mätt Henrys lags konstant 5.2×10–3 atm m3/mol). 
Estimerade halveringstider pga förångning i en modellflod och en modellsjö var 3.2 timmar respektive 
4.1 dagar. Biokoncentration i akvatiska organismer förväntas vara låg (baserat på mätta BCF värden: 
6–21). Hydrolys förväntas inte vara en viktig nedbrytningsprocess i vatten. 
 
m-Xylen  
Luft: m-Xylen förväntas förekomma endast i gasfas (baserat på mätt ångtryck: 1,1 kPa vid 25 oC). m-
Xylen i ångfas förväntas brytas ner i atmosfären via reaktion med hydroxylradikaler (estimerad 
halveringstid: 16 h). 
 
Mark: Experimentellt bestämd KOC på 166–182 indikerar måttlig mobilitet i mark. Förångning från 
fuktig mark kan vara en viktig process (baserat på mätt Henrys lags konstant: 7.18×10–3 atm m3/mol). 
Förångningspotentialen från torra jordytor kan förekomma (pga dess ångtryck). Biologisk nedbrytning 
i både jord och vatten förväntas vara en viktig process. Nedbrytningsprodukter innefattar 3-
metylbensyl fumaric acid, 3-metylbensyl succinic acid, 3-metylsalicylat, 3-metylbensoat och 3-
metylbensaldehyd. 
 
Vatten: m-Xylen förväntas inte adsorbera till suspenderat organiskt material (baserat på lågt KOC). 
Indirekt fotooxidation i närvaro av humussyror kan påskynda ämnets abiotiska nedbrytning. Ämnet 
förväntas att förångas från vattenytor (baserat på Henrys lags konstant). Estimerad halveringstid pga 
förångning i modellflod och modellsjö var 3 timmar respektive 4 dagar. 
 
Biokoncentration av m-xylen i akvatiska organismer förväntas vara låg baserat på mätta BCF (6–
23,4). 
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p-Xylen 
Luft: p-Xylen förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 1,2 kPa vid 25 oC). p-Xylen i 
ångfas förväntas brytas ner i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estimerad halveringstid 
27 timmar). 
 
Mark: Experimentella KOC för jordar med varierande pH-värden och organiskt kolinnehåll indikerar 
måttlig mobilitet i mark. Förångning från torra jordytor kan förekomma (baserat på ångtryck). 
Förångning från fuktig mark kan vara en viktig process (baserat på mätt Henrys lags konstant: 6.9×10–

3 atm m3/mol). Biologisk nedbrytning i jord och vatten förväntas vara en viktig sänka. Generellt 
rapporteras biologisk nedbrytning i jord och grundvatten under aeroba förhållanden. Anaerob 
nedbrytning rapporteras också. 
 
Vatten: p-Xylen förväntas adsorbera i liten omfattning till sediment eller partikulärt material (baserat 
på mätt KOC 246 i slamlera och 540 i sandlera). Ämnet förväntas att förångas från vattenytor (baserat 
på Henrys lags konstant). Estimerad halveringstid i en modellflod och en modellsjö var 3 timmar 
respektive 99 timmar. 
 
Biokoncentration i akvatiska organismer förväntas vara låg baserat på mätta BCF-värden (15 i fisk). 
 
Beräkningar med ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och data från bilaga 2 förutsäger att LRT för p-
Xylen i luft är 354 km vid 100 % utsläpp till luft. Modellen beräknar att 99,2 % av den totalt utsläppta 
mängden p-xylen finns i luften vid steady state. p-Xylens totala uppehållstid i miljön beräknas till 1 
dag. Eftersom o- och m-xylen har snarlika kemiska och fysikaliska egenskaper som p-xylen kan 
resultaten förväntas gälla även dessa. I jämförelse med en typisk persistent organisk förorening 
(PCDD/F; τtot, ~10 000, CTD 700–3000) är CTD lågt, och uppehållstiden mycket låg. Xylener är 
därmed inte att betrakta som persistent, eller ha potential för långdistanstransport.  

3.10.5 Förekomst i människa och miljö 
Luft: Stadsluft: I Stockholm uppmättes för 2003 atmosfäriska koncentrationen för xylen till 13 µg/m3 
(SLB,2004). 
  
I andra länder har uppmätts: Turin, Italien 15.06 ppb; Los Angeles, USA 1–18.1 ppb; Sydney, 
Australien 3.9 ppb; Lincoln Tunnel, NY, USA 33 ppb; Houston, USA 38 ppb; Philadelphia, USA 16 
ppb; London, SB 2.3 ppb; Phoenix, USA 8.6 ppb. Halter för xylen isomerer rapporterades i en studie 
för några storstäder; Zurich, Schweiz 9–21 ppb; Berlin, Tyskland 13.6–18.1 ppb; Paris, Frankrike 0.6–
1.5 ppb; Johannesburg, Pretoria och Durban Sydafrica 1.3–4.5 ppb; London, England 0.8–2.8 ppb; 
Tokyo, Japan 0.4–1.0 ppb; Phoenix, AZ 1.8–4.2 ppb; Houston, TX 1.3–3.8 ppb; St. Louis, MO 0.3–
1.0 ppb; Denver, CO 0.6–2.9 ppb samt Staten Island, NY 2.6 ppb. 
 
Bakgrundsluft: För flera jordbrukslokaler i Irland rapporteras 0.95–2.7 ppt. 
 
Mark: I USA detekterades xylen i jordprover vid Clothier sopstation, Granby, NY, 1979 till en 
medelkoncentration av 79 ppb. I jordprover vid en byggarbetsplats i Nederländerna uppmättes 2,030 
mg/kg. 
 
Vatten: Grundvatten: Xylen detekterades nära en plats för oljeförvaring i Virginia, USA, i en 
medelkoncentration av 2.8 ppm. 
  
Ytvatten: Xylen detekterades i en medelkoncentration av < 1 ppb i råvattenkällor i 30 kanadensiska 
städer. Från Florida Bay rapporteras en koncentration av 2-8 µg/l. 
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Sediment: Sediment samlade i River Morava, Slovakien, innehöll xylen i koncentration 0.21-1.53 
µg/kg våtvikt. Sedimentprover från River Tees, England, innehöll xylen i koncentration 3.4 -250 ppb. 
 
Biota: En studie på regnbågsforell från Coloradofloden respektive karp från Las Vegas Wash, NV, 
visade på xylen i koncentrationen 50 respektive 120 ppb. Ospecificerade koncentrationer av xylen 
detekterades i modersmjölk från tre stora nordamerikanska städer (HSDB). 

3.10.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för luft, mark, vatten och biota. Samtliga skulle kunna
jämförelsematerial finns för luft. 

3.11 1,2,3-Trimetylbensen 
1,2,3-trimetylbensen är färglös vätska som är olöslig i vatten. Den används 
som lösningsmedel för färg och lack (KÄ). 

3.11.1 Begränsningar och förbud 
Trimetylbenser specifikt är inte upptagna på några begränsningslistor eller 
omfattade av produktkontroll (PRIO, Begränsningsdatabasen, KÄ, HSDB). 
Som organiska lösningsmedel omfattas de av de generella reglerna för dessa bet
Förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år fordrar tillstånd a
Förbrukning av mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel per
Länsstyrelsen. Förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösn
anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899
o2 och -o3). Framställning av produkter där mer än 500 ton organiska lösni
fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. Framställning av produkter där mer än 10 t
organiska lösningsmedel ingår per år skall anmälas till kommunal nä
hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 tilläggsbokstav -o4 och -o5). 
 
Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11). F1
än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ställer särskilda kr
enligt NFS 2000:4 1:3 §. 

3.11.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
För genotoxicitet rapporteras att av åtta studier i Ames test var 4 positiva och 4 n
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga

3.11.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av 1,2,3-trimetylbensen i Sverige uppgick till ca 2 ton
år 2000 (SPIN, 2004). 

3.11.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger ingen bedömning av 1,2,3-trimetylbensen. 
 vara lämpliga. Mest 

 
 
Figur 12. Strukturformel för 
1,2,3-trimetylbensen, CAS-nr 
526-73-8. 
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3.11.5 Förekomst i människa och miljö 
Uppgifter om 1,2,3-Trimetylbensen saknas (HSDB, EPA). 

3.11.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetoder finns för luft, mark och vatten. Luft och vatten är troligen de mest lämpliga med tanke 
på ämnets flyktighet. 

3.12 1,2,4-Trimetylbensen 

 
Figur 13. Strukturformel för 
1,2,4-trimetylbensen, CAS-nr 
95-63-6. 

1,2,4-trimetylbensen är en färglös vätska som är olöslig i vatten. 
Den används som lösningsmedel i färg och lack, som bärare vid färgning  
och tryckning på textil, samt som härdare för färg (KÄ).  

3.12.1 Begränsningar och förbud 
Se stycket 3.11.1 för 1,2,3-trimetylbensen. 

3.12.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
 
Se tabell 5. 

3.12.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av 1,2,4-trimetylbensen i Sverige uppgick till ca 47 ton år 1999 och ca 95 
ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.12.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av 1,2,4-trimetylbensen: 
 
Luft: 1,2,4-trimetylbensen förväntas förekomma endast i gasfas (baserat på mätt ångtryck: 0,28 kPa 
vid 25 oC). I ångfas förväntas ämnet brytas ner i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler och 
nitratradikaler (estimerad halveringstid: 12 timmar respektive 6–30 dagar). 
 
Mark: Låg mobilitet i mark förväntas (baserat på ett estimerad KOC 720). Förångning från fuktig 
markyta förväntas (baserat på Henrys lags konstant: 6.16×10–3 atm m3/mol) liksom från tott mark 
(baserat på högt ångtryck). Aerob biologisk nedbrytning förväntas i jord och vatten. 
 
Vatten: 1,2,4-trimetylbensen kan adsorbera till sediment eller partikulärt material (baserat på måttligt 
KOC). Ämnet förväntas att förångas från vattenytor (pga relativt hög Henrys lags konstant). Estimerad 
halveringstid i en modellflod och en modellsjö var 3 timmar respektive 4 dagar. 
 
Biokoncentrationen i akvatiska organismer bör vara måttlig till hög (BCF: 31–275, mätt i karp). 1,2,4-
Trimetylbensen förväntas brytas ned fotolytiskt i naturliga vatten. 
 
Beräkningar med ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och data från bilaga 2 förutsäger att LRT för 1,2,4-
trimetylbensen i luft är 354 km vid 100 % utsläpp till luft. Modellen beräknar att 98,9 % av den totalt 
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utsläppta mängden 1,2,4-Trimetylbensen finns i luften vid steady state. 1,2,4-Trimetylbensens totala 
uppehållstid i miljön beräknas till 1 dag. I jämförelse med en typisk persistent organisk förorening 
(PCDD/F; τtot, ~10 000, CTD 700–3000) är CTD lågt, och uppehållstiden mycket låg. 
Trimetylbensener är därmed inte att betrakta som persistenta, eller ha potential för 
långdistanstransport. 

3.12.5 Förekomst i människa och miljö 
HSDB beskriver följande om 1,2,4-trimetylbensen: 
 
Luft: Stadsluft: Ett luftprov i London, England, visade koncentrationen 12 ppb. Medelkoncentrationen 
för 1,2,4-trimetylbensen på en gata respektive bilparkering i Paris mätte 12 respektive 25.1 µg/m3. I 
luftprover samlade på en stadsgata respektive en förortsgata i Wien, Österrike, (1986/1987) uppmättes 
23.4 respektive 4.5 ppbC. I Barcelona, Spanien, uppmättes 9.3 µg/m3.  
 
Bakgrundsluft: 1,2,4-Trimetylbensen identifierades i luftprover från Southern Black Forest, Tyskland, 
(1984) med koncentration 31 - 444 ng/m3. Förortsluft i Tubingen, Tyskland, innehöll koncentrationen 
332-1276 ng/m3. Luftprover från jordbruksområden på utanför Wien, Österrike, visade 0.8–2.1 ppbC.  
 
Vatten: Grundvatten: Prover från Chalk aquifer, England, (vid en bensinstation) innehöll 1,2,4-
trimetylbensen med en koncentration av 1530 µg/l. Den allmänna vattenförsörjningsbrunnen (samma 
källa) innehöll 0.13 µg/l. 
 
Ytvatten: Vattenprover samlade från södra Nordsjön (under augusti 1983 till juli 1984) innehöll 
trimetylbensener med en medelkoncentration av 3 ng/l. 

3.12.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetoder finns för luft, mark och vatten. Luft och vatten förefaller lämpliga, då det finns 
tidigare undersökningar av dessa. 

 
 
Figur 14. Strukturformel för 
1,3,5-trimetylbensen, CAS-nr 
108-67-8. 
 

3.13 1,3,5-Trimetylbensen 
1,3,5-Trimetylbensen är en färglös vätska som är olöslig i vatten. 
Den används som lösningsmedel i färg och lack, som färgstoftsintermediär  
men också som en komponent i bekämpningsmedel mot skadeinsekter i  
odlingar av stråsäd och oljeväxter. Den används även som UV  
oxidationsstabilisator för plaster, och kan finnas i isoleringsmaterial 
för elektriska komponenter (KÄ, HSDB). 

3.13.1 Begränsningar och förbud 
Se stycket 3.11.1 för 1,2,3-Trimetylbensen. 

3.13.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
 
Se tabell 5. 
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3.13.3 Hantering och emissioner 
Ämnets produktion och användning som färgstoftsintermediär, lösningsmedel, och i plaster m.m. kan 
leda till dess utsläpp i miljön via olika källor. Därtill släpps ämnet ut direkt i miljön som en 
bensinkomponent och i bränsleemissioner, kommunala reningsverk samt kolbränslebaserade kraftverk 
(HSDB). Den totala användningen av 1,3,5-trimetylbensen i Sverige uppgick till ca 23 ton år 1999 och 
ca 24 ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.13.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning av 1,3,5-trimetylbensen: 
 
Luft: Ämnet förväntas förekomma endast i gasfas (baserat på mätt ångtryck: 0,33 kPa vid 25 oC). I 
ångfas förväntas ämnet brytas ner i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler och 
nitratratikaler (estimerad halvtid: 7 timmar respektive 10–67 dagar). 
 
Mark: KOC på 660 indikerar låg mobilitet i mark. Förångning från fuktig mark kan vara en viktig 
process (baserat på mätt Henrys lags konstant: 8.77×10–3atm m3/mol). Förångning från torra jordytor 
kan förekomma (pga högt ångtryck). Aerob biologisk nedbrytning förväntas i jord och vatten.  
 
Vatten: 1,3,5-trimetylbensen förväntas adsorbera måttligt till suspenderade partiklar och sediment 
(baserat på KOC). Förångning från vattenytan förväntas ske pga dess Henrys lags konstant. Estimerade 
halveringstider pga förångnings för en modellflod och en modellsjö var 3 timmar respektive 4 dagar. 
Biokoncentration i akvatiska organismer förväntas (BCF: 23–342 mätta i karp).  

3.13.5 Förekomst i människa och miljö 
 
Luft: Stadsluft: Ett luftprov taget på en gata i London, England (sommaren 1988) visade 
koncentrationen 6,1 ppb. Luft samlat vid en stadsspridningsplym i London visade koncentrationen 
<10 - 46 ppt. Luft i Paris visade 1.3-5.2 µg/m3 och i Zurich, 2.1µg/m3. Luftprover från stadsgata 
respektive förortsgata i Wien, Österrike, (1986/1987) gav 7,7 respektive 1,4 ppbC.  
 
Bakgrundsluft: 1,3,5-Trimetylbensen identifierades i luftprover från Southern Black Forest, Tyskland, 
(1984) i koncentrationen 7 - 70 ng/m3. Förortsluft i Tubingen, Tyskland, innehöll 72-286 ng/m3. 
 
Vatten: Grundvatten: Prover från Chalk aquifer, England, (vid en bensinstation) innehöll 1,3,5-
trimetylbensen med en koncentration av 0.2 - 560  µg/l. Den allmänna vattenförsörjningsbrunnen 
(samma källa) innehöll 0.04 µg/l. 
 
Ytvatten: Prover samlade längs en gradient genom Östersjön (Fehmarn-Helsinki, juni 1981) innehöll 
2.5 ng/kg. Prover samlade längs en gradient genom centrala Atlanten (från Recife/Montevideo, 
Oktober/November 1980) innehöll 2.9 ng/kg. 
 
Biota: Inga uppgifter om eventuell förekomst i människa hittades (HSDB, ESIS, EPA, SciFinder). 

3.13.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetoder finns för luft, mark och vatten. Luft och vatten förefaller lämpliga, då det finns 
tidigare undersökningar av dessa. 
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3.14 Tennorganiska föreningar 

Tennorganiska föreningar används som biocider, PVC stabilisatorer och 
som katalysatorer vid tillverkning av organiska estrar, vilka sedan 
används som mjukgörare, smörjmedel och värmeöverförande vätskor. De 
används också som katalysatorer i olika kemitekniska produkter (KÄ). 
De förekommer i många olika varianter, varav här redogörs för sex av 
dessa. Då de har mycket gemensamt, redogörs nedan därför 
huvudsakligen för gruppen, med tillägg av ämnesinformation när sådan 
specifik information funnits. 

Sn H

H
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Figur 15. Strukturformel för 
monobutyltenn, CAS-nr 2406-65-7. 
 

H

Sn

H  
Figur 16. Strukturformel för dibutyltenn, 
CAS-nr 1002-53-5. 
 

3.13.1 Begränsningar och förbud 
Tennorganiska föreningar upptas som grupp på PRIO-listan som 
Riskminskningsämnen pga deras giftighet och miljöfarlighet. De är dock 
inte klassificerade som det i Annex 1/KIFS. Många leverantörer tillämpar 
dock självklassificering utifrån de data om giftighet och/eller miljöfarlighet 
som finns. De upptas på många avvecklingslistor upprättade företag och 
branscher. Men då de ingår i låg halt (<1 %) i produkterna, är deras 
innehåll i produkterna ofta okänt. Sn

H  
Figur 17. Strukturformel för 
tributyltenn, CAS-nr 688-73-3. 
 

 
Föreningarna får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 
1996:11). F1.3). Tillståndspliktiga verksamheter, med utsläpp av mer än 50 

kg tenn/år till vatten, ska lämna in en emissionsdeklaration 
med miljörapporten (NFS 2000:13 bil 2). Från och med 2003 
får inga fartyg målas med tenninnehållande färger. 

nt runt om i världen. Se vidare tabell 5. 

3.13.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inandning av tennorganiska föreningar är giftigt, vilket ske 
t.ex. av sprutdimma och slipdamm. De är också farliga vid 
hudkontakt och förtäring. Exponering för tennorganiska 
föreningar medför risker också för skador på centrala 
nervsystemet, immunförsvaret, fortplantningsförmågan och 
foster samt ögonskador. Generellt har mono- och 
dibutyltennföreningar högre giftighet än tributyltennföreningar. De flesta undersökningarna rör oxider 
av tennorganiska föreningar, vilka inte omfattas av denna rapport. Nämnas kan att tributyltennoxid 
(TBTO) är mycket bioackumulerande och extremt giftigt för fisk och blötdjur. Skadliga halter har 
påvisats i vatten och sedime

SnH2

        

SnH3

 
Figur 18. Strukturformel för difenyltenn, och 
monofenyltenn, CAS-nr har ej hittats. 
 

 
Jacobson och Willingham (2000) uppger att i USA har PEC i vatten för TBT satts till 12 ppt i New 
York, 345 ppt i SanDiego, 205 ppt i Norfolk. För sediment uppskattades PEC till 98 ppb (NY), 2750 
ppb (San Diego), och 1640 ppb (Norfolk). Rüdel (2003) uppger att NOEC för laxöring i en 28-
dagarsstudie var 2–4 ng TBT/l. Vidare uppger Rüdel (2003) att trifenyltennorganiska föreningar 
sannolikt har liknande toxicitetsverkan som TBT, och att LC50 för Pimephales promelas var 3,9 µg 
TFT/l.  
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3.13.3 Hantering och emissioner 
Organiska tennföreningars tillverkning och användning som biocider, stabilisatorer etc kan leda till 
dess utsläpp i miljön, i huvudsak till vatten. Av speciell oro betraktas Tributyltenn (TBT)-föreningar i 
båtfärger och dess utsläpp till vatten (HSDB).  
 
Ingen uppgift om använda kvantiteter av monobutyltenn, dibutyltenn, 
tributyltenn, difenyltenn eller monofenyltenn i Sverige fanns vid 
informationssökningen (SPIN, 2004). 
Tributyltenn: För tributyltenn anges att användning förekommer i Danmark, 
men då i färre än fyra produkter (SPIN, 2004). Enligt KUR (2004) så var 
utsläppen av tributyltennföreningar (som Sn) 0,54 kg år 2001; dessa utsläpp 
gick via luft och avfall. KUR (2004) anger även samma utsläppstal för 
tributyltenn-katjon (som Sn); 0,54 kg år 2001, via luft och avfall. Slutligen 
anger KUR (2004) att utsläppen av tributyltennoxid (som Sn) var 2,12 kg år 
2001, och att dessa utsläpp gick via avfall och luft. 
 
I KEMI (1995) uppges att tributyltennoxid (CAS nr 56-35-9) år 1992 fanns i 1
importen av ren substans var 2.2–2.3 ton, och importen i kemiska preparationer 
 
Trifenyltenn: Enligt KUR (2004) så var utsläppen i Sverige av trifenyltennoxi
2002, och dessa gick via avfall och luft. För år 2002 anges noll kg. 

3.13.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning: 
 
Mark: Adsorberas starkt till jord; fördelningskonstanter i ytjord på 10–100 (s
(sandlera) har rapporterats. Biodegradering är den primära processen som
tennföreningars persistens i marken. Men monitoringstudier visar att dessa 
persistenta i sediment och skulle också förväntas vara det i jord. Förångning 
viktig process. 
 
Vatten: Adsorberas starkt till sediment och partiklar. Organiska tennföreni
ytmikroskiktet i vatten. Adsorption till sediment är betydelsefull pga att 
sediment ofta är tre tusen gånger högre än i vattenmassan. I vatten kan lösta org
anta olika former beroende av vattnets pH och dess egenskaper. Så kan t.ex. 
finnas som TBT-klorid och TBT-hydroxid.  
 
Det som främst begränsar persistensen av organiska tennföreningar i ak
biodegradering i vatten och möjligen fotisk nedbrytning i ytvatten. Halveringsti
några till flera månader vid vanligen rådande temperaturer och solljusinten
Kanada. Biologisk nedbrytning sker via sekventiell dealkylering. Monitoring
persistens av TBT och TFT i anoxiska marina sediment med halveringstider på n
 
Tributyltenn: 
Luft: Förväntas förekomma endast i gasfas (mätt ångtryck: 5 Pa vid 25 oC). I å
förväntas brytas ner i atmosfären via reaktioner med hydroxylradikaler (estime
9.0 timmar). Hydrolys med vatten förekommer och då bildas en katjon. 
 
Mark: Ämnet förväntas binda starkt till jord. Förångning förväntas inte från yt
ned biologiskt i jord med halveringstider på 15–20 veckor. 
H
Sn

 
 
Figur 19. Strukturformel för 
trifenyltenn, CAS-nr 668-34-8. 
5 produkter i Sverige, 
var 0,45–0,80 ton. 

d (som Sn) 2,12 kg år 

andjord) och 100–200 
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Vatten: Tributyltenn binder starkt till sediment där det kan reagera med sulfider och bilda 
tributyltennsulfid. Begränsande faktorer för persistensen i akvatiska ekosystem är biologisk 
nedbrytning i vatten samt troligen fotisk nedbrytning i ytvattnet. Halveringstider är troligen några till 
många månader. Biologisk nedbrytning sker med halveringstider mellan 6 dagar och 35 veckor, vilket 
rapporterats för vatten och vatten-sedimentblandningar förorenade med tributyltennföreningar. 
Monitoringstudier indikerar att tributyltenn är väldigt persistent i sediment från den marina miljön, 
speciellt i anoxiska sediment där halveringstider varit 2–3 år. Förångning från vattenytor förväntas 
inte vara en viktig process pga att katjonen inte förväntas förångas. BCF värden på över 6000 
indikerar en väldigt hög bioconcentrationspotential i akvatiska organismer. 

3.13.5 Förekomst i människa och miljö 
Sedan man upptäckt att tennorganiska föreningar i båtbottenfärger sprids i omgivande vatten, är det 
främst inom detta område som undersökningar har utförts. Dock kan äldre data vara svårt att jämföra 
med nyare pga förbättrade analysmetoder (IPCS-EHC 116). 
 
Vatten: I vattenprover från Fiskebäckskil detekterades halter från 0.1–0.6 ng/l för tributyltenn (TBT), 
0.4–0.77 för dibutyltenn (DBT) och 3.8–5.9 för monobutyltenn (MBT; Tesfalidet, 2003).  
 
Sediment: I sediment från vattenområdet mellan Danmark och Sverige varierade TBT halterna från <1 
till 19 ng/g torrvikt. I bentiska mollusker från området varierade TBT/DBT/MTT-halterna mellan 8.1 
ng/g torrvikt i Buccinum undatum till 1316 ng/g torrvikt i Nuculana pernula. N. pernula visade hög 
ackumulationspotential för TBT. En stark korrelation mellan koncentrationen i sediment och halten i 
N. pernula noterades vilket gör denna art lämplig för monitoringstudier (Strand et al., 2003). Högsta 
halter i sediment tagna vid Gålö, Karlsudd, var vid ytan (1–3 cm) och noterades för TBT (22,1–28,9 
ng Sn/g). För DBT mättes 43,7–45.0 ng Sn/g och för MBT 13,7–19,0 ng Sn/g. För difenyltenn (DFT) 
och för monofenyltenn (MFT) var halterna lägre; 2.6–11.0 respektive 14.9–1.4 ng/g (Tesfalidet, 
2003). 
 
Slam: I rötslam från Loudden hittades 692 ng Sn/g DBT, 32 ng Sn/g TBT, och 39 MBT ng Sn/g 
(Tesfalidet, 2003). I en annan studie mättes organiska tennföreningar i rötslam från olika stads- och 
förortsreningsverk i Schweiz. Medelkoncentration för MBT var 0,3–3,2 mg/kg torrvikt, för DBT 0,5–
4,8 mg/kg torrvikt, för TBT 0,2–3,4 mg/kg torrvikt, samt för TFT 0,04–3,4 mg/kg torrvikt (Fent, 
1996).  
 
Biota: Musselprov tagna utanför Fiskebäckskilsvik innehöll 17–364 ng/g torrvikt TBT (jfr Björklund 
1987, 1–18 µg Sn/g). Även MBT och DBT detekterades i samma storleksordning som TBT. Däremot 
detekterades ingen MFT, DFT eller TFT. I Östersjösill från Trälhavet vid Vaxholm respektive Norra 
Farleden vid Växlet detekterades 0.25 µg/g respektive 0.59 µg/g. Dessa halter är också lägre än 
studien från 1987 (Tesfalidet, 2003). 
 
För marina mammalier har högre butyltennhalter uppmätts hos valdjur jämfört med säldjur. Detta kan 
bero på lägre metabolisk kapacitet hos de tidigare. Summa BT 16500 ng/g våtvikt hittades i alla 
analyserade organ hos fenlös tumlare. Vidare har relativt höga halter har återfunnits i levern hos flera 
arter; 3300 ng/g våtvikt i tumlare, 170 ng/g våtvikt sjölejon samt 1000 ng/g våtvikt i skarv (Tanabe, 
1999). 
 
Människa: I humanlever från Japan hittades summa butyltenn (MBT+DBT+TBT) i halter upp till 96 
ng/g våtvikt (Takahashi et al., 1999). I humanlever från Polen var halten av summa butyltenn 2.4–11 
ng/g våtvikt (Kannan och Falandysz, 1997). 
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Källrelaterade lokaler: Höga TBT-halter i vatten, sediment, och biota har uppmätts nära 
fritidsbåtsaktiviteter, speciellt i eller nära hamnar, skeppsvarv, fisknät och burar behandlade med 
antifoulingfärg, samt kylsystem. Graden av tidvattensköljning och vattenturbiditet inverkar på TBT-
koncentrationerna. TBT-halter har mätts upp till 1.58 µg/l i havsvatten och flodmynningar, 7.1 µg/l i 
sötvatten, 26300 µg/kg i kustsediment, 3700 µg/kg i sötvattensediment, 6.39 mg/kg i tvåskalig mussla, 
1.92 mg/kg i snäckdjur, och 11 mg/kg i fisk. Men dessa maxkoncentrationer av TBT bör inte betraktas 
som representativa pga att många faktorer kan ge upphov till abnormalt höga värden (t.ex. utsläpp av 
färg, partiklar i vatten- och sedimentprover). I en studie från Spanien detekterades 8–5160 ng/g 
torrvikt, 11–419 ng/g torrvikt respektive 15–236 ng/g torrvikt av MFT, DFT respektive TFT i 
sediment från hamnar utmed Medelhavets nordost- och sydostkust. I studien jämfördes 
sedimentkoncentrationer från Tyskland och Östersjön där MFT-, DFT- respektive TFT-
koncentrationen mättes till 7–41, 16–172 respektive 15–3540 ng/g torrvikt (Díez et al., 2002).  

3.13.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetoder finns för mark, vatten och biota. För vatten och biota finns mycket jämförelsematerial. 
För monitoringstudier är sediment och halten i N. pernula lämpligt eftersom man där funnit en stark 
korrelation i koncentrationerna. 
 
Flyktigheten hos denna grupp är låg därför är luft inte lämplig som matris. De organiska 
tennföreningar som förekommer i jonform kommer att finnas framförallt i akvatisk miljö. Lämpliga 
matriser för analys av dessa är vatten, jord och sediment. Även avloppsvatten och slam från 
reningsverk kan vara lämpliga vid undersökning av punktkällor. Möjlig exponeringsväg för människa 
är via föda och då utgör fisk och andra marina arter såsom musslor lämpliga matriser. Utifrån redan 
gjorda studier på speciespecifika organiska tennföreningar kan detekterbara nivåer förekomma i 
miljön. 
 
Under 2004 kommer fyra till fem ämnen som är vanliga i biocidprodukter att undersökas i 
avloppsvatten och slam från olika reningsverk i Norden. Vilka ämnen detta är kan vara värt att 
kontrollera hos Nordiska biocidgruppen om man överväger att utföra screening av någon biocid 
(KemI info). 

3.14 Merkaptobensotiazol 
Merkaptobensotiazol är i ren form nålformade kristaller som är 
olösliga i vatten. Ämnet används som accelerator inom 
gummiindustrin. Vidare används ämnet som fungicid, 
konserveringsmedel, kemisk intermediär och som smörjmedel inom 
verkstadsindustrin. Det används också som skyddsmedel för 
kylvattenssystem och processystem (KÄ, HSDB).  
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SH

 
 
Figur 20. Strukturformel för 
merkaptobensotiazol, CAS-nr 
149-30-4. 

3.14.1 Begränsningar och förbud 
Ämnet är upptaget som riskminskningsämne enligt PRIO-listan p.g.a. misstanke om 
allergiframkallande egenskaper. Ämnet är en biocid och finns upptagen i Kommissionens Förordning 
EG 2032/2003. Det klassas som Bekämpningsmedel klass  2 (KÄ). Det är med vissa undantag 
förbjudet för minderåriga att arbeta med detta ämne (AFS 1996:1 5 § och bil. 1:13a). Anläggning för 
kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel fordrar tillstånd av miljödomstol (SFS 
1998:899). 24.2-1). Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11). F2.2). 
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3.14.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Vissa data påvisar carcinogenicitet hos råtta och mus. Tre studier finns för råtta och mus varav två är  
positiva (DSE, CCRIS). Beträffande data på genotoxicitet hos djur, visade 37 Ames-tester negativt 
resultat för substansen och ett positivt (DSE, CCRIS). Av två studier på reproduktionseffekter hos 
råtta visade den ena inga effekter och den i andra observerades minskning i kroppsvikt och födointag. 
Inga teratogena och/eller fosterskador påvisades i de omnämnda studierna för carcigenocitet och 
genotoxicitet (IUCLID). Inga data hittades om endokrina störningar (KÄ, DSE). Toxikologiskt och 
ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga 5. 

3.14.3 Hantering och emissioner 
Merkaptobenzotiazol kan släppas ut till miljön via spillvatten vid dess användning i produktion, vid 
transport, samt i avfall från en mängd produkter pga dess användning i gummi, som fungicid och 
kemisk intermediär (HSDB). Den totala användningen av merkaptobenzotiazol i Sverige uppgick till 
ca 25 ton år 1999 och ca 6 ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.14.4 Spridning och omvandling i naturen 
HSDB ger följande bedömning för merkaptobenzotiazol: 
 
Mark: Ämnet har en låg till måttlig mobilitet i jord, och om den släpps ut på land, kan den läcka, 
speciellt i alkalisk jord. Trots att merkaptobenzotiazol är svårnedbrytbart så sker nedbrytning och 
halveringstiden i tre standardtypsjordar varierade från 92 dagar till 248 dagar.  
 
Vatten: Merkaptobenzotiazol i vatten dissocierar delvis men kan bindas till sediment, speciellt i surt 
vatten. Ämnet bryts ned fotolytiskt i ytvatten med en halveringstid på 0.05 dagar på sommaren och 
0.21 dagar på vintern. Det bryts ned mycket långsamt i kallare vatten. Merkaptobenzotiazol förväntas 
inte biokoncentreras i fisk.  
 
Luft: Merkaptobenzotiazol förväntas reagera med hydroxyl radikaler i luften som leder till en 
uppskattad atmosfärisk halvtid på 8.4 timmar. 
 
Beräkningar med ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och data från bilaga 2 förutsäger att LRT för 
merkaptobenzotiazol i luft är 83 km vid 100 % utsläpp till luft. Modellen beräknar att ämnet vid 
steady state fördelas i miljön enligt följande; 0 % i luft, 0 % i vatten, 0 % i sediment, 33 % i naturlig 
jord, 18 % i jordbruksjord,  22 % i industriell jord, 17 % i naturliga växter och 9 % i odlade växter. 
För beräkningen antogs de längsta nedbrytningstiderna och vidare antogs att samma nedbrytningstid 
gällde i sediment som i jord. Merkaptobenzotiazol totala uppehållstid i miljön beräknas till 137 dagar. 
I jämförelse med en typisk persistent organisk förorening (PCDD/F; τtot, ~10 000, CTD 700–3000) är 
CTD lågt, och uppehållstiden låg. Merkaptobenzotiazol är därmed inte att betrakta som persistent, 
eller ha potential för långdistanstransport. Dock förutsägs en avsevärd spridning till jord och 
växtlighet om utsläppen riktades 100 % till luft. Vid en annan beräkning där utsläppen riktades 100 % 
till vatten hamnade 95 % i vatten vid steady state, och 4,5 % i sediment. 

3.14.5 Förekomst i människa och miljö 
I en stor undersökning av spillvatten från 4000 industriella och statliga reningsverk (POTWs) 
sponsrade av US EPA, identifierades merkaptobensotiazol i utsläppen från samtliga gummiprocess- 
respektive pesticidtillverkningsindustrier (1.27 respektive 0.86 ppm). Koncentrationen av 
merkaptobensotiazol i utloppsvattnet från Kraft papperskvarn var 0.025 ppm. Utloppsvatten från ett 
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slamreningsverk vid River Lee, England, innehöll spårmängder av merkaptobensotiazol. Ämnet har 
även detekterats i spillvatten (30 µg/l) från en däcktillverkningsfabrik. Merkaptobensotiazol har 
detekterats i sediment från Japan, men koncentrationen och andelen positiva prover rapporteras inte i 
studien (HSDB). Inga uppgifter om eventuell förekomst i människa hittades (HSDB, ESIS, EPA, 
SciFinder). 

3.14.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns endast för vatten och luft. Då MBT används som konserveringsmedel i olika 
industriella applikationer och i gummitillverkning, kan den tänkas finnas som förorening i 
utloppsvatten från industrier.  Lämpliga matriser kan vara avloppsvatten kommunalt och industriellt, 
slam från reningsverk, luft från punktkällor, yt- och grundvatten. Eftersom den har relativt låg 
mobilitet i jord, kan man tänka sig mätningar i både jord och sediment, och kanske främst sediment 
med tanke på ELPOS-modelleringen. I luften har den kort uppehållstid därför kan mätningar i denna 
matris tänkas vid punktkällor. Denna förening kan även användas som markör för förekomst av 2-
(Tiocyanometyltio)bensotiazol (TCMTB) som lätt bryts ned och bildar i huvudsak MBT. 
 
Under 2004 kommer fyra till fem ämnen som är vanliga i biocidprodukter att undersökas i 
avloppsvatten och slam från olika reningsverk i Norden. Vilka ämnen detta är kan vara värt att 
kontrollera hos Nordiska biocidgruppen om man överväger att utföra screening av någon biocid 
(KemI info). 
 

3.15 2-(Tiocyanometyltio)bensotiazol 
2-(tiocyanometyltio)bensotiazol (TCMTB) är en biocid som används 
i industrin för konservering av delvis behandlat läder och trä, t.ex. 
genom att ingå i träskyddande färg. På grund av ämnets låga 
löslighet i vatten så tillverkas TCMTB genom blandning med 
kommersiella emulsionsagenter. Dessa kan innehålla 
nonylfenoletoxylat och kalciumalkylbensensulfat, och även organis
dimetylsulfoxid, dimetylformamid eller xylen (HSDB). 

3.15.1 Begränsningar och förbud 
2-(tiocyanometyltio)bensotiazol är ett riskminskningsämne enligt PRIO
finns upptagen i Kommissionens Förordning EG 2032/2003. Det är en
vilken det fordras tillstånd av länsstyrelsen för att importera från län
Europeiska unionen. SFS 1998:941 14 - 21 § §. Det är med vissa unda
att arbeta med bekämpningsmedel klass 1 och 2 (AFS 1996:1 5 § oc
släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11). F2.2). 

3.15.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga data hittades för carcigenocitet (KÄ, DSE). Ämnet har visats ha m
(HSDB). Inga data hittades för teratogenicitet, reproduktionstoxicitet, 
DSE). Sökning på EPA-hemsidan (EPA, 2004) på ämnets CAS-nr (2156
Emellertid anger van Wezel & van Vlaardingen (2004) att NOEC för 
21-dagarstestet för överlevnad, samt att ERL (environmental risk limi
S
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Figur 21. Strukturformel för 2-
(tiocyanometyltio)-bensotiazol, CAS-
nr 21564-17-0. 
ka lösningsmedel som t.ex. 

-listan. Ämnet är en biocid och 
 livsfarlig kemisk produkt för 
der som inte är medlemmar i 
ntag förbjudet för minderåriga 
h Bil. 1:13d). Ämnet får inte 

utagen verkan i bakterietester 
PEC, PNEC eller LOEC (KÄ, 
4-17-0) gav inga träffar. 

Daphnia magna var 3,8 µg/l i 
t, vilket är PNEC/10) därmed 
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sattes till 0,38 µg/l. Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga 
5. 

3.15.3 Hantering och emissioner 
Produktion av 2-(tiocyanometyltio)bensothiazol samt produkter där ämnet ingår, kan resultera i 
utsläpp till miljön via olika spillvatten. Vidare sker utsläpp under dess användning i träskyddsmedel, 
som biocid, fungicid och i färg (HSDB).  
 
För läderbehandling tillsätts biocidblandningen vanligen till chrome-tanning liquor och dess 
upptagseffektivitet kontrolleras genom bestämning av TCMTB i tanning liquors vid olika tider i 
processen. Den största svårigheten i denna analys är instabiliteten av TCMTB, som bryts ned i basiska 
lösningar, vid höga temperaturer, i närvaro av sulfid eller vid exponering för solljus. 2-
mercaptobenzotiazol (MBT; CAS 149-30-4) är den huvudsakliga nedbrytningsprodukten. TCMTB 
och/eller MBT har analyserats i miljöprover, i material i läderindustrin samt i urin (Reyes et al., 2002). 
 
Föreningen 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol ingår i två godkända preparat i Sverige (Tabell 4; Bkm-
reg, 2004). 
 
Tabell 4. Godkända preparat med 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol (CAS-nr 21564-17-0) i Sverige. 
Preparatnamn Regnr Halt Typ Klass 
Busan 30 L  3457 31 vikt %   vb 2 
Busan 30 WB  4635 31 vikt %   vb 2 
 
 
Föreningen ingick dessutom i 5 preparat vars godkännande upphört (Tabell 5; Bkm-reg, 2004). 
 
Tabell 5. Preparat med 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol (CAS 21564-17-0) i Sverige vars 
godkännande har upphört. 
Preparatnamn Reg-nr Halt Typ Klass Godk.upphört 
busan 25  2903 16 vikt %   vb 2  1977-12-31 
busan 30  3759 31 vikt %   vb 2  1995-12-31 
busan 72  2980 60 vikt %   vb 2  1976-12-31 
busan 74  2904 34,7 vikt %   vb 2  1977-12-31 
busan 93  2979 8 vikt %   vb 2  1989-12-31 
 
 
Den försålda mängden av 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol som verksam beståndsdel i 
bekämpningsmedel i Sverige visas i Tabell 6; Kemikalieinspektionen, 2004). 
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Tabell 6. Försåld mängd 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol i Sverige 1999–2003. 
år mängd (ton) 
1999 3.9 
2000 3.8 
2001 4.2 
2002 4.2 
2003 4.6 
 
Vidare anges att den totala användningen av 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol i Sverige uppgick till ca 
5 ton år 1999 och ca 5 ton år 2000 (SPIN, 2004). Denna uppgift stämmer alltså med uppgiften från 
Kemikalieinspektionen (2004) – Tabell 6. 

3.15.4 Spridning och omvandling i naturen 
 
HSDB ger följande bedömning av 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol (TCMTBT): 
 
Luft: Det låga ångtrycket indikerar förekomst både i gas- och partikulärfas i atmosfären (3.1×10–7 mm 
Hg dvs 0,4 µPa, 25 oC). I gasfas bryts ämnet ner i atmosfären via reaktion med hydroxylradikaler 
(uppskattad halveringstid: 4 timmar). Partikulärfasen tvättas bort från atmosfären via våt- och 
torrdeposition. TCMTBT absorberar UV-ljus och genomgår direkt fotolys. Nedbrytningsprodukter blir 
metylbenzothiazol (MTB) och benzothiazol. 
 
Mark: TCMTBT förväntas visa måttlig till låg mobilitet baserat på KOC (282–7896). Förångning från 
fuktig markyta förväntas ej vara en viktig process (baserat på estimerad Henrys lags konstant: 6.5×10–

12 atm m3/mol). TCMTBT är ej biologisk nedbrytbar enligt ett standardtest av det Japanska industri 
och handelsministeriet (MITI) som testar ämnet i en blandning av färskvatten, jord, samt slam. 
 
Vatten: TCMTBT förväntas adsorbera till suspenderat partiklar och sediment (baserat på högt KOC). 
Förångning från vattenytor förväntas inte vara en viktig process (baserat på estimerad Henrys lags 
konstant). Biokoncentrationspotentialen i akvatiska organismer förväntas vara låg till hög pga 
uppskattat BCF på 14 till 268. Hydrolys förväntas inte heller vara en viktig nedbrytningsprocess då 
föreningen är resistent mot hydrolys vid pH 5 och 7. 
 
Bedömning av 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol med ELPOS-modellen har inte utförts pga att indata 
för smältpunkt, nedbrytning i vatten, sediment och jord inte hittats. 

3.15.5 Förekomst i människa och miljö 
Sediment: Vid studier av förekomst av 2-(tiocyanometyltio)bensotiazol  (TCMTB) i sediment och 
vattenprover i olika marinor kunde ämnet påvisas i vissa lokaler, men inte alla (Konstantinou och 
Albanis, 2004). 
 
TCMTB analyserades men kunde inte detekteras i sediment samlade maj – oktober 1984 på 8 km 
avstånd från Canagagigue Creek nedströms ett reningsverk i Elmira, Ontario, Canada. Detta 
reningsverk behandlade vatten från en produktionsanläggning för benzotiazolföreningar (HSDB). 
 
Biota: Urinprover från sågverksarbetare som exponerats för TCMTB analyserades i en studie. 
TCMTB kunde ej detekteras i proverna och flertalet mätvärden för den största metaboliten (MBT) var 
<0,12 µmol/l (som var detektionsgränsen). Koncentrationen var 0,12–0,15 µmol/l i några fall. 
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Författarna ansåg att analys av MBT i urin direkt efter ett arbetsskift var en lämplig indikator för 
TCMTB-exponering (Manninen et al., 1996). 

3.15.6 Bedömning av matris för analys 
Det finns inga kommersiella analysmetoder beskrivna så vitt vi vet. Vidare verkar analys av TCMTB 
försvåras pga lättnedrytbarhet framförallt i luft (gasfas). Analys av partiklar i luften eller 
våt/torrdeposition kan göras. Lämpliga matriser kan också vara yt- och grundvatten (partikelfasen 
viktig), jord, sediment samt avloppsvatten och slam från kommunala och industriella reningsverk. I 
biota sker ingen biokoncentration därför kan ingen detektion förväntas för substansen i dessa. 
Däremot kan exponering i människa mätas via MBT, huvudnedbrytningsprodukten av TCMTB. 

3.16 Bronopol 
Bronopol (2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol) används som 
konserveringsmedel i kosmetiska, hygien- och kemisk-tekniska 
produkter som lim och färg. Ämnet används även som 
bekämpningsmedel mot slembildande mikroorganismer i 
maskinsystem. Ytterligare produkter som kan innehålla bronopol är 
diskmedel, desinfektionsmedel, hygienbiocidprodukter för 
veterinärmedicin, samt desinfektionsmedel för burkförpackade prod
hygienprodukter där bronopol kan användas som antimikrobiellt me
läkemedel, schampo- och badprodukter (Huafu et al, 2002).  

3.16.1 Begränsningar och förbud 
Bronopol är inte upptaget i begränsningsdatabasen eller andra avveck
många andra biocider (PRIO, Begränsningsdatabasen, KÄ, HSDB). Som
enligt följande. 
 
Bronopol är en biocid och finns upptagen i Kommissionens Förordnin
konserveringsmedel ingår i en produkt skall det deklareras vid anmälan ti
av halt (KIFS 1998:8). 4 § 18). Näringsidkare som använder bekämpn
uppfylla föreskrivna kunskapskrav skall betala en miljösanktionsavgift på
5.2). Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med
och 2 (AFS 1996:1 5 § och Bil. 1:13d). Ämnet får inte släppas ut så att
(SNFS 1996:11). F2.2). 
 
Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller 
tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion 
fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. Anläggning för tillverkning av ren
kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska pro
mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år skall anmälas till komm
hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 24.5-2 och 24.5-3 ). För tillståndsplikti
ska bl a koden SevK09.1 för miljöfarliga ämnen, anges i miljörapporten (N
 
Högsta tillåtna halt i hushållskemikalier som ska erhålla Svenska Natursk
Miljöval" är 0,01 %. Hygieniska gränsvärden för bronopol i USA och Sv
källor. 
OH

NO2Br

HO
 

 
Figur 22. Strukturformel för bronopol, 
CAS-nr 52-51-7. 
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3.16.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Vid nedbrytning av bronopol kan det cancerframkallande ämnet formaldehyd bildas. Bronopol bör 
inte blandas med aminer p.g.a. risken för bildning av nitrosaminer, som misstänks vara 
cancerframkallande (KÄ). 
 
Inga data hittades angående genotoxicitet, teratogenicitet, reproduktionstoxicitet, endokrina 
störningar, PEC, PNEC, LOEC (KÄ/DSE). Dock anger PAN (2004) att bronopol troligen inte är 
cancerogen för människa. Beträffande utvecklings- och reproduktionstoxicitet, samt endokrina 
störningar anges att tillräckliga data för bedömning saknas. Mera information kan finnas i de 116 
träffar som gavs för ämnet på TOXLINE. En ej genomgången ref kan innehålla mera toxdata 
(Hangaard J. Chemtox Der Dansk Kemi (1996), 77 (3), Environmentally Hazardous Substances). 
 
EPA (2004) anger att risk via föda inte förväntans eftersom substansen inte används i mat, eller 
förväntas hamna i mat. Detta eftersom ingen grundvattenkontamination förutses samt att bronopol inte 
är persistent eller bioackumulerbart, och hydrolyseras vid höga temperaturer och högt pH.  
 
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga 5. 

3.16.3 Hantering och emissioner 
Bronopol ingår i tio godkända preparat i Sverige (Tabell 7; Bkm-reg, 2004). 
 
Tabell 7.  Godkända preparat med bronopol i Sverige. 
Preparatnamn Reg-nr Halt Typ Klass 
Bioban BP-Plus Preservative  4648 99 vikt %   vb 2 
Fennosan S 18  4040 18 vikt %   vb 2 
NALCO 74739  4423 18 vikt %   vb 2 
Nopcocide ENA-253  4397 17 vikt %   vb 2 
Praestacid BR 20  4415 10 vikt %   vb 2 
Preventol P-109 N  3610 12,5 vikt %   vb 2 
Preventol P-72 N  3084 14,1 vikt %   vb 2 
Protectol BN 18  3988 18 vikt %   vb 2 
Spectrum RX7811  4031 18 vikt %   vb 2 
Warosit 319  4496 80 g/l   vb 2 
 
Bronopol ingår dessutom i sex preparat vars godkännande har upphört (Tabell 8; Bkm-reg, 2004). 
 
Tabell 8. Preparat med bronopol vars godkännande i Sverige har upphört. 
Preparatnamn Reg-nr Halt Typ Klass Godk. upphört 
Betz Slime-Trol RX-115  3971 12,5 vikt %   vb 2  1999-12-31 
Betz Slime-Trol RX-136  3972 14 vikt %   vb 2  1999-12-31 
Betz Slime-Trol RX-2209  4033 18 vikt %   vb 2  1999-12-31 
Busan 1289  4054 14 vikt %   vb 2  1999-12-31 
Fennosan P 72  3876 14 vikt %   vb 2  1999-12-31 
Nopcocide ENA-253  3847 17 vikt %   vb 2  1999-12-31 
 
 
Den försålda mängden av bronopol som verksam beståndsdel i bekämpningsmedel i Sverige visas i 
Tabell 9; Kemikalieinspektionen, 2004). 
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Tabell 9. Försåld mängd bronopol i Sverige 1999–2003. 
år mängd (ton) 
1999 7.3 
2000 4.2 
2001 8 
2002 9.7 
2003 7.5 
 
 
Vidare anges att den totala användningen av bronopol i Sverige uppgick till ca 95 ton år 1999 och ca 
150 ton år 2000 (SPIN, 2004). Dessa uppgifter överstiger datan från Kemikalieinspektionen (2004), i 
Tabell 9, med en faktor 10–30. 
 
Senaste åren har regleringar tillkommit för allergiframkallande ämnen, t.ex. rörande märkning. 
Produkter som innehåller allergiframkallande ämnen ska oavsett halt märkas med detta. Detta gör att 
tillverkarna letar efter alternativ där denna märkning kan undgås. Då bronopol inte är klassificerat som 
allergiframkallande, är det ett möjligt alternativ som övervägs, även om man för detta ämne måste 
använda högre halt. Det är alltså möjligt att Bronopol kan bli mer vanligt i kemitekniska produkter 
(färg, lim etc) framöver (Anna Forsgren, WSP, erfarenhetsbedömning från Akzo Nobel). 

3.16.4 Spridning och omvandling i naturen 
Olika experiment visar att bronopol lätt bryts ned, och detta leder till icke-reproducerbara resultat vid 
kvalitetskontrollsanalyser (Huafu et al., 2002). Med tanke på ämnets höga vattenlöslighet och ganska 
höga ångtryck (bilaga 2) finns potential för bronopol sprids med både vatten och luft, t.ex. kommunalt 
avloppsvatten eftersom använding i hygienprodukter förekommer. Eftersom inga riktiga mått på 
nedbrytbarheten hittats kan inte detta bedömas. Ämnet kan möjligen biokoncentreras. 
Nedbrytbrytning till formaldehyd sker, alltså förväntas inte långväga transport.  

3.16.5 Förekomst i människa och miljö 
Inga uppgifter om förekomst i människa och miljö har hittats (HSDB; KÄ; EPA, 2004, ELIN). 
Sökning på databasen ScieFinder Scholar (artikel-/rapport-/abstract-/mötesanteckningsnivå) gav 815 
träffar på CAS-numret. Av dessa var 43 st förekomstrelaterade (titlar och abstracts finns tillgängliga 
vid behov).  

3.16.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för vatten. Pga ämnets instabilitet är inte heller den direkt lämplig. Mer lämpligt 
kan kanske vara att titta på dess nedbrytningsprodukter. Då bronopol används inom industrin kan 
lämpliga matriser vara avloppsvatten och slam från både kommunala och industriella reningsverk, jord 
och sediment.  

 
OH

CH3

Cl  
 
Figur 23. Strukturformel för 
4-Klor-3-kresol, CAS-nr 
59-50-7. 

3.17 4-Klor-3-kresol 
Föreningen 4-klor-3-kresol är i sin rena form nålformade kristaller, som är 
svårlösliga i vatten. Det används som konserveringsmedel i kosmetika och 
hygienprodukter, som desinfektionsmedel, träskyddsmedel och 
lösningsmedel i textilkemikalieprodukter. Ytterligare användningsområden 
är i färg och tryckfärgspasta, ytmodifierande medel, impregneringsmedel, 
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m.m. Även användning som kyl- och smörjmedel för metallbearbetning förekommer (KÄ). 

3.16.7 Begränsningar och förbud 
Ämnet är upptaget i PRIO-databasen p.g.a. misstanke om låg nedbrytbarhet eller hög potential för 
bioackumulering, mycket hög giftighet för vattenlevande organismer och allergiframkallande 
egenskaper. Ämnet är en biocid och finns upptagen i Kommissionens Förordning EG 2032/2003. 
Ämnets användbarhet som aktiv substans i växtskyddsmedel är under utredning (EG 1112/2002). 
 
Om detta konserveringsmedel ingår i en produkt skall det deklareras vid anmälan till produktregistret 
oberoende av halt (KIFS 1998:8 kap 7). 4 § 18). Näringsidkare som använder bekämpningsmedel i 
klass 2 utan att uppfylla föreskrivna kunskapskrav skall betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr 
(SFS 1998:950 bil. 5.2).  Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med 
bekämpningsmedel klass 1 och 2 (AFS 1996:1 5 § och Bil. 1:13d). Ämnet får inte släppas ut så att det 
kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11). F2.2).  
 
Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där 
tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 000 ton per år 
fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller 
kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av 
mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och 
hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 24.5-2 och 24.5-3). För tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
ska bla koden SevK09.1 för miljöfarliga ämnen, anges i miljörapporten (NFS 2000:13 bil 1 avsnitt 2). 
 
Ämnet är förbjudet i produkter avsedda att komma i kontakt med slemhinnor. Högsta tillåtna 
koncentration: 0,2 % (LVFS 1993:2 4:24). (KÄ). Hygieniska gränsvärden för ämnets användning i 
Sverige redovisas i bilaga 4. 

3.16.8 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga uppgifter om ämnets cancerogenocitet hittades (KÄ; DSE). I en studie med salmonellatest kunde 
ingen genotoxicitet påvisas (HSDB). Inga data om ämnets teratogenicitet och reproduktionstoxicitet 
hittades (KÄ/DSE). Ämnet har eller kan ha endokrinstörande verkan (KÄ). Sökning på EPA (2004) 
gav inga träffar. PAN (2004) uppger att dataunderlaget är otillräckligt för bedömning av 
cancerogenocitet, utvecklings- och reproduktionstoxicitet, samt endokrina störningar. Toxikologiskt 
och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för 4-klor-3-kresol visas i bilaga 5. Från Ecotox database 
(2004) sammanställdes toxikologisk och ekotoxikologisk data om 4-klor-3-kresol i terrester och 
akvatisk miljö (bilaga 7). 

3.16.9 Hantering och emissioner 
Föreningen 4-Klor-3-kresol ingick som verksam beståndsdel i preparatet "Preventol cmk" (reg-nr 
3540, klass 2) vars godkännande upphörde i Sverige 1990-12-31. Halten var 99.7 viktsprocent (Bkm-
reg, 2004). Den totala användningen av 4-klor-3-kresol i Sverige uppgick till ca 5 ton år 1999 och ca 4 
ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.16.10 Spridning och omvandling i naturen 
Databasen HSDB ger följande bedömning av ämnets spridning och omvandling i miljön.  
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Luftutsläpp: Ångtrycksdata indikerar förekomst endast i gasfas i atmosfären. Ämnet bryts ned 
fotokemiskt (halveringstid: ~15 h). Ämnet absorberas av UV-strålning som kan leda till direkt fotolys.  
 
Markutsläpp: Ämnet har en måttlig mobilitet i mark (KOC = 490). Förångning från fuktig markyta 
förväntas vara en viktig process (uppskattad Henry's Law konstant: 2.45×10–6 atm,m3/mol). Den 
förväntas inte förångas från torr jordyta pga sitt ångtryck. Biodegraderingshalveringstider var 21d i 
både sandlera och slamlerjord vid 10 and 1000 ppm. Alltså förväntas ämnet brytas ned i jord. 
 
Vattenutsläpp: Ämnet förväntas inte adsorberas till suspenderade partiklar och sediment (lågt KOC). 
Däremot förväntas ämnet brytas ned biologiskt i vatten baserat på fullständig nedbrytning i test på 
flodvatten i stängd flaska. Förångning från vattenytor förväntas vara en viktig process (uppskattad 
Henry's Law konstant). Uppskattade förångningshalveringstider för modellflod och modellsjö är 16d 
och 120d, respektive).  
 
BCF värden i karp var 5.5–13 vilket påvisar låg biokoncentration i akvatiska organismer. Ämnet 
förväntas inte genomgå hydrolys i miljön pga att fenoler generellt sett är resistenta till hydrolys.  
 
Beräkningar med ELPOS-modellen (Beyer, 2002) och data från bilaga 2 (halveringstiden i vatten 
sattes som ett intervall 3–48 timmar) förutsäger att LRT för 4-Klor-3-kresol i luft är 299 km vid 100 
% utsläpp till luft. Modellen beräknar att 98,5–99,9 % av den totalt utsläppta mängden 4-Klor-3-kresol 
finns i luften vid steady state (efter 100 % utsläpp till luft). 4-Klor-3-kresol totala uppehållstid i miljön 
beräknas till 1 dag. Halveringstiden i vatten hade försumbar inverkan på de beräknade resultaten. I 
jämförelse med en typiskt persistent organisk förorening (PCDD/F; τtot, ~10 000, CTD 700–3000) är 
CTD för 4-klor-3-kresol lågt, och uppehållstiden mycket låg. Ämnet är därmed inte att betrakta som 
persistent, eller utgöra fara för långdistanstransport 

3.16.11 Förekomst i människa och miljö 
 
Vatten: I en studie av grundvattenprover tagna från ett antal EPA regioner (undersökningar avslutade 
mellan 1981–1986), detekterades klorkresol i 4.4 % av proven från ett av de tio undersökta områdena. 
 
Klorkresol var ej detekterbar i olika monitoringstudier av ytvatten i Eriesjön och Michigansjön. 
Ämnet detekterades i sex prover från Isipingofloden och Isipingoflodmynningen i Natal, Sydafrika 
(1981). Medelkoncentrationen var 1.61 µg/l och varierade från 0.57–2.77 µg/l . 
 
I effluenter från reningsverk i England och Wales (1995) var medelkoncentrationen 0.3380 µg/l. 
Ämnet detekterades med en frekvens på 11.1 %. Från industrier har ämnet har detekterats i behandlat 
och obehandlat spillvatten från tillverkningsanläggningar för järn, stål, bilar, läkemedel, färg, tvål, och 
tvättmedel, samt från aluminium-, metall- och textilbearbetning, samt från gjuterier och fotografisk 
verksamhet med mycket varierande medelkoncentrationer från 0.01 till 100 000 µg/l. Ämnet har även 
detekterats i koncentrationen 1,8 µg/l i pappersbruksutsläpp. Ämnet har detekterats i 
avloppsslamsprover från VA-verk i Brandenburg, Tyskland. Mediankoncentrationen var ca 0.03 
µg/kg under sommaren och 0.006 µg/kg under vintern. Maxkoncentrationen var 0.1 µg/kg under 
sommaren och 0.8 µg/kg under vintern (HSDB). 
 
Ämnet detekterades i 0.2% av 489 provlokaler på strömbäddssediment i de 20 största flodbassängerna 
i USA åren 1992–1995. Koncentrationen i den övre 95-procents percentilen var mindre än 50 µg/kg 
och maxkoncentrationen var 190 µg/kg (HSDB). 
 
Jord, luft, biota: Inga uppgifter om eventuell förekomst hittades (HSDB, ESIS, EPA, SciFinder). 
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3.16.12 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för mark och vatten. Vatten är lämpligast om man vill ha gott om 
jämförelsematerial. 
 
Substansen bedöms kunna spridas i miljön dels genom diffus spridning från konsumentprodukter, dels 
via punktkällor där ämnena tillverkas eller hanteras. För förekomststudier i miljön kan det vara 
lämpligt att analysera yt- och grundvatten, sediment 
 
Under 2004 kommer fyra till fem ämnen som är vanliga i biocidprodukter att undersökas i 
avloppsvatten och slam från olika reningsverk i Norden. Vilka ämnen detta är kan vara värt att 
kontrollera hos Nordiska biocidgruppen om man överväger att utföra screening av någon biocid 
(KemI info). 

3.17 Symklosen 
Symklosen är ett vitt, fast ämne med klorliknande lukt. Det används som 
konserveringsmedel (för t.ex. burkförpackade produkter), desinfektionsmedel 
(för bland annat dricksvatten) och slembekämpningsmedel. Ämnet används 
även som skyddsmedel för kylvattens- och processystem (KÄ). Även 
användning som desinfektionsmedel för badvatten förekommer (Home 
Swim, 2004). 

3.17.1 Begränsningar och förbud 
Ämnet är inte upptaget i begränsningsdatabasen. Symklosen är ett 
riskminskningsämne i Kemikalieinspektionens PRIO-databas pga 
miljöfarlighet, och förväntade långtidseffekter (KÄ). Ämnet klassas som en 
biocid och finns upptagen i Kommissionens Förordning EG 2032/2003 (KÄ).  Hygieniska 
gränsvärden har inte hittats (AFS, KÄ, HSDB). 
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Figur 24. Strukturformel för 
symklosen, CAS-nr 87-90-1. 

3.17.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga data fanns för carcinogenicitet, genotoxicitet, teratogenicitet, reproduktionstoxicitet, endokrina 
störningar, PEC, PNEC, LOEC (KÄ, DSE, EPA). PAN (2004) anger att carcigenocitet, utvecklings- 
och reproduktionstoxicitet, samt endokrina störningar inte kan bedömas pga otillräckliga data. 
Sökning på TOXLINE gav 28 träffar på ämnet.  Sökning på databasen ScieFinder Scholar (artikel-
/rapport-/abstract-/mötesanteckningsnivå) gav 1087 träffar på CAS-numret. Av dessa, var 56 st 
förekomstrelaterade (titlar och abstracts finns tillgängliga på fil vid behov). 
 
Från Ecotox database (2004) sammanställdes toxikologisk och ekotoxikologisk data om ämnet i 
terrester och akvatisk miljö (bilaga 7, på fil). 

3.17.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av symklosen i Sverige uppgick till ca 28 ton år 1999 och ca 37 ton år 2000 
(SPIN, 2004). 
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3.17.4 Spridning och omvandling i naturen 
Inga uppgifter om ämnet fanns (HSDB; KÄ; EPA, 2004). Med tanke på att symklosen används i 
vattensystem (se ovan) och har en hög vattenlöslighet (bilaga 2), så finns potential för transport med 
avloppsvatten. En uppskattning av Henrys lags konstant (H) från ångtryck, vattenlöslighet och molvikt 
(bilaga 2) ger 0,40 Pa m3/mol.  Detta kan jämföras med H för bensen som är 556 Pa m3/mol, och anses 
förångas avsevärt från vatten (Mackay, 1991). Symklosen bör därför ha låg förmåga att förångas från 
det vatten den används i. Nedbrytningsdata för vatten har inte hittats, men symklosen är inte 
aromatiskt (figur 24) och alltså mindre stabilt, samt har tre syreatomer som bör kunna hydrolyseras. 
Dessutom uppger Home Swim (2004) att giftig gas utvecklas från de snabblösliga klortabletter 
symklosen finns i (till över 50 %, vikt) vid kontakt med syra. 

3.17.5 Förekomst i människa och miljö 
Inga uppgifter om ämnet påträffades vid sökningen (HSDB; KÄ; EPA, 2004, ELIN). 

3.17.6 Bedömning av matris för analys 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Mer lämpligt kan kanske vara att titta på dess 
nedbrytningsprodukter. Under 2004 kommer fyra till fem ämnen som är vanliga i biocidprodukter att 
undersökas i avloppsvatten och slam från olika reningsverk i Norden. Vilka ämnen detta är kan vara 
värt att kontrollera hos Nordiska biocidgruppen om man överväger att utföra screening av någon 
biocid (KemI info). 

3.18 N-Didecyldimetylammoniumklorid 
N-didecyldimetylammoniumklorid används som bekämpningsmedel mot röta och insekter i virke, 
samt mot röta, mögel och blånad på virke ovan mark. Vidare används ämnet som antistatmedel i 
kosmetika, som desinfektionsmedel, samt i hygienbiocidprodukter för veterinärmedicin. Ämnet 
rapporteras också användas som desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel 
(KÄ). 
 
 

 
 

N

Cl  
 
Figur 25. Strukturformel för N-didecyldimetylammoniumklorid, CAS-nr 7173-51-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.18.1 Begränsningar och förbud 
Ämnet klassas som bekämpningsmedel klass 2 (KÄ). Näringsidkare som använder bekämpningsmedel 
i klass 2 utan att uppfylla föreskrivna kunskapskrav skall betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.  
Ämnets användbarhet som aktiv substans i växtskyddsmedel är under utredning (EG 1112/2002).  
Ämnet är en biocid och finns upptagen i Kommissionens Förordning EG 2032/2003 (SFS 1998:950 
bil. 5.2). Inga hygieniska gränsvärden har hittats för ämnet (AFS, KÄ, HSDB). 
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3.18.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga data fanns för carcinogenicitet, genotoxicitet, teratogenicitet, reproduktionstoxicitet, endokrina 
störningar, PEC, PNEC, LOEC (KÄ; DSE; EPA, 2004). PAN (2004) anger att carcigenocitet inte är 
trolig, samt att utvecklings- och reproduktionstoxicitet och endokrina störningar inte kan bedömas pga 
otillräckliga data. På Sasco (2004) finns toxdata för den tekniska blandningen Boracol 20Bd och 
Boracol 10-2 Bd, men denna innehåller endast ~1 % N-didecyldimetylammoniumklorid och desto mer 
av en borförening varför datan ej kan sägas representera det rena ämnet. Sasco uppger dock att 
preparatet har mycket låg toxicitet för däggdjur. Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och 
LC50 för ämnet visas i bilaga 5. 

3.18.3 Hantering och emissioner 
Föreningen N-didecyldimetylammoniumklorid ingår i sex godkända preparat i Sverige (Tabell 10; 
Bkm-reg, 2004). Det finns inga preparat vars godkännande i Sverige har upphört. 
 
 
Tabell 10. Godkända preparat med N-didecyldimetylammoniumklorid (CAS 7173-51-5) i Sverige. 
Preparatnamn Reg-nr Halt Typ Klass 
Boracol 10-2Bd  4644 21 g/l   vb 3 
Boracol 10-2Bd Prof  4645 21 g/l   vb 2 
Boracol 20-2Bd Prof  4646 11,5 g/l   vb 2 
Celcure DB  4193 40 vikt %   vb 2 
Celcure DB25  4510 10 vikt %   vb 2 
Kemwood ACQ 2100  4038 4,7 vikt %   vb 2 
vb - verksam beståndsdel. 
 
 
Den försålda mängden av N-didecyldimetylammoniumklorid som verksam beståndsdel i 
bekämpningsmedel i Sverige visas i Tabell 11; Kemikalieinspektionen, 2004).
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Tabell 11. Försåld mängd N-didecyldimetylammoniumklorid i Sverige 1999–2003. 
År mängd (ton) 
1999 fs 
2000 fs 
2001 fs 
2002 0.1 
2003 0.2 
fs – försäljning saknas 
 
Enligt SPIN (2004) var dock den totala användningen av N-didecyldimetylammoniumklorid i Sverige 
ca 13 ton år 1999 och ca 16 ton år 2000; alltså flerfalt högre än Tabell 11.  

3.18.4 Spridning och omvandling i naturen 
Ingen information fanns vid sökningen (HSDB; KÄ; EPA, 2004). Inte heller har data om ångtryck, 
vattenlöslighet, eller nedbrytbarhet påträffats varför bedömningen blir mycket osäker. Användningen 
som bekämpningsmedel i virke antyder att ämnet bör ha vid geografisk spridning i samhället. Ämnets 
vidare spridning med vind och vatten är för oss okänd. 
 
Att döma av strukturen (Figur 25) med två alifatiska kolkedjor (C-10) så är N-
didecyldimetylammoniumklorid ett fast opolärt ämne med lågt ångtryck.  Detta stöds av Sasco (2004) 
som anger att den tekniska blandningen är luktlös och har lågt ångtryck. Sasco uppger vidare att 
blandningen tränger djupt in i träet som behandlas. Detta kan möjligen tala för att ämnet är opolärt 
eftersom träfibrer är vattenavvisande. Vidare kan man utgå ifrån att ämnet är svårnedbrytbart eftersom 
det används som aktiv substans i bekämpningsmedel. Potentialen att biokoncentreras/ackumuleras är 
svårbedömd då BCF (eller KOW, KOC) saknas, men upptag i växter verkar inte osannolikt.  
 
Juergensen et al (2000) bedömde följande om DDAC: 
 
Luft: lågt ångtryck föreslår låg förångning och alltså låg sannolikhet för förekomst i luft. 
 
Vatten: Spridningen av DDAC beror mycket av vattenrecipientens natur och egenskaper. Vidare kan 
mängden suspenderat fast material och den mikrobiella populationen in vattnet och i sedimenten 
och/eller sammansättningen av sedimentet i recipienten påverka degraderingen av substansen. Detta är 
särskilt viktigt i katjoniska ytaktiva ämnen) som DDAC som starkt adsorberas till de flesta ytor såsom 
sediment och suspenderat fast materia. 
 
Biodegradering förväntas vara huvudvägen för eliminering i miljön. Trots stark och snabb adsorption 
till partiklar, bryts ned biologiskt till dialkyl dimetylklorider. Ingen nedbrytning fotolytiskt har 
noterats för substansen. Halveringstiden beräknades vara 227 dagar. 
 
Mark: DDAC är resistent mot faktorer såsom förångning, fotodegradering och hydrolys. stark 
adsorption och begränsad degradering (halveringstid: 1048 d i mikrobiellt aktiv jord) föreslår att 
DDAC-förorening kan bestå vid höga koncentrationer. dock har andra studier visat att DDAC bryts 
ned vid låga koncentrationer i jord. Låg förångning från kontaminerad jord förväntas pga lågt ångtryck 
och låg mobilitet. 
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3.18.5 Förekomst i människa och miljö 
Ingen information fanns vid sökningen (HSDB; KÄ; EPA, 2004). Sökning på databasen SciFinder 
Scholar (artikel-/rapport-/abstract-/mötesanteckningsnivå) gav 731 träffar på CAS-numret. Av dessa, 
var 17 st förekomstrelaterade (titlar och abstracts finns tillgängliga på fil vid behov). Arbetare som 
använder de preparat som ämnet finns i bör vara undersökta, men vi har inte hittat information om 
detta. 
 
Sediment: I en preliminär undersökning av 4 depositionsområden längs Fraserfloden med olika närhet 
till ett sågverk varierade DDAC-koncentrationerna mellan 0.56 till 1.26 mg/g torrvikt (Szenasy, 
1998).  

3.18.6 Bedömning av matris för analys 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Mer lämpligt kan kanske vara att titta på dess 
nedbrytningsprodukter. 
 
Trots att inga kommersiella analysmetoder finns så vitt vi vet, så kan DDAC koncentrationer 
bestämmas t.ex. genom detektion av de tertiära aminer och alkylklorider i molekylen (Hendersen, 
1992). DDAC är inte flyktig, och relativt stabil förening som adsorberas starkt till sediment och 
suspenderat material i vattnet. Därför kan lämpliga förekomstmatriser vara sediment, yt- och 
grundvatten, jord samt avloppsvatten och slam från reningsverk. Luft är olämplig då föreningen är 
icke-flyktig och immobil i jord. 

Cr    Cr2O7
2- Cr3+

    CrO4
2-

 
Figur 26. Krom som grundämne, CAS-nr 7440-47-3, och kromsalter 

3.19 Krom som grundämne 
 
 
 
Krom (Cr) förekommer i naturen i kombinerad form och inte som grundämne. Krom är en metall med 
oxidationsformer Cr(-II) till Cr(+VI) (=sexvärt krom). De viktigaste formerna är Cr(III) och Cr(VI). 
Kromföreningar i III-form är stabila och förekommer i naturen som järnkromit (FeCr2O4). Den näst 
stabila formen är Cr(VI) eller kromat. Denna form förekommer sällan i naturen men produceras 
antropogent. Cr är vida utspridd i jordskorpan, med medelkoncentrationen 125 mg/kg. Den är sällsynt 
i okontaminerade vatten (HSDB). Viktigaste fyndigheterna finns i Sydafrika och Asien, men mindre 
fyndigheter finns även i Sverige och Finland.  
 
Salter med högsta oxidationstalet (+6) är starkt oxiderande samt oftast färgade. Kromater och 
dikromater som hör till denna grupp används bl.a. som oxidationsmedel. Lösligheten hos flertalet 
salter ökar med ökande oxidationstal. Bland oxiderna ökar surheten med ökande oxidationstal. 
 
I Sverige används den största mängden till färgtillverkning, framför allt då som rostskyddsmedel och 
pigment (t.ex. zink och strontiumkromat). Andra stora användningar är i eldfast material i ugnar, för 
metallframställning (kromit), som träskyddsmedel (krom(VI)trioxid), som garvningsmedel 
(kromhydroxidsulfat) och förkromning av metall (dikromater, kromsyra). Användningsområdet som 
metallytbeläggningsmedel beror på kroms utmärkta förmåga att motstå korrosion. Krom förekommer 
även i importerade varor som består av bla läder och förkromat metall (KemI Kromsalter). 
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3.19.1 Begränsningar och förbud 
Kromföreningar är upptagna i PRIO-databasen som risk- eller avvecklingsämnen. 75 olika 
kromföreningar är upptagna idag, och det är endast de som idag har en EU-gemensam klassificering. 
Fler kromföreningar än de som finns i databasen kan alltså ha samma miljöfarliga egenskaper. De som 
är upptagna är klassificerade som cancerframkallande, mutagena, allergiframkallande och/eller 
miljöfarliga. Klassificering av de olika föreningarna bestäms utifrån hur mycket krom som frisätts till 
vatten och förmåga att transformeras till biotillgängliga former (KemI metallstrategi).  
 
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen kallas tillsammans för CMR-ämnen.  
Det är inte tillåtet att använda CMR-ämnen i konsumenttillgängliga kemiska produkter inom EU.  
Även om CMR-ämnen inte får finnas i konsumenttillgängliga kemiska produkter, förekommer de i 
andra varor. I arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö prioriteras CMR-ämnen. Målet på 
lång sikt är att de inte alls ska användas. 
 
Dessutom finns följande begränsningar: 
 
Endast för yrkesmässigt bruk: De ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena 
och/eller reproduktionstoxiska inte får användas i kemiska produkter som släpps ut på marknaden för 
att säljas till allmänheten. De ska märkas med ”Endast för yrkesmässigt bruk”. För vissa ämnen 
fordras tillstånd även för yrkesmässigt bruk (KIFS 2004:6 och Begränsningsdirektivet 76/769 EEG). 
 
Ytbehandling av metall där verksamheten inte medför utsläpp till avloppsvatten, betning med 
betpasta, järnfosfatering, torrtrumling, blästring, härdning, vattenbaserad avfettning eller våttrumling 
av aluminium eller stål skall anmälas till kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 
1998:899 tilläggsbokstav -y1 och -y2). 
 
Tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp av mer än 20 eller 10 kg Cr/år till vatten respektive luft, 
ska lämna in en emissionsdeklaration med miljörapporten (NFS 2000:13 bil 2).För tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter ska bl a koden SevK01 för mycket giftiga ämnen, anges i miljörapporten 
(NFS 2000:13 bil 1). Ämnet får inte släppas ut så att det kan skada grundvattnet (SNFS 1996:11). F2.1 
och 2.2). 
 
Åkerjord: Halten krom i åkerjord som ska behandlas med avloppsslam får inte överskrida 60 mg/kg 
TS och årlig tillförd mängd får inte överskrida 40 gram per hektar (SNFS 1994:2 8 - 10 § § ändrad 
SNFS 1998:4).  
 
Cementprodukter: Cement och beredningar som innehåller cement får inte användas eller släppas ut 
på marknaden, om de, i blött tillstånd, innehåller mer än 0,0002 % lösligt sexvärt krom av cementens 
totala torrvikt (2 mg/kg) (KIFS 1989:2). Från september 2004 gäller att om reduktionsmedel används 
skall förpackningar märkas på enligt särskilda instruktioner (KIFS 2004:6). Tidigare gällde detta krav 
endast om järn(III)sulfat användes som reduktionsmedel. 
 
Hygienprodukter: Kromsyra och dess salter får inte ingå i kosmetiska och hygieniska produkter 
(LVFS 1993:2 bil 1: 97). 
 
Elektronikprodukter: EU medlemsländerna ska från och med 1 juli 2006 se till att nya elektriska och 
elektroniska produkter, som släpps ut på marknaden, inte innehåller bla sexvärt krom. 
Medlemsstaterna ska införliva direktivet i nationell lagstiftning, senast 13 augusti 2004 (RoHS). 
 
Hygieniska gränsvärden för krom redovisas i bilaga 4. Riktvärden för mark är i Sverige för Känslig 
Markanvändning, Mindre Känslig Markanvändning respektive Mindre Känslig Markanvändning är 
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för krom(VI): 5, 15 respektive 20 mg/kg TS. För krom tot om inte krom (VI) förekommer är 
riktvärdena 150, 250 respektive 250mg/kg (NV, 1996b).  

3.19.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Rörande allergiframkallande egenskaper finns relativt lång erfarenhet av sexvärt krom. Ofta upprepad 
hudkontakt kan medföra risk för uppkomst av kromeksem. Eksemet beror på en kontaktallergi, som 
utvecklas efter lång tids exponering för vattenlösliga föreningar av sexvärt krom. Eksemet uppträder 
oftast på händer och armar och har ofta en kronisk karaktär. Detta beror på att kontaktallergin kvarstår 
hela livet och att kontakt med andra kromkällor, t.ex. kromgarvade läderhandskar, kan underhålla 
eksemet (KemI AR 1989:1). 
 
Miljöfarligheten hos kromföreningar beror i första hand av den mängd kromjon som frisätts.  
Enligt ett klassificeringsschema av BCF för Cr(VI) (regnbågslax) indikeras låg biokoncentration i 
akvatiska organismer. Det finns ingen indikation på biomagnifikation av Cr längs en terrester 
näringskedja (jord-växt-djur) (HSDB). Se vidare bilaga 5. 

3.19.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av rent krom (CAS-nummer 7440-47-3) i Sverige uppgick till ca 8600 ton år 
1999 och ca 8500 ton år 2000 (SPIN, 2004). Enligt KUR (2004) så var utsläppen av krom och 
kromföreningar räknat som Cr 9,7 ton år 2001 och 21 ton år 2002. Utsläppen gick via luft, vatten och 
behandlat avloppsreningsvatten. Mest använd är kromtrioxid. Inom EU förbrukas årligen 17 000 ton 
kromtrioxid och 25 000 ton dikromater (räknat som natriumdikromatdihydrat). 

3.19.4 Spridning och omvandling i naturen 
Kromföreningar når atmosfären i huvudsak via antropogena punktkällor (industriella, kommersiella) 
via bränsleförbränning, samt förbränning av naturgas, olja, och kol. 
 
HSDB ger följande bedömning av krom: 
 
Luft: Cr-föreningar förväntas förekomma endast i partikelfasen i atmosfären. Partikelfas-Cr föreningar 
förväntas tvättas ut från atmosfären med torr och våtdeposition. 
 
Mark: Cr-spridning beror av dess kemiska tillståndsform som är en funktion av redoxpotential och 
mark-pH. I de flesta jordar förekommer Cr i huvudsak som Cr(III). Den formen har väldigt låg 
vattenlöslighet och låg reaktivitet och därmed låg mobilitet i miljön. Under oxiderade förhållanden 
kan Cr(VI) förekomma i jord som kromat och HCrO4-jon. I denna form är Cr relativt löslig och mobil. 
Adsorption av Cr(VI) minskar vid högre pH tvärtemot Cr(III).  
 
Vatten: Den stora andelen Cr-föreningar hamnar slutligen i sedimenten. Cr(III)  och Cr(VI) adsorption 
till partikulärt suspenderat material och sediment kompliceras av förändringar i redoxpotential. Cr(VI) 
dominerar i oxiderade förhållanden medan Cr(III) dominerar under reducerade förhållanden. I vatten 
förekommer Cr(III) mestadels i suspenderat fast material och adsorberat till lermaterial, organiskt 
material, eller järnoxid (Fe2O3). I grundvatten där pH är 6–8, är kromat (CrO4–2) den dominerande 
formen av Cr(VI), medan Cr(OH)2+ jon är den dominerande formen av Cr(III). 
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Cr föreningar förväntas förekomma som joner i miljön varför förångning från fuktig mark och 
vattenytor inte förväntas vara en viktig process (joner förväntas inte förångas pga mycket hög 
vattenlöslighet).  

3.19.5 Förekomst i människa och miljö 
 
Luft: Stockholm3 (2000): i storleksordning något ng/m3 (Miljö Stockholm SLB). 
 
Sediment: Sedimenterat partikulärt material: Stockholm (1997–99) 82–111 µg/g torrvikt (Miljö 
Stockholm). 
 
Vatten: Reningsverksslam: Stockholm 31–40 mg/kg torrvikt (IVL, 2003). 
 
Biota: Inga uppgifter om eventuell förekomst i biota/människa hittades (HSDB, ESIS, EPA, 
SciFinder). 

3.19.6 Bedömning av matris för analys 
 
Analysmetoder finns för luft, mark, vatten och biota. Luft, mark (jord) och vatten kan vara lämpliga. 

3.20 N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine 
N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine är en 
färglös till ljusgul, oljeaktig vätska som är löslig i 
varmt vatten. Det används som komponent i lim, färg 
och lack inom verkstadsindustrin, samt som härdare för 
färg och plast (KÄ).  
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Figur 26. Strukturformel för N,N'-Bis(2-
aminoethyl)-1,2-ethanediamine, CAS-nr 112-24-3.

3.20.1 Begränsningar och förbud 
Ämnet är ett riskminskningsämne i Kemikalieinspektionens PRIO-databas p.g.a. misstanke om 
allergiframkallande egenskaper. Hygieniska gränsvärden redovisas i bilaga 4. 

3.20.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga starka bevis för cancerogenicitet (DSE). Genetisk toxicitet in vivo (mus) var negativ (OECD 
SIDS/UNEP publikation). 
 
Ämnet uppvisade klar genotoxicitet i Ames test och i mammala cytogenetiska tester. I in vivo-tester 
påvisades ingen genetisk toxicitet i mus (OECD SIDS/UNEP publikation). Viss indikation på 
teratogenicitet har rapporterats (DSE). Inga data om endokrina störningar hittades (DSE, KÄ). 
 
För PEC anges LOCAL_WATER(Produktion) = 1 µg/l. LOCAL_WATER (process) = 4.5 µg/l. 
Regional_Ytvatten = 0,18 µg/l. För PNEC anges 12,4 µg/l vilket baseras på lägsta effektkoncentration 
i alger (0,67 mg/l) delat med säkerhetsfaktorn 50). För NOEC anges 21-dagarstest med Daphnia 
magna på 1 mg/l (OECD, 1998). Miljöriskdata visade att kemikalien för närvarande utgör en liten risk 
för miljön och ingen vidare undersökning rekommenderades (OECD, 1998). Sökning på EPA-
hemsidan (EPA, 2004) på ämnets CAS-nr (112-24-3) gav inga träffar. 
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Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga 5. 

3.20.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine i Sverige uppgick till ca 480 
ton år 1999 och ca 1500 ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.20.4 Spridning och omvandling i naturen 
Inga uppgifter fanns på HSDB. Eftersom ämnet används i verkstadsindustrin så kan man anta att 
utsläpp av det rena ämnet är begränsad till områden kring dessa. Användningen som härdare i limmer 
kan innebära en vidare geografisk spridning. Ämnets vidare spridning med vind och vatten styrs av 
hur ämnet släpps ut (t.ex. till vatten, luft eller mark) samt ämnets kemiska och fysikaliska egenskaper. 
Ångtrycket är högt (bilaga 2) och sannolikt stannar ämnet i luft om det släpps ut dit. Vattenlösligheten 
är mycket hög (4,7 kg/l, bilaga 2) och antyder om uppgiften är korrekt fullständig blandbarhet med 
vatten. 
 
En uppskattning av Henrys lags konstant från vattenlöslighet, ångtryck och molvikt (bilaga 2) ger 
4×10–5 Pa m3/mol, vilket antyder en extremt låg förmåga att förångas från vattenlösningar i t.ex. fuktig 
mark och vattendrag. N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine har ett mycket lågt KOW (bilaga 2) 
vilket antyder att BCF bör vara <10 och ämnet knappast biokoncentreras alls.   

3.20.5 Förekomst i människa och miljö 
Inga uppgifter fanns vid sökning (HSDB, ESIS, EPA, SciFinder). 
Sökning på databasen ScieFinder Scholar (artikel-/rapport-/abstract-/mötesanteckningsnivå) gav 5314 
träffar på CAS-numret. Av dessa, var 116 st förekomstrelaterade (titlar och abstracts finns tillgängliga 
på fil vid behov). 

3.20.6 Bedömning av matris för analys 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Möjligen kan undersökning av nedbrytningsprodukterna vara 
det mest lämpliga. 

3.21 Bisfenoladiglycidyleter 
Bisfenoladiglycidyleter är en komponent vid 
epoxiplastframställning. Det är där den minsta 
oligomeren i epoxiharts. Det förekommer även 
som bindemedel i lim (både 1- och 2-
komponentslim), färg (t.ex. rostskyddsfärg) 
och lack. Ämnet finns också i 
golvbeläggningsmaterial (KÄ). 
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Figur 27. Strukturformel för bisfenoladiglycidyleter, CAS-nr
1675-54-3. 
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3.21.1 Begränsningar och förbud 
Bisfenoladiglycideter är ett riskminskningsämne i Kemikalieinspektionens PRIO-databas p.g.a. 
misstanke om allergiframkallande egenskaper. Många företags- och branschupprättade 
avvecklingslistor tar upp epoxiharts eller dess komponenter. 
 
För tillverkning finns följande regleringar: Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer där 
tillverkningen omfattar kemiska reaktioner fordrar tillstånd av Miljödomstol (SFS 1998:899 24.16-1). 
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation 
av basplastpolymerer, för en produktion av mer än 10 ton per år fordrar tillstånd av Länsstyrelsen. 
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation 
av basplastpolymerer, för en produktion av högst 10 ton per år skall anmälas till kommunal nämnd för 
miljö- och hälsoskyddsfrågor (SFS 1998:899 25.2-1 och 25.2-2). 
 
Hygieniska gränsvärden för USA och Sverige har inte hittats. 

3.21.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Det finns endast inadekvata bevis för att ämnet är carcinogent för människa. Emellertid finns 
begränsade bevis för carcigenocitet hos exponerade djur (mus), IARC grupp 3. Ämnet uppges vara 
genotoxiskt. Maternal toxicitet har påvisats (DSE). 
 
Ämnet har eller kan ha endokrinstörande verkan, men inte bekräftat (KÄ,IPCSINTOX). Uppgifter om 
PEC, PNEC, NOEC har inte hittats. Sökning på EPA-hemsidan (EPA, 2004) på ämnets CAS-nr 
(1675-54-3) gav inga träffar.  
 
Toxikologiskt och ekotoxikologiskt LD50, EC50 och LC50 för ämnet visas i bilaga 5. 

3.21.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av bisfenoladiglycidyleter i Sverige uppgick till ca 1450 ton år 1999 och ca 
1040 ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.21.4 Spridning och omvandling i naturen 
Bisfenoladiglycidyleter har hög vattenlöslighet (250 mg/l, bilaga 2) men övriga data har inte hittats. 
Vi använde EPA:s struktur – aktivitets modell (PBT Profiler, 2004) för att uppskatta nedbrytning, 
ångtryck mm. Det skall påpekas att eftersom ämnet sannolikt är reaktivt, att döma av de tre 
eterbryggorna så skall inte denna modell användas för dylik uppskattning. Troligen bryts ämnet snabbt 
ned till andra ämnen vilkas öde i miljön bör utredas närmare. En omfattande geografisk spridning kan 
förväntas med tanke på användningsområdet i limmer och golvmaterial. 

3.21.5 Förekomst i människa och miljö 
Inga uppgifter om förekomst i människa och miljö fanns på HSDB, OECD:s HPV eller EPA. Sökning 
på Sciefinder (CAS numret) gav ca 3000 träffar. De flesta artiklarna handlar om förekomst i mat, 
matförpackningar. Sökning på databasen ScieFinder Scholar (artikel-/rapport-/abstract-
/mötesanteckningsnivå) gav 3029 träffar på CAS-numret. Av dessa var 79 st förekomstrelaterade 
(titlar och abstracts finns tillgängliga på fil vid behov). 
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I OECD listan fanns två rapporter om ämnet (ICSC-ICPS, 2004; IARC, 2004), dessa innehöll ingen 
information om detta. Bisfenol A diglycidyleter (BADGE) finns i olika typer av förpackade 
livsmedelsartiklar. Den har analyserats bla i burkförpackad föda t.ex. goulage och potatis på burk där 
halterna har uppmätts till 25–113 µg/kg (Petersen et al., 2003). Halter i olika typer av förpackade 
livsmedel visade halter på 0,14–56 µg/g (i spadet) i olika fiskarter på burk, 0,002 µg/g i Coca Cola 
samt 0,06 µg/g i spädbarnsföda (Biles et al., 1999). Analys av BADGE i olika sorters mjölk 
(industriellt processad på olika sätt och förpackad i tetrapack eller i plastflaska) visade halter under 
detektionsgränsen (Casajuana och Lacorte, 2004). Analys av BADGE metaboliten BADGE-4OH som 
indikator på BADGE-exponering i människoblodplasma visade varierande halter mellan ND (<0.6) 
till 1.2 ng/ml (Inoue et al., 2001). 

3.21.6 Bedömning av matris för analys 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Möjligen kan undersökning av eventuell nedbrytningsprodukt 
(/-er) vara det mest lämpliga. 

3.22 2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon 
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon är 
ett fast ämne som används i färger och lacker (KÄ).  

3.22.1 Begränsningar och förbud 
2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon är 
ett riskminskningsämne enligt PRIO-listan, men finns 
inte upptaget på listan för produktkontroll (KÄ). 
Hygieniska gränsvärden har inte hittats (AFS, KÄ, 
HSDB). 
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Figur 28. Strukturformel för 2-Benzyl-2-dimetylamino-4-
morfolinobutyrofenon, CAS-nr 119313-12-1. 

3.22.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska 
data 

Sökning på EPA-hemsidan (EPA, 2004) på ämnets CAS-nr (119313-12-6) gav inga träffar.  

3.22.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av 2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon i Sverige uppgick till 
ca 9 ton år 1999 och ca 11 ton år 2000 (SPIN, 2004). 

3.22.4 Spridning och omvandling i naturen 
Ämnet har en relativt hög vattenlöslighet (7 mg/l, bilaga 2) och kan därmed stor förmåga att spridas 
med vatten. Inga uppgifter om ångtryck har hittats, varför bedömning av förångningspotential från 
vatten och fuktig mark (baserat på Henrys lags konstant) inte kan göras. Det låga BCF-värdet kan tyda 
på att ämnet är polärt (har lågt KOW), och det skulle i så fall peka mot att ämnet inte heller förväntas 
finnas på partiklar suspenderade i vatten, eller sediment. Men det låga BCF-värdet kan även vara ett 
resultat av ämnets molekylstorlek vilken sannolikt begränsar upptag över biologiska membran. Inga 
uppgifter om nedbrytning av 2-Benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon har hittats, varför 
bedömning av ämnets totala persistens i miljön är svår. Molekylstrukturen pekar mot att ämnet är 
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reaktivt eftersom en ketogrupp och en syrebrygga finns. Frågan är då vilka nedbrytningsprodukter 
som bildas och vilka egenskaper dom har. Det låga BCF-värdet (85, bilaga 2) antyder under alla 
omständigheter att ämnet inte bioackumuleras nämnvärt, men det kan då även vara ett resultat av att 
ämnet bryts ned i organismen och inte detekteras. 

3.22.5 Förekomst i människa och miljö 
Ingen information kunde hittas på HSDB. Sökning på databasen ScieFinder Scholar (artikel-/rapport-
/abstract-/mötesanteckningsnivå) gav 624 träffar på CAS-numret. Dock var inga av dessa 
förekomstrelaterade. 

3.22.6 Bedömning av matris för analys 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Sannolikt är undersökning av nedbrytningsprodukt (/-er) det 
mest lämpliga.  

3.23 Metansulfonamid 
Metansulfonamid är ett fast ämne som används som 
fotokemikalie i t.ex. framkallare (KÄ). Ämnet är stabilt 
vid användning, men kan brytas ned till kväve-, svavel 
och koloxider (Kodak, 2004).  

3.23.1 Begränsningar och förbud 
Metansulfonamid är ett riskminskningsämne enligt 
PRIO-listan, men är inte upptaget på listan för 
produktkontroll (KÄ). I övrigt inga begränsningar (AFS, 
KÄ, HSDB). Eastman Kodak (Kodak, 2004) 
rekommenderar som hygieniskt riktvärde 1,0 mg/m3 (TWA, tidsvägt medelvärde). 
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Figur 29. Strukturformel för metansulfonamid, CAS-nr 
25646-71-3. 

3.23.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
Inga uppgifter om carcigenocitet, mutagenicitet, endokrina störningar, PEC, PNEC, eller LOEC 
hittades (KÄ; HSDB). Sökning på Akrons Universitet (CD-Akron, 2004) gav att toxegenskaperna för 
inandning, hudtox och oral för metansulfonamid är inte fullt utvärderade. Substansen är upptagen i 
olika kemikalielistor däribland: TSCA (Toxic Substances Control Act), DSL (Canadian Domestic 
Substances List), samt AICS (Australien Inventory of Chemicals). Kodak (2004) uppger att 
cancerstudier med oral och dermal exponering finns, samt att ämnet kan irritera huden och ge 
hudallergi vid hudkontakt. Se vidare bilaga 5. 
 
Kodak (2004) redovisar ett antal 96-h ekotoxtester med metansulfonamid, bla EC50 värden för 
vattenloppa 3,2 mg/l, NOEC 1,0 mg/l; för kvidd LC50 1,8 mg/l, NOEC 0,1 mg/l; för snigel LC50 32 
mg/l, NOEC 1,0 mg/l; och för sidsimmare LC50 18 mg/l, NOEC 0,1 mg/l. I 7-dagarstest på späda 
plantor (ringblomma, rädisa, majs, sallad) visade sig ämnet inte har ogynnsamma effekter vid 
koncentrationer kring 100 mg/l. För groning av samma växter sågs effekter vid 10 mg/l på rädisa och 
sallad. 
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3.23.3 Hantering och emissioner 
Den totala användningen av metansulfonamid i Sverige uppgick till ca 7 ton år 1999 och ca 7 ton år 
2000 (SPIN, 2004). 

3.23.4 Spridning och omvandling i naturen 
Kodak (2004) anger att ämnet är lättnedbrytbart, mer än 70 % bryts ned på 28 dagar. Nedbrytningen 
sker via fotokemisk reaktion, termiska effekter, och/eller oxidation. Utsläpp till naturen bör rimligen 
ske via avloppsvatten från fotolabb. Ångtrycket är försumbart och förekomst i luft bör därför inte 
förväntas annat än på aerosoler/damm. Det låga BCF-värdet pekar mot att ämnet inte bioackumuleras. 
Detta kan dock vara ett resultat av nedbrytning i organismen. 

3.23.5 Förekomst i människa och miljö 
Inga träffar på DSE, HSDB, ECB/ESIS, SCIENCEDIRECT, EPA, OECD:s HPV. Sökning på EPA-
hemsidan (EPA, 2004) på ämnets CAS-nr (25646-71-3) gav inga träffar. Sökning på databasen 
ScieFinder Scholar (artikel-/rapport-/abstract-/mötesanteckningsnivå) gav 271 träffar på CAS-numret. 
Av dessa, var 5 st förekomstrelaterade. Dock var dessa artiklar främst relaterade till 
fotoframkallningsprocesser, reaktioner med fotoreagenser och tillverkning av fotoagenten (titlar och 
abstracts finns tillgängliga på fil vid behov). 

3.23.6 Bedömning av matris för analys 
Inga tillgängliga analysmetoder finns. Möjligen kan undersökning av eventuell nedbrytningsprodukt 
(/-er) vara det mest lämpliga. Här finns behov av förekomstutredning riktad mot avloppsvatten, både 
industriellt och kommunalt. 

3.24 1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-, kalium salt 
Ämnet tillhör den stora gruppen perfluoralkylsulfonat 
(PFAS) och är en fullständigt fluorerad anjon till 
perfluoralkansulfonsyra (Ämnesregistret). Gruppen PFAS 
hör till högfluorerade ämnen, PFOS (dvs 
perfluoroktansulfonat) och PFOS-relaterade ämnen som på 
senare tid fått uppmärksamhet pga sin potentiella 
miljötoxicitet. 
 
Ämnen, som kan brytas ner till PFAS-relaterade ämnen, 
finns i produkter som används inom verkstads- och 
elektronikindustrin, t.ex. för ytbeläggning av metall.  PFAS-
relaterade ämnen kan också förekomma i flera vanliga 
produkter t.ex. rengöringsmedel, impregneringsmedel och brandsläckningsmedel, som är ett par år 
gamla.  PFAS-relaterade ämnen finns i 22 produkter i svenska produktregistret. Mängdangivelser per 
CAS-nr saknas då färre än tre tillverkare angivit att ämnet ingår i deras produkt (PFOS-rapporten). 
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Figur 30. Strukturformel för 1-Butansulfon 
syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-, kalium salt, 
CAS-nr 29420-49-3. 

 
1-Butansulfon syra, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor- kalium salt kan bildas vid nedbrytning av PFAS-
relaterade ämnen (PFOS-rapporten). 
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3.24.1 Begränsningar och förbud 
Det finns inga begränsningar idag, men det under diskussion (PRIO, Begränsningsdatabasen, AFS, 
KÄ, HSDB, OECD). 

3.24.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
 
Se tabell 5. 
 
Företaget 3M håller på att utveckla en ny linje av fluorkemikalier baserad på perfluorbutansulfonat 
som refererar generellt till perfluorbutan sulfonylföreningar inklusive perfluorbutan sulfonater 
(PFBS). PFBS är potentiella ersättare till PFOS relaterade ämnen och sägs inneha utmärkt 
Environmental, Health, Safety and Regulatory profile (EHSR profile) eftersom dessa har enbart fyra 
fluorerade kolatomer jämfört med PFOS som har åtta. Enligt artikeln betraktas PFBS inte som ett 
PBT-ämne (persistent, bioackumulerbart och toxiskt) och finns inte PFBS i US EPA:s Significant New 
Rule (SNUR)-listor över PFAS-ämnen (SNUR 67 FR 11008 och 11014). I samma artikel påstås att 
PFBS är persistent men att persistensen inte är i sig oroväckande om det persistenta ämnet inte är 
toxiskt. De första serierna PFBS-ämnen som producerats av 3M har studerats av US EPA och 
placerats på TSCA inventarielistan. Vidare har PFBS kommersialiserats i USA och Europa och är på 
väg att kommersialiseras i andra länder (3M). 

3.24.3 Hantering och emissioner 
Utsläpp sker via produktion och användning t.ex. i brandskyddsmedel, rengöringsmedel, 
impregneringsmedel, ytbeläggning av metall, tillsatser i färg och lack, tillverkning av halvledare och i 
hydrauloljor inom flygindustrin.  
 
Ingen uppgift om använda kvantiteter av ämnet i Sverige fanns vid informationssökningen. Dock 
uppges användning i Norge, men då i färre än fyra produkter (SPIN, 2004). Två kinesiska företag  (Sel 
Chemical Co ltd och Shanghai Huacai Fine Chemical Co ltd) som säljer bla K-saltet till PFNS hittades 
vid internetsökningen på Google (www.selcs.com) respektive (www.huacaichem.com). 

3.24.4 Spridning och omvandling i naturen 
PFOS är persistent, toxiskt och kan transporteras långt. Kunskapen om hur högfluorerade ämnen 
tillförs miljön, sprids och sen ackumuleras, är idag mycket dålig. PFOS är extremt svårnedbrytbart och 
bioackumuleras i miljön (Kärmann et al., 2004). Troliga spridningsmekanismer är transport via 
ytvatten, lufttransport (flyktiga PFOS-relaterade ämnen), adsorption till partiklar i vatten, sediment 
eller luft och upptag i biota (Kemikalieinspektionen, juni 2004). 

3.24.5 Förekomst i människa och miljö 
Inget om detta eller följande två PFOS-ämnen hittades i OSPAR:s lista på compounds of possible 
concern. De var inte heller med i Storbritanniens lista över ämnen som kan brytas ned till PFOS i 
miljön (Kärrman et al., 2004), och är inte med i EU:s Existing Chemicals-programmet. I en rapport 
skriven av Sven Havelund, Miljöstyrelsen, Miljöministeriet i Danmark, behandlas PFOS och 
relaterade ämnen. I denna rapport presenteras OECD:s lista över de 22 PFOS klasser och de två i 
denna litteraturstudie sökta salterna (NH - och K-salterna) hittas bland perfluoralkylsulfonater 
däremot finns inte anjonen till PFBS med bland de 22 klasserna (Sven Havelund, Miljöstyrelsen, 
2002).  

4

http://www.selcs.com/
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I en annan nyligen utkommen rapport skriven för Nordiska Ministerrådet finns uppgifter om nordiska 
prover som är gjorda på PFBS och PFNA (dvs fria anjonen på perfluornonansyran) på NILU, Norge 
(Kallenborn et al., 2004). I rapporten redovisas följande halter i biotiska och abiotiska prover. 
 
PFBS analyserades i alla prover men den verkade inte bioackumuleras och därför kunde den inte 
detekteras i biota. Däremot rapporteras halter i abiotiska prover, särskilt höga halter finns i lakvatten 
från deponier: 
Havsvatten: <LOQ-1.09 ng/L 
Sjö- och regnvatten: <LOQ 
Deponilakvatten: <LOQ-98.9 ng/L 
Effluent från reningsverk: 0,20-3,09 ng/L 
 
PFNA (fria anjonen på perfluornonansyran), ska inte med i denna rapport, men är närbesläktad. Den 
analyserades i alla prover: 
Havsvatten: <LOQ-0,84 ng/L 
Regnvatten: 0,63-1,41 ng/L 
Sjövatten: 0,12-0,30 ng/L 
Deponilakvatten: 3,50-61,5 ng/L 
Effluent från reningsverk:0,44-7,09 ng/L 
Sediment: <LOQ-88 pg/g våtvikt 
Slam från reningsverk: <LOQ-232 pg/g våtvikt 
Fisk:<LOD-18 ng/g våtvikt 
Säl: 2,5-35 ng/g våtvikt 
Minkeval: 1,1-2,4 ng/g våtvikt 
Pilotval: 5,4-20 ng/g våtvikt 
 
Dock har inga andra förekomstdata hittats (TOXLINE, SCIENCEDIRECT, SCIEFINDER, US EPA, 
Japanska NITE, IPCS INCHEM). Däremot hittades uppgifter om andra komponenter som tillhör 
gruppen PFOS/PFOA i olika rapporter t.ex.: OECD slutliga rapport om riskbedömning av PFOS och 
dess salter (Environmental Directorate) samt en undersökning om effekter av perfluorfettsyror på 
gnagare (DePierre). US EPA har utgett en rapport om PFOA och dess salter (US EPA).  

3.24.6 Bedömning av matris för analys 
Analysmetod finns för mark, vatten och biota. Utifrån erfarenheter från de tidigare undersökningarna 
förefaller vatten, jord och sediment vara lämpligt. Vidare kan det vara relevant med analys av 
avloppsvatten, och slam från reningsverk och lakvatten från deponier. Exponeringsväg för människa 
kan vara via föda och då kan det vara lämpligt att göra fiskanalyser t.ex. i utredningssyfte. 

3.25 Ammoniumsalt av 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonalfluor-1-butansulfonsyra 

 
Se 3.26. Snarlika ämnen till denna förening är alla övriga 
perfluoralkylsulfonater. Det finns 175 olika PFOS-
föreningar indelade i 22 klasser enligt OECD. 
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Figur 31. Strukturformel för ammoniumsaltet av 
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonalfluor-1-butansulfonsyra, CAS-
nr 68259-10-9.
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3.25.1 Begränsningar och förbud 
 
Se 3.24.1 

3.25.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
 
Se tabell 5. 

3.25.3 Hantering och emissioner 
Ingen uppgift om använda kvantiteter av ämnet i Sverige fanns vid informationssökningen (SPIN, 
2004). 

3.25.4 Spridning och omvandling i naturen 
 
Se 3.24.4 

3.25.5 Förekomst i människa och miljö 
 
Se 3.24.5. 

3.25.6 Bedömning av matris för analys 
 
Se 3.24.6. 

 

 
 
Figur 32. Strukturformel för "anjonen av PFBS", 
CAS-nr 45187-15-3. 
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3.26  Anjonen av perfluorbutansulfonat 
PFBS 

Se 3.26. Snarlika ämnen till denna förening är alla 
övriga perfluoralkylsulfonater; det finns 175 olika 
PFOS-föreningar indelade i 22 klasser enligt OECD. 

3.26.1 Begränsningar och förbud 
 
Se 3.24.1. 

3.26.2 Toxikologiska och ekotoxikologiska data 
 
Se tabell 5. 
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3.26.3 Hantering och emissioner 
Ingen uppgift om använda kvantiteter av ämnet i Sverige fanns vid informationssökningen (SPIN, 
2004). Se även Se 3.24.3. 

3.26.4 Spridning och omvandling i naturen 
 
Se 3.24.4. 

3.26.5 Förekomst i människa och miljö 
PFBS analyserades i alla prover från den omfattande nordiska studien på PFAS (Kalleborn et al, 
2004). Dock verkade inte PFBS bioackumuleras och därför kunde den inte detekteras i biota. Däremot 
rapporteras halter i abiotiska prover, särskilt höga halter fanns i lakvatten från deponier: 
 
Havsvatten: <LOQ-1.09 ng/L 
Sjö- och regnvatten: <LOQ 
Deponilakvatten: <LOQ-98.9 ng/L 
Effluent från reningsverk: 0,20–3,09 ng/L 

3.26.6 Bedömning av matris för analys 
Lämpliga matriser kan vara yt- och grundvatten, jord och sediment. Nära punktkällor kan det vara 
relevant att analysera avloppsvatten och slam från kommunala och industriella reningsverk. Denna 
substans är tänkt vara en ersättare till andra PFAS ämnen och sägs vara icke-bioackumulerbar, dock 
verkar den finnas i relativt höga halter i deponieffluenter. Ur exponeringssynpunkt för människa 
verkar substansen inte ackumuleras i biota och därför kan analys av denna utelämnas. 
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