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Sammanfattning
Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle. Inom Europa saluförs ca 40 000 kemiska ämnen (Sundin 2001)
och varje år introduceras några hundra nya ämnen på marknaden. De flesta kemiska ämnen når miljön
via miljontals konsumenter, via jordbruket, via industriprodukter och olika processer. I Sverige räknar
man med att ca 10 % av de 20 000 olika kemikalier som finns på den svenska marknaden är
miljöfarliga (Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 1999). Kunskap om spridning och
förekomst i miljön är begränsad och nästan årligen kommer nya larmrapporter om miljögifter.

I denna rapport har tillgängliga mätdata från Skåne län för fyra utvalda, miljöfarliga
ämnen/ämnesgrupper sammanställts. Ämnena som inventeringen gällt är bromerade flamskyddsmedel
(BFR), nonylfenol/nonylfenoletoxylater (NF/NFE), tennorganiska föreningar och triclosan. Urvalet av
ämnen har bland annat baserats på regional användning/förekomst, kemiska egenskaper, och att de är
utpekade för åtgärd inom det nationella miljömålsarbetet.

Det framkom i inventeringen att det finns ett mycket begränsat dataunderlag om spridning och
förekomst av de utvalda ämnena i Skånes miljö.

För BFR finns det en del uppgifter från kommunala reningsverk om förekomst i slam. Fem
Skånekommuner har vid ett eller ett fåtal tillfällen analyserat ett antal BFR. Från dessa analyser kan vi
konstatera att det finns detekterbara halter av BFR i de kommunala reningsverkens slam. Nivån av
dessa är jämförbara med halter från andra reningsverk i Sverige, men betydligt lägre än vad som
rapporterats från övriga Europa och USA. Det har visat sig att det även finns detekterbara halter av
BFR i luften och i regn. Från Helsingborgs kustvattenkontroll har det framkommit att BFR finns i
blåmusslor utanför Helsingborgs kust. Även grodor från områden runt Lund och mört från Krankesjön
innehåller mätbara halter av BFR. Kunskapen om BFR i Skånes miljö är bristfällig och det behövs
omfattande studier och analyser av ämnena för att kunna bedöma exponeringssituationen i länet.

• NF analyseras rutinmässigt vid alla Skånes kommunala reningsverk. Halten av detta ämne minskar
stadigt i slam från början av 90-talet. Miljökontoret i Höganäs kommun har dessutom undersökt
NF-halt i slam från oljeavskiljare vid kommunens bilvårdsanläggningar och funnit att det finns
höga halter av ämnet i slam. Några andra analyser av NF finns inte från Skånes miljö och i denna
rapport ges en rad förslag till undersökningar för att öka kunskaperna om NF.

• Tennorganiska föreningar har endast undersökts i marina organismer och sediment längs
Öresundskusten. Halten av dessa föreningar är alarmerande höga i vissa prover. Negativa
miljöeffekter av tributyltenn (TBT) har observerats hos snäckor i Öresund. Det är högst angeläget
att utöka kontrollen av tennorganiska föreningar längs Skånes kuster och att utreda om det finns
andra källor än sjöfarten till de höga halterna som man funnit i vissa områden. Inga andra analyser
har gjorts av tennorganiska ämnen i Skåne. Det är motiverat att studera halter i slam m.m. för att
få kontroll på hur exponeringen av dessa föreningar ser ut i Skåne. Tennorganiska föreningar
används i stora mängder som tillsats i t.ex. PVC-plast.

• För Triclosan finns det inga mätdata alls från Skåne och mätdata från övriga Sverige är mycket
begränsade. Det finns en studie från Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM), där man
analyserat triclosan i modersmjölk och i fisk. Studien visar att det förekommer höga halter av
triclosan både i modersmjölk och i fisk som är påverkad av utsläpp från kommunala
avloppsreningsverk. Triclosan har ingått i det nationella screening-programmet för år 2000 och
2001 och mätresultat därifrån väntas inom kort.

I Skåne, som är en befolkningstät region, är miljön hårt belastad. Sydvästra Skåne är en expansiv
region med många industrier och ett intensivt lantbruk, där många kemiska produkter används.
Förutom de regionala verksamheterna är även den diffusa belastningen av miljögifter i form av
deposition från luft och nederbörd av betydelse. I rapporten ges förslag till undersökningar som
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behövs för att följa upp de miljökvalitetsmål och delmål som håller på att utarbetas inom länsstyrelsen
i Skåne (projektet ”Nya Miljömål för Skåne”).

Kemikalieinspektionen (KemI) och Naturvårdsverket arbetar på uppdrag från regeringen med att
identifiera riskerna med de kemiska ämnen som nu används. Detta innebär att potentiella miljögifter
skall identifieras och deras spridning skall kartläggas och minimeras. Det är i detta sammanhand
viktigt att både nationell, regional och lokal miljöövervakning utförs för att kunna mäta effekterna av
de åtgärder som utförs för att minska belastningen i miljön. I denna rapport beskrivs den förändring
och utvidgning av den regionala och lokala miljöövervakning som behövs för att följa upp arbetet med
de 15 miljökvalitetsmål som regeringen har antagit (prop. 97/08:145).
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Bakgrund och syfte
Det pågår ett intensivt arbete med att begränsa användningen av miljöskadliga ämnen och skapa en
renare miljö för kommande generationer. Under våren 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål
(prop. 1997/98:145) för hela Sverige. Det övergripande syftet med målen är att vi till nästa generation
skall kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Syftet med
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” är att kontinuerligt reducera utsläppen från farliga ämnen och att
utsläppen helt skall upphöra inom en generation (25 år). På internationell nivå pågår också ett
omfattande arbete med att försöka uppnå en miljömässig hållbar samhällsutveckling. Via olika
konventioner och miljöprogram har det upprättats listor över prioriterade ämnen som skall övervakas
och fasas ut ur produktion, t. ex. Oslo-Paris-konventionen (OSPAR), Helsingfors-konventionen
(HELCOM) och EU:s ramdirektiv för vatten (Commission of the European communities, 2000).

Länsstyrelserna i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att anpassa de 15 miljökvalitetsmålen till
regionala förhållanden. Under våren 2000 startade länsstyrelsen i Skåne därför projektet ”Nya
miljömål för Skåne” för att formulera ett nytt miljöhandlingsprogram i enlighet med
miljökvalitetsmålen. Projektet är uppdelat i fem olika delprojekt; Luft, Vatten, Bebyggelse, Gifter och
Landskap.

Denna rapport har sammanställts inom ramen för delprojekt ”Gifter”. Uppdraget har varit att göra en
kunskapssammanställning över den aktuella miljögiftssituationen i Skåne. Kunskapsluckor har
identifierats och frågan om miljögifter förekommer i halter över eller nära kända effektnivåer har
utretts. Sammanställningen kommer att ligga till grund för var prioriteringar skall göras i arbetet med
att formulera de regionala åtgärdsförslag som behövs för att nå uppsatta miljömål. Resultaten kan
också vara ett stöd i planeringen för en utökad övervakning av miljögifter, för såväl länsstyrelsen som
kommunerna och andra verksamheter.

Skånes förslag till nya miljömål, för delprojektet ”Gifter”

Det övergripande miljökvalitetsmålet för ”Giftfri miljö” lyder:

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”

För att nå detta mål har man inom det regionala miljömålsarbetet föreslagit sju stycken delmål för
Skåne. Det delmål som denna sammanställning mest berör är det första:

År 2020 är halterna av skadliga, naturliga och naturfrämmande, ämnen så låga i Skånes naturmiljö
att negativa effekter på ekosystem eller arter inte förekommer.

För att nå detta regionala delmål har länsstyrelsen i Skåne tagit fram 8 olika åtgärdsförslag (bilaga 1).
Bland annat behövs bättre underlag för att kunna följa upp om miljömålen uppfylls. Det behövs
kunskapssammanställningar av befintlig data (produktion, användning, utsläpp och förekomst i
miljön). Det behövs dessutom kvalificerad utvärdering av befintliga data samt behovsanalyser inför en
förbättrad och utvidgad miljöövervakning.
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Metodik och avgränsningar
Kunskapen om miljögiftssituationen i Skånes miljö är begränsad. Det finns ingen samlad bild av
exponeringssituationen för olika prioriterade miljögifter. Det utförs en del studier på miljögifter inom
ramen för länets miljöövervakning, dels via de olika vattenvårdsförbunden och luftvårdsförbundet och
dels via kommunernas eget miljöarbete. Kommunerna kontrollerar också sina reningsverk och
dricksvattentäkter med avseende på vissa miljögifter. Dessutom utförs studier av miljögifter på
universitetet och högskolor i länet.

För att avgränsa projektet har i första hand fyra miljöskadliga ämnen/ämnesgrupper valts ut, dessa är:
bromerade flamskyddsmedel (BFR, Brominated Flame Retardants),
nonylfenol/nonylfenoletoxylater (NF/NFE), tennorganiska föreningar och triclosan. Utöver dessa
ämnen har också analyser av pentaklorfenol, ftalater, polyklorerade naftalener (PCN) och
klorparaffiner efterfrågats.

I urvalet av ämnen/ämnesgrupper har det i första hand tagits hänsyn till om det finns en regional
användning/förekomst, hur giftiga ämnena är (toxicitet), hur långlivade de är (persistens) och hur de
transporteras och binds i näringskedjor (bioackumulerbarhet). Minst ett av kriterierna för miljögift (se
faktaruta sidan 7) skulle vara uppfyllt. Ämnena skulle vara angivna inom miljökvalitetsmålet ”Giftfri
miljö” (prop. 97/98:145, prop. 2000/01:130, och prop. 2000/01:65) och/eller förekomma på
internationella konventioner och direktivs prioriteringslistor över farliga ämnen. Ämnena skulle
exemplifiera olika användningsområden eller produkter (t.ex. industriprodukter eller hygienprodukter)
och fortfarande vara i bruk inom landet. Inför urvalet av ämnen fördes också diskussioner med
miljögiftsexperter på Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen i Jönköping.

En förfrågan (bilaga 2) om analyser av de fyra prioriterade ämnena har skickats till alla Skånes
kommuner, miljökontor och tekniska förvaltningar, och till olika avdelningar på länsstyrelsen i Skåne.
Förfrågan har också ställts till olika vattenvårdsförbund och till Skånes luftvårdsförbund. Kontakter
har tagits med miljöövervakningens datavärdar för att söka information i de nationella databaserna.
Vidare har sökningar och förfrågan inom universiteten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och
andra institutioner gjorts. Sändlista redovisas i bilaga 3.

Förfrågan om mätdata för de olika ämnena/ämnesgrupperna har avgränsats till perioden 1980 till 2001.
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Vad är ett miljögift?

Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle. Inom Europa saluförs ca 40 000 kemiska ämnen och varje år
introduceras några hundra nya ämnen på marknaden. De flesta kemiska ämnen når miljön via
miljontals konsumenter, via jordbruket och via industriprodukter och olika processer. Man räknar med
att ca 10 % av de 20000 olika kemikalier som finns på den svenska marknaden är miljöfarliga.
Kunskapen om spridning och förekomst i miljön är begränsad och nästan årligen kommer det nya
larmrapporter om miljögifter.

Organiska miljögifter är ämnen som är framställda av människan (antropogena), och som uppfyller
minst två av följande kriterier:

• de är långlivade
• de kan bioackumuleras
• de är skadliga för vattenlevande organismer

Långlivade (eller persistenta) ämnen stannar kvar i biogeosfären, men kan förflyttas mellan olika delar
av denna. Persistenta organiska miljögifter brukar med ett annat namn kallas POP (av det engelska
Persistent Organic Pollutant). Exempel på sådana ämnen är PCB, BFR och DDT. För många av dessa
föreningar är nedbrytningen i miljön långsam och därför ackumuleras de i miljön efterhand. I vissa fall
bildas nedbrytningsprodukter som är mer långlivade än det ursprungliga ämnet, t. ex. då DDT bryts
ner till DDE.

Bioackumulation kan leda till att miljögifter når koncentrationer som ger toxiska (skadliga) effekter.
Att ett ämne bioackumuleras är en följd av att det har en hög fettlöslighet. Detta brukar anges som en
fördelningsjämvikt mellan vatten och oktanol (Kow), ju mer fettlösligt ett ämne är desto mer löses det
i oktanol. Ämnen med log Kow >3 anses som bioackumulerbara. Dessa ämnen skyr vattenfasen och
fäster istället till ytor och partiklar. När ett organiskt miljögift kommer in i organismer ansamlas det i
fettrik vävnad och i cellmembran. Väl inne i näringsväven kan ämnet föras vidare mot högre trofiska
nivåer, t.ex. från bytesdjur till rovdjur. Det blir sålunda gradvis allt högre koncentrationer ju högre upp
i näringskedjan det når; detta kallas biomagnifiering. Man talar också om biokoncentrering som är ett
mått på nettoresultatet av upptag, distribution och eliminering av miljögift i vattenlevande organismer.

Att organiska miljögifter är toxiska för vattenlevande organismer innebär att de negativt inverkar på
organismernas funktion i deras miljö. Dessa effekter kan vara subletala, där en organisms effektivitet i sin miljö
förändras, eller direkt akuttoxiska, med ökad dödlighet. Akut toxicitet kan innebära att hela ekosystem slås ut,
medan subletala effekter ger upphov till förändringar i ekosystemets sammansättning och funktion.
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Presentation av insamlad mätdata
Inkomna svar på den utskickade enkäten visade att det finns mycket få mätdata för de utvalda
ämnena/ämnesgrupperna från Skåne län. Drygt hälften av Skånes kommuner redovisade att de hade
någon form av mätdata om de aktuella ämnena, oftast analyser av slam från avloppsreningsverk (se
bilaga 4). De flesta kommuner har redovisat mätdata för nonylfenol i slam från reningsverken. Fem
kommuner har lämnat mätdata för bromerade flamskyddsmedel i slam. Några kommuner har
analyserat ftalater i slam. Helsingborgs kommun har analyserat bromerade flamskyddsmedel och
tennorganiska föreningar i blåmusslor, och tennorganiska föreningar i sediment, vid fyra stationer
längs Helsingborgs kust. Från några vattenvårdsförbund har man redovisat mätdata för tennorganiska
föreningar i blåmussla och skrubbskädda och i sediment. Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund har
redovisat mätningar av klorfenol i blåmusslor. Länsstyrelsen har lämnat uppgifter om mätningar av
pentaklorfenol i förorenad mark och om nonylfenol i slam från reningsverken i Skåne. Från Lunds
universitet har man lämnat uppgifter om bromerade flamskyddsmedel i luft, i nederbörd och i grodor.
Nedan presenteras insamlad mätdata ämnesvis.

Bromerade flamskyddsmedel (BFR)

Användning
Flamskyddsmedel används i en rad olika produkter för att minska risken för brand i varan och
reducera spridning av eld. Ämnets flamskyddande funktion beror på att medlen lätt bildar s.k.
radikaler, som förbrukar syre, och på så sätt kväver utvecklingen av branden. Kommersiellt används
ett sjuttiotal bromerade flamskyddsmedel. De fyra vanligaste medlen i handeln är:

• polybromerade difenyletrar (PBDE, Figur 1a). Det finns flera varianter av ämnet beroende på
antalet bromatomer i molekylen. Dessa varianter kallas med ett annat ord för kongener.

• hexabromcyklododekan (HBCD1, Figur 1b). HBCD har sex bromatomer.
• tetrabrombisfenol-A (TBBP-A, Figur 1c). TBBP-A har fyra bromatomer.
• polybromerade bifenyler (PBB, Figur 1d). Det finns 209 olika kongener, d.v.s. lika många som det

finns för PCB.

2,4,6-tribromfenol är ytterligare ett flamskyddsmedel som redovisas i rapporten.

BFR används i huvudsak för att impregnera olika plastmaterial. En del används också till att
impregnera textilier, trä och brandskyddsfärg. Impregnerade material används sedan för att tillverka en
rad produkter. Till de vanligaste hör elektriska och elektroniska apparater samt byggvaror. De används
emellertid även i möbler, skyddskläder, tältdukar, gardiner och till detaljer i fordon.

Flamskyddsmedel kan antingen vara reaktiva, d.v.s. kemiskt förenade med materialet som de ska
skydda eller additiva, d.v.s. blandade med materialet utan att vara kemiskt förenade. Additiva ämnen
sitter lösare bundet till materialet och medför att flamskyddsämnen lättare läcker ut vid användning
och därefter i avfallsledet.

                                                          
1 Hexabromcyklododekan förkortas i vissa fall HBCDD.
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Figur 1: Kemisk struktur för a) PBDE, b) HBCD, c) TBBP-A och d) PBB (efter Sellström 1999).

Flöde
Man räknar med att det används ca 250 000 ton bromerade flamskyddsmedel i världen idag (Lassen
m.fl. 1999). Det sker ingen produktion av bromerade flamskyddsmedel i Sverige. Under 1999
omsattes dock ca 420 ton i den svenska kemiska produktindustrin. Av dessa utgjorde TBBP-A ca 325
ton, PBDE ca 25 ton och HBCD ca 70 ton (KemIs produktregister, 2002). Den enda leverantören av
PBB i Europa har upphört med sin verksamhet. Ämnet finns emellertid kvar i varor under mycket lång
tid framöver (KemI 2000).

Den största tillförseln av bromerade flamskyddsmedel till Sverige sker dock via importen av
flamskyddade varor. Vilka flamskyddsmedel som kommer in i Sverige i olika varor, och hur mycket
det rör sig om vet ingen idag. I figur 2 redovisas uppskattat flöde av BFR i det svenska samhället.

Bromerade flamskyddsmedel kan läcka till omgivningen via produktion, användning av produkter och
via avfallshantering. BFR har kunnat påvisas i slam från reningsverk vid ett flertal studier (Sellström
1999, Sternbeck m.fl. 2001, Wahlberg 1999). Studier har även visat förhöjda halter av BFR i sediment
nedströms t.ex. plastfabriker och textilindustri (Sellström och Jansson 1995, Sellström m.fl. 1998).
Vidare har undersökningar visat att tätorter fungerar som källor för BFR, precis som man har kunnat
påvisa för PCB (Palm m.fl. 2001). BFR har analyserats i prov från hela världen och det har visat sig att
spridningen av dessa föroreningar är global (Rahman m.fl. 2001).

Naturvårdsverket har prioriterat BFR i sitt screeningprogram för år 2000, resultaten är inte publicerade
ännu och det har inte gått att få något förhandsbesked om uppmätta halter.

d)

Brx Bry
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Figur 2: Uppskattning av flödet av BFR (TBBP-A, PBDE och HBCD) i det svenska samhället, siffrorna avser ton (efter ter
Schure 2001).

Effekter
Många BFR bryts ned mycket långsamt och lagras upp i fettvävnad, egenskaper som de delar med
välkända miljögifter såsom DDT och PCB. Kunskaperna om hur de bromerade flamskyddsmedlen
påverkar miljön och människors hälsa är mycket begränsad. TBBP-A, som omsätts i störst kvantiteter
i Sverige misstänks vara starkt hormonstörande (de Wit 2000). Effekterna av lågbromerade-PBDE är
bäst studerade och djurförsök visar att ämnena påverkar levern och hormoner i sköldkörteln samt ger
försämrat immunförsvar och beteendestörningar (KemI 2001). Forskarna har inte sett liknande effekter
hos människor eller djur i naturen men man vet inte heller hur nära vi ligger en kritisk miljöbelastning.

Det finns indikationer på att halten av PBDE ökar exponentiellt i kvinnors bröstmjölk med en
fördubbling vart femte år (de Wit 1999). Studier har visat att det finns en tydlig koppling mellan diet
och PBDE-halt i blodplasma. Halten BDE-47 var fem gånger högre i plasma från människor som hade
en hög konsumtion av fisk från Östersjön jämfört med de som hade en låg konsumtion (Hagmar och
Bergman 2001). Fisk från Östersjön har högre halter av ämnet i sitt fett än fisk från andra vatten. I
samma studie visades att människor som arbetar i t.ex. demonteringsanläggningar för elektronik har
något högre halt av BDE-47 i blodplasma än referensgrupperna.

Kopplingen mellan ett ämnes förekomst och effekterna av detta är en viktig aspekt vid skyddet av vår
miljö. Avgörande är den koncentration vid vilken ett ämne kan förväntas ge skadliga effekter på hälsa
eller ekosystem. Här finns för närvarande stora kunskapsluckor. För bromerade flamskyddsmedel
finns inga uppgifter om effektgränser för svenska förhållanden. Inom EU pågår ett intensivt arbete
med riskbedömningar av ett flertal bromerade flamskyddsmedel inom vilka även effektgränser utreds.
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förbud mot användning och utsläpp av penta-BDE
(innehåller fem bromatomer) från juli 2003 (76/769/EEG).
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Insamlade data om BFR
Det finns mycket få mätdata från Skåne om BFR. De mätningar som finns är enstaka och det är därför
osäkert hur väl dessa värden representerar verkliga förhållanden. Det saknas fortfarande
kvalitetssäkring och ackreditering för analys av BFR. Nedan rapporteras data som har inkommit från
Skånes kommuner och andra uppgiftslämnare med avseende på BFR.

Slam
Fem kommuner i Skåne har analyserat BFR i avloppsslam under 1999-2000 vid ett eller ett fåtal
tillfällen. Kommunerna är Bromölla, Kristianstad, Landskrona, Ängelholm och Östra Göinge. De
ämnen som har analyserats är: PBDE-föreningar, PBB-föreningar, TBBP-A, 2,4,6-tribromfenol.

Nedan sammanfattas de mätvärden som redovisats till projektet (samtliga mätdata redovisas i bilaga
5).

PBDE
Fem kommuner i Skåne har analyserat åtta PBDE-föreningar i avloppsslam (tabell 1). Halterna
varierar mellan 77,7 och 286 ng/g torrsubstans (TS). I bilaga 5 redovisas halter av de enskilda
kongenerna, provtidpunkt, analyslaboratorium samt uppgiftslämnare m.m.

Tabell 1: Totalsumman av PBDE (BDE-47, -100, -99, -85, -154, -153, -138, -209) i avloppsslam från fem kommuner i Skåne,
1999–2000, n=antal prov.

Kommun ng/g TS n
Bromölla 77,7 1

Kristianstad1 140 1
Landskrona 230 1

Ängelholm2 183 (151-234) 3
Östra Göinge (Broby) 286 1
Östra Göinge (Knislinge) 180 1
1 provet är beräknat från 10 kongener
(BDE-3, -10, -30, -47, -75, -100, -99, -85, -153, -190)

2 medelvärde av de tre analyserna samt min- och maxvärde

PBB

• Bromölla kommun har vid ett tillfälle (november 1999) analyserat sex olika PBB föreningar
(PBB-118, PBB-153, PBB-138, PBB-167, PBB-180, PBB-209)2. Ingen av dessa föreningar
uppvisade halter över detektionsgränsen. Detektionsgränsen var <0,3 ng/g våtvikt (VV) för alla
kongener utom PBB-209 för vilken detektionsgränsen var <0,6 ng/g.

• Kristianstad kommun har vid ett tillfälle (juli 1999) analyserat kongener PBB-153. Halten låg
under detektionsgränsen, (<2 ng/g TS).

• Landskrona kommun har vid ett tillfälle (september 1999) analyserat sex olika PBB-föreningar.
För alla föreningar, utom för PBB-153, var halterna under detektionsgränsen (<1 ng/g TS). PBB-
153 halten var 5,2 ng/g TS.

TBBP-A och 2,4,6- tribromfenol
Fyra kommuner har redovisat TBBP-A och 2,4,6- tribromfenol i avloppsslam (tabell 2). Prov från

                                                          
2 PBB-föreningarna (kongenerna) anges enligt en internationell standard, IUPAC.
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Bromölla kommun visade att halten TBBP-A och 2,4,6- tribromfenol var under detektionsgränsen, 0,3
ng/g TS. Variationen i halt mellan de andra reningsverken som har mätt TBBP-A och 2,4,6-
tribromfenol var liten. Vid Ängelholms reningsverk som har tagit prov vid tre tillfällen kunde man
dock se en variation i halt mellan provtagningstillfällena.

Tabell 2: TBBP-A och 2,4,6- tribromfenol, i ng/g TS, i avloppsslam från fyra kommuner i Skåne, 1999-2000, n = antal prov.

Kommun TBBP-A 2,4,6- tribromfenol n

Bromölla < 0,3 < 0,3 1

Landskrona 15 2 1

Ängelholm 17 (1,1-44)1 2,1 2 3

Östra Göinge (Broby) 18 < 0,3 1

Östra Göinge (Knislinge) 15 < 0,3 1

1 medlvärde av de tre analyserna samt min och max värde

2 halt vid ett mättillfälle, vid de övriga två mättillfällena var halten under detektionsgränsen

HBCD
Kristianstad kommun har vid ett tillfälle (juli 1999) analyserat HBCD. Halten i provet var under
detektionsgränsen (2 ng/g TS).

Jämförelse med annan data
PBDE-halter i slam från ett reningsverk i Stockholm 1998 var för BDE-47 = 39-91 ng/g TS, BDE-99
= 48-120 ng/g TS, BDE-100 = 11-28 ng/g TS och BDE-209 = 140-350 ng/g TS (de Wit 2001). Dessa
halter ligger generellt högre än de halter som uppmättes i slam från de skånska reningsverken (jämför
bilaga 5). Även andra studier från Stockholm och Göteborg visar att innehållet av specifika kongener i
slam är högre än i slam från skånska reningsverk (Nylund m.fl. 1992, Sellström m.fl. 1999). Det finns
inga svenska riktvärden för BFR i slam.

I studier från USA har man visat att PBDE-halten i slam generellt är 100 gånger högre än i slam från
Sverige och ca 10 gånger högre jämfört med Europa (Hale m.fl. 2001). I USA förbrukades ca 8300 ton
PBDE (penta-PBDE) under 1999 (Hale m.fl. 2001), vilket är ca 300 gånger mer än vad som omsattes i
den svenska industrin 1999.

Från reningsverket i Stockholm, 1998, redovisas även halt av TBBP-A i slam (2,9 – 76 ng/g TS) vilket
kan jämföras med halter som har rapporterats från de skånska reningsverken. I en annan svensk studie
av slam från ett avloppsreningsverk med avlopp från en plastfabrik uppmättes halten av TBBP-A till
56 ng/g TS och i ett slam med ingen känd källa till 31 ng/g TS (Sellström och Jansson 1995). Ett värde
från Ängelholm var höge än de övriga analyserna från Skåne (44 ng/g TS, tabell 2) och kan jämföras
med dessa halter. Jämförande data för 2,4,6-tribromfenol i slam har inte påträffats.

Det finns mycket få data för HBCDs förekomst i miljön, men Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) har
nyligen publicerat en rapport om ämnet, (Sternbeck m.fl. 2001). De koncentrationer som uppmättes i
slam ligger mellan < 1 och 33 µg/kg TS. Tidigare uppmätta halter i Stockholms reningsverksslam var
högre och låg mellan 11 och 120 µg/kg (Wahlberg 1999).

Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM) vid Stockholms universitet har nyligen avslutat ett
projekt där man har kartlagt koncentrationen av flera olika BFR i slam från 50 svenska reningsverk för
att få ett grepp om hur stor spridningen av dessa BFR är. Resultaten från denna studie är under
tryckning och ännu inte tillgängliga för jämförelse.

För PBB har inga jämförande data påträffats.
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Atmosfär
PBDE-halt analyserades i skånsk luft vid två tillfällen under april 2000 på avdelningen för Kemisk
ekologi och Ekotoxikologi vid Lunds universitet. Halten sPBDE (summan av nio kongener; BDE 28, -
47, -66, -100, -99, -154, -153, -183, -209) uppmättes till 1,8 ± 0,7 pg/m3 luft (ter Schure manuskript). I
samma studie rapporterades sPBDE i våt och torr deposition. Den volymviktade koncentrationen
under mätperioden beräknades till 209 pg/L regn. Den totala depositionen (både våt och torr) var
under samma period 1,76 ± 0,99 ng/m2 och dygn. Nya mätningar av BFR i luft och regn i Skåne har
inletts vid avdelningen.

Jämförelse med annan data
Bergander m.fl. (1995) har tagit luftprover med avseende på PBDE (summan av BDE 47, -99 och -
100) på Gotland och i Lappland och har redovisat halter mellan 1-8 pg/m3. I en studie från södra
England har man rapporterat halter för samma tre kongener på 7-67 pg/m3 luft.

Biota
Länsstyrelsen i Skåne har sammanställt en rapport om miljögifters förekomst i biota längs kusterna i
Skåne län (Sveder 2002). I rapporten redovisas halter för olika organiska miljögifter från bl.a.
mätningar utförda av Skånes olika kustvattenförbund och Helsingborgs kustkontrollprogram. Syftet
med rapporten har även varit att kartlägga eventuella brister i miljöövervakningen på regional nivå,
samt att ge förslag på förbättringar. För de ämnen som rör denna rapport inkluderas, under rubriken
”kunskapsluckor och förslag”, de synpunkter och förslag som framkom i Sveder (2000).

Nedan presenteras mätdata för tre arter; blåmussla, mört och groda.

Blåmussla
Inom ramen för Helsingborgs kommuns kontrollprogram för kustvatten (Göransson m.fl. 2001) har
man analyserat BFR i blåmussla (Mytilus edilus) från fyra mätstationer längs Helsingborgs kust i
oktober 2000, med uppföljning 2001. Minst 25 musslor samlades in vid varje mätstation, mjukdelarna
dissekerades fram och slogs samman till ett prov för varje station. Proven analyserades med avseende
på de bromerade difenyleterkongenerna BDE-47, BDE-99 och BDE-100 (tabell 3).

Tabell 3: PBDE halter (ng/g fett) i blåmusslor vid fyra mätstationer utanför Helsingborgs kust under 2000 och 2001). Under
2001 har prov tagits från den station där halten PBDE var högst under provtagningen 2000. I tabellen redovisas även halter från
danska farvatten.

Pro v ta g ning s å r B D E -4 7 B D E -9 9 B D E -1 0 0
2 0 0 0 3 8 - 1 6 0 1 2 0 - 4 0 0 4 3 - 9 2 0
2 0 0 1 2 9 0 3 5 0 9 8

D a n s ka  fa rv a t te n  
(Ch ris te n s s o n  o c h  
P la tz, 2001)

37-229 8-115 2-21

Mört
På ITM vid Stockholms universitet har man studerat trender för PBDE i svensk biota. Studien har bl.
a. omfattat analys av mört (Rutilus rutilus) från skånska Krankesjön. Åtta mörtar per år har analyserats
vid åtta tillfällen under åren 1980 till 1996. PBDE-halten varierade kraftigt mellan olika mörtar både
inom och mellan olika år. Ingen uttalad trend kunde observeras. BDE-47 dominerade i mört från
Krankesjön och högst halter uppmättes under 1988 geometriskt medelvärde var 23 ng/g fett.
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Grodor
I en studie över miljögiftsbelastningen i vanlig groda (Rana temporaria) har man från Lunds
universitet rapporterat koncentrationer för BDE-47 och BDE-99 (ter Schure m.fl. manuskript). I
studien analyserades 26 grodor från Skåne (Lund), 14 honor och 12 hanar, som i genomsnitt var 3 år
gamla. Koncentrationen av BDE-47 och BDE-99 i leverprov var 123±100 respektive 85±73 ng/kg
färskvikt.

Jämförelse med annan data
Det finns mycket få data att jämföra med då det gäller PBDE-halt i musslor. Jämfört med en dansk
undersökning ligger halterna längs Helsingborgs kust generellt högre än de från danska farvatten
(tabell 3, Christensson och Platz 2001). Det är dock svårt att dra några slutsatser av detta eftersom
resultaten endast baseras på några få analyser. Vad gäller BDE-100 var halten markant högre (ca 10
gånger) vid det första provtagningstillfället vid en av mätstationerna.

BFR-halterna i musslor från Helsingborgs kustvatten är något högre än PCB-halter i musslor från
samma område. Det innebär att BFR kan befaras förekomma i samma omfattning som PCB i miljön
(Göransson 2001).

Det finns inga jämförande data för PBDE-halter i mört och det är inte givande att jämföra
koncentrationer av organiska miljögifter mellan olika fiskarter. Faktorer som fiskens fetthalt, val av
föda, ålder och val av habitat har alltför stor betydelse för upptaget av organiska miljögifter (Bernes
1998). Om man ändå finner det lämpligt att jämföra halter mellan olika arter är det viktigt att man
normaliserat proven till samma enhet, lämpligen baserat på fettvikt. Inte heller för grodor finns det
några jämförande studier.

Kunskapsluckor och förslag till övervakning/åtgärder
Trots att det finns en del mätdata för BFR i Skåne så utgörs den av enstaka mätningar av varierande
kvalitet och den ger inte någon tydlig bild av hur belastningen av BFR i den skånska miljön ser ut.
Nedan ges förslag till mätprogram som skulle kunna förtydliga denna bild. Det finns säkert många
andra studier och projekt som är motiverade att utföra på detta område och nedan givna förslag skall
bara ses som en del av de mätprogram som lämpligen kan utföras.

Valet av nedan presenterade förslag har gjorts med utgångspunkt från flera olika aspekter. I första
hand har hänsyn tagits till föreningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper, vilka har stor betydelse
för i vilket medium man kan förvänta sig finna högst halter. Det är t.ex. inte meningsfullt att analysera
BFR i ytvatten eftersom halterna i regel är låga och mätningar i vatten endast ger en ögonblicksbild av
föroreningssituationen. I sediment däremot koncentreras ämnena och halterna ger en tidsintegrering av
föroreningssituationen. Innehållet av BFR i slam är en utmärkt indikator för de kemikalier som
människor exponeras för via olika produkter och analyser av vattenlevande organismer speglar
belastningen i recipienten.

Det är viktigt i utvärderingen av miljögiftsbelastningen att försöka bedöma kopplingen mellan ett
ämnes förekomst i miljön och effekterna av detta. Det är avgörande vid vilken koncentration ett ämne
kan förväntas ge begynnande skadliga effekter på en organisms hälsa eller på ekosystemet. Här finns
för närvarande stora kunskapsluckor. För bromerade flamskyddsmedel saknas uppgifter om
effektgränser för svenska förhållanden.

Slam: Halten av miljögift i slam från reningsverken speglar användningen av miljöskadliga ämnen i
produkter som används inom hushåll och verksamheter. Det är ett bra medium för att följa trender. Det
finns inga krav på att reningsverken skall mäta BFR i slam, de mätningar som utförs är på frivillig
basis. Eftersom det finns så få data för BFR i slam från de skånska reningsverken så är det svårt att
vidare utvärdera BFR data och göra en bedömning av trender och eventuella hotbilder.
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Förslag:

BFR bör ingå som en regelbunden parameter i reningsverkens kontrollprogram för slam. Analyser bör
göras av de vanligast förekommande föreningarna, PBDE (8 kongener), TBBP-A, HBCD samt
eventuella nedbrytningsprodukter av dessa. Det bör utarbetas en standardiserad metod för analys av
BFR. Synkronisering av provtagningsmetodik bör komma till stånd, halter bör redovisas i ng/g
torrsubstans för att olika mätningar skall vara jämförbara, och provtagning bör samordnas i tid. Om
reningsverken samordnar provtagningar i tid så kan man göra jämförelser mellan de olika
reningsverken. Mängden BFR kan vara mycket varierande över året beroende på olika klimatfaktorer.

Sediment: I Skåne finns inga mätningar av BFR i sediment, trots att det är välkänt att BFR i stor
utsträckning binds i sediment. Som exempel har det visat sig att halten av BFR i sediment nedströms
diverse miljöfarliga verksamheter är förhöjd (Sellström 1999). I en rapport från IVL (Sternbeck m.fl.
2001) har det visats att halten av HBCD vid sedimentytan var högre än i djupare sediment vilket
indikerar att spridningen av HBCD ökat.

Förslag:

BFR bör mätas i sediment längs kusterna och i vattendrag som påverkas av miljöstörande verksamhet.

Atmosfär: BFR är miljögifter med global spridning. Spridningen sker huvudsakligen via luften. Det
är bl.a. via luften vi importerar stora mängder BFR till den svenska miljön. Organiska miljögifter
lagras efterhand upp i sediment, jord och biota. För PCB (som är mycket likt BFR vad gäller kemiska
och fysikaliska egenskaper) har det visat sig att luften som tidigare varit en källa för PCB till land- och
vattenmiljöer nu istället får ta emot PCB från marken. Utbytesprocesser mellan olika medium kan
beräknas med användning av relativt enkla modeller (Backe och Larsson 2001). Vi vet inte hur dessa
processer ser ut för BFR.

Förslag:

• Luftmätningar av BFR i Skåne bör utföras i större skala för att kunna beräkna depositionen av
dessa ämnen.

• Studier av BFR utbytet mellan luft och jord i Skåne bör initieras för att få ett mått på
emissionsriktning mellan luften och marken.

Biota: Mycket få undersökningar är utförda för BFR i biota. De data som finns är i regel för få för att
kunna utgöra ett underlag för utvärdering. Befintliga mätdata visar att halten PBDE i musslor längs
Helsingborgs kommuns kust är förhållandevis hög (Göransson m.fl. 2001). Mörtar från Krankesjön
innehåller PBDE liksom grodor från Skåne.

Vid Yrkes- och Miljömedicinska avdelningen i Lund undersöker man PBDE 209 i arbetare vid en
kabelfabrik i Ystad (Hagmar muntligen). Det finns ännu inga publicerade resultat från denna studie.

Förslag:

• Eftersom det är konstaterat att BFR förekommer i detekterbara halter i vattenlevande biota i Skåne
bör man införa regelbundna mätningar av BFR i länets olika miljöövervakningsprogram. Val av
indikatororganismer bör väljas i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
(Naturvårdsverket 1999). Analysresultat bör redovisas utryckt på basis av fettvikt eftersom BFR
ackumuleras i fett och fettrika organ. Standardiserad metodik och val av indikatororganismer bör
införas. Mätningar bör framför allt utföras för BDE-47 eftersom det är den kongener som visats
vara mest frekvent i biota. Även analyser av TBBP-A bör utföras eftersom det är den BFR som
används i störst omfattning.

• Det är önskvärt att mäta BFR i någon landlevande indikatororganism inom miljöövervakningen
för miljögifter.

• BFR i modersmjölk bör undersökas inom regionen.
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Övrigt: En stor mängd miljöfarliga ämnen, däribland BFR, tillförs och finns ackumulerade i samhället.
Ämnena sprids kontinuerligt från olika led och det finns risk för att människa och miljö kan exponeras
för dessa. För att öka kunskapen om flöden, ursprung och upplagring kan flödesanalyser av ämnen
utföras.

Förslag:

Det bör utföras en flödesanalys för BFR i Skåne för att kartlägga ursprung, flöden och upplagring.
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Nonylfenol/nonylfenoletoxylater (NF/NFE)

Användning
Nonylfenol (NF) är ett ämne som betraktas som mycket miljöfarligt och som har visat sig ge
hormonstörande effekter (Bernes 1998). NF är uppbyggt av en fenolring och en grenad kolvätekedja
som kan förekomma i många olika varianter (Figur 3a). Ämnet används t.ex. som härdare inom plast-,
färg- och byggindustrin och som bindemedel. Den största mängden används dock för tillverkning av
ytaktiva ämnen och då i första hand tillverkningen av nonylfenoletoxylat (NFE). NFE består av en
lipofil (fettvänlig) nonylfenoldel och en hydrofil (vattenvänlig) etoxykedjedel (Figur 3b). Upp till 80
etoxygrupper kan förekomma i produkter, men omkring 10 stycken är vanligast. Ju fler etoxygrupper
desto fler möjligheter finns det för vätebindningar och därmed också större vattenlöslighet. Genom att
molekylen innehåller delar som föredrar så olika omgivning kommer den att lägga sig i gränsskikt
mellan fett och vatten, nonylfenoldelen i fett och etoxydelen i vatten. NFE bryts ned till NF under
syrefria förhållanden. NF och NFE med få etoxygrupper är stabila i grundvatten.

NFE används i en rad olika produkter, bl.a. i färg, bindmedel, avfettnings- och rengöringsmedel,
dispergerings- och emulgeringsmedel och som dispergeringsmedel/vätmedel i bekämpningsmedel.
Den enda större tillverkaren i Sverige 1998 av NF och NFE var Akzo Nobel Surface Chemistry AB i
Stenungsund.

Figur 3: Kemisk struktur för a) NF och b) NFE.

På grund av de negativa miljöeffekterna som användningen av dessa ämnen medför pågår ett intensivt
arbete både på nationell och på internationell nivå för att minska eller upphöra med användningen. Det
är dock viktigt att ersättningen av miljöskadliga ämnen sker på så sätt att nya värre miljögifter inte
introduceras i miljön. Oktylfenol och dess etoxylat, som har liknande kemiska/fysikaliska egenskaper
som NF/NFE, bedöms vara mer hormonstörande än NF/NFE (Environment Canada 2000).

Flöde
KemI och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett och tagit fram åtgärdsplaner för NF
och NFE. Målet är enligt dessa att användningen i Sverige skulle reduceras med 90% från 1990 till år
2000 (KemI 2001); ett mål som också har uppnåtts.

OHC9H19

a)

C9H19 OH(OCH2 CH2)n

b)
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I Sverige tillverkades 1998 ca 9500 ton NF och det importerades 86 ton. Den största mängden NF
används som syntesråvara i framställningen av NFE. Flödet av NFE i det svenska samhället beskrivs i
figur 4.

Figur 4: Flödet av nonylfenoletoxylat i det svenska samhället (från KemIs ämnesregister).

Under 1998 användes i Sverige 547 ton NFE i 912 olika produkter (Figur 5). Den största delen av det
NFE som tillverkas i Sverige exporteras, 1998 exporterades drygt 90 % som råvara. Mellan 1993 och
1999 minskade förbrukningen av NFE i Sverige med ca 75% medan antalet produkter där NFE
används ökade (KemI 2002).

NF har ofta uppmätts ute i den svenska miljön. NF och NFE fördelas främst till sediment, jord och
vatten och i mindre grad till luft. Det har dock visats via modellberäkningar att typ av medium som
föreningen släpps ut i har stor betydelse för fördelningen. Om utsläpp sker till luft kan omkring hälften
stanna kvar i luften. Då NF släpps ut i vatten förespår modellen att största delen stannar i vattenfasen
och en mindre del fördelas till sedimentet. Om NF släpps ut till jord stannar i stort sett allt i jordfasen
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(Environment Canada 2000). Modellsimuleringar är mycket användbara inför igångsättande av
mätprogram/screening, för att lättare avgöra var provtagning bäst lämpar sig.

Den viktigaste spridningsvägen för NF/NFE till miljön är troligen via utsläpp av avloppsvatten från
industri och kommunala anläggningar. Adsorption till partiklar och nedbrytning av NF/NFE sker i
olika omfattning i reningsverken beroende på reningsteknik,

En av slutstationerna för NF/NFE är i reningsverkens avloppsslam. Riktvärdet för NF i slam skärptes
1997 från 100 mg/kg TS till 50 mg/kg TS. Den genomsnittliga halten av NF i reningsverksslam i
Sverige har kraftigt minskat mellan 1995 och 2000, från 47 till 18 mg/kg slam (Sveriges officiella
statistik 2002).

Figur 5: Förbrukning av nonylfenoletoxylat i Sverige, 1993 – 1999 (från KemI, Kortstatistik)

Effekter
NF är mycket toxiskt i vattenmiljö, det är bioackumulerbart (log Kow >3.28; se info sid 7) och det är
svårnedbrytbart i miljön, egenskaper som gör ämnet mycket miljöskadligt. NF har vissa likheter med
könshormoner, och det har visat sig att de kan störa könsfunktionerna hos levande organismer (Bernes
1998). Enligt EUs ”Risk Assessment Report för nonylfenol” (2001) visar tester att östrogena effekter
kan uppstå hos fisk och vattenloppor (Daphnia) vid halter runt 10–20 µg/L.

Det finns inga effektgränsvärden för NF/NFE i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
(Naturvårdsverket 1999). Toxicitetsvärden, NOEC, är mycket låga för vattenlevande organismer, 6
µg/L för fisk och 3.9 µg/L i invertebrater. I EUs riskvärdering av NF/NFE (2001) redovisas PNEC
(Predicted No Effect Concentration) för olika vattenlevande arter, sediment, ytvatten, jord, etc.
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Insamlad data om NF/NFE

Slam
Man har mätt NF-halt i slam vid Skånes reningsverk sedan början av 90-talet. Länsstyrelsen i Skåne
har nyligen sammanställt alla mätvärden i slam som rapporterats mellan 1992 och 2000 (Sveder, under
tryckning). Halterna av NF i reningsverken har minskat stadigt under 1990-talet och kraftigast
minskning har skett vid de största reningsverken. Årsmedelvärdena för de olika reningsverken i Skåne
ligger under gällande riktvärden från 1997 (Figur 6).
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Figur 6: Årsmedelvärden för NF-halt i slam från avloppsreningsverk i Skåne län, pe = personekvivalenter (Sveder, 2002).

Höganäs kommun har rapporterat om nonylfenolhalter i slam från oljeavskiljare på olika
bilvårdsanläggningar i kommunen. Undersökningen utfördes i november 1998 på totalt 13
anläggningar. Resultaten redovisas i tabell 4 och alla data är redovisade i bilaga 5. Halterna översteg
Naturvårdsverkets riktlinjer för NF i slam från reningsverksanläggningar på 50 mg/kg TS (som är de
enda jämförelsevärden som har hittats) vid 7 av de 13 verkstäderna som undersöktes. Högst halter
rapporterades från bilverkstäderna.

Tabell 4: Nonylfenol i slam från oljeavskiljare på olika bilvårdsanläggningar
 i Höganäs kommun, november 1998.

Jämförelse med annan data
Årsmedelvärde för slam vid reningsverk i Skåne 1998 var något högre än motsvarande värden för hela
landet (SCB & Naturvårdsverket 1998). Variationen i NF-halt mellan olika reningsverk kan vara stor
beroende på vilka verksamheter som finns kopplade till avloppsnätet. Stora variationer kan också
finnas beroende på olika provtagningsmetodik och analysskillnader. Det finns en rad nationella och
internationella rapporter om NF i reningsverksslam där redovisade halter varierar kraftigt. Även
uppmätta halter i avloppsvatten från reningsverk varierar kraftigt och beror helt på om reningsverken
tar emot avloppsvatten från verksamheter som hanterar NF eller NFE (EU 2001).

Typ
Antal 
prov

Medelhalt 
(mg/kg TS)

min - max 
värde

biltvätt 3 21,3 1.9 - 53
bilverkstad 6 228 25 - 700
bilverkstad/biltvätt 4 54,8 5 - 130
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I en europeisk studie om NF i avloppsvatten från biltvättar uppmättes halter på 0.01–4 mg/L (median
0.26 mg/L) från tvättar av lätta fordon och 0.1–0.8 mg/L (median 0.41 mg/L) för tunga fordon (EU
2001).

Kunskapsluckor och förslag till övervakning/åtgärder
Det finns god kontroll på NF-halt i slam från reningsverken i Skåne, och trenden är positiv för miljön,
med sjunkande halter. Med avseende på årsmedelvärden har inte Naturvårdsverkets riktvärden
överskridits under senare år. Det saknas dock data om halter av NF i jord som gödslats med slam från
reningsverk.

Det saknas mätdata för NF-halt i utgående vatten från reningsverken. Det finns inte heller några
uppgifter på om NF har undersökts från utgående vatten från industrier där NF hanteras. Det har inom
ramen för detta projekt heller inte gjorts någon studie över vilka verksamheter i Skåne som använder
NF i sin produktion. I KemIs produktregister finns registrerat att 250 ton NF tillverkas i eller
importerats till Skåne år 2000. Det är okänt hur flödet av NF i det skånska samhället ser ut.

Ingen data om NF i sediment från Skåne har redovisats. Det finns inte heller någon data om NF i biota,
varken från vattenmiljö eller från landmiljö.

Förslag

• NF i utgående avloppsvatten från reningsverken bör regelbundet observeras, liksom påverkan på
recipient, med återkommande studier av NF i t. ex. fisk och sediment.

• NF bör alltid mätas i utgående vatten från verksamheter som hanterar NF i sin produktion, liksom
regelbundna studier av påverkan på recipient.

• Man bör utföra en flödesanalys för NF/NFE i Skåne för att kartlägga var ämnena tar vägen och för
att ringa in ”riskområden”.

• Om slam från reningsverken skall användas inom jordbruket i framtiden bör det utföras studier på
hur NF i slam påverkar och tas upp i gröda eller i markorganismer.
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Tennorganiska föreningar

Användning
Tennorganiska föreningar används bland annat som biocid i båtbottenfärger (tributyltenn, TBT), som
stabilisatorer i PVC-plast (60 % av den totala användningen; i huvudsak butyltennföreningar) och för
olika processreglerande ändamål. Det finns uppgifter om att TBT förekommer som förorening i de
PVC-stabilisatorer som marknadsförs (KemI 2000). Man använder dibutyltenn (DBT) i vattenbaserade
lacker och branschen tror att det kommer att ske en ökad användning i takt med ökad försäljning av
vattenbaserade lacker. Tennorganiska föreningar används också i fogmassor av olika slag, bl.a. i
silikon och i vissa polyuretanbaserade lim.

Inom EU är användningen av tennorganiska föreningar på båtar under 25 meter förbjuden, liksom för
burar, nät och andra verktyg inom fiskerinäringen (89/677/EC). Arbete pågår också inom OSPARs
medlemsstater och EU-kommissionen, liksom inom FN, för ett globalt stopp för användning av TBT.

Tennorganiska föreningar tillverkas inte i Sverige. Enligt KemIs produktregister omsattes 341 ton
tennorganiska föreningar i Sverige år 2000, varav 169 ton omsattes i Skåne. Till den mängden skall
läggas en okänd mängd tennorganiska föreningar som tillförs den svenska marknaden via importerade
varor. Användningen av tennorganiska föreningar ökade markant under perioden 1992 till 1997, från
ca 50 ton till över 300 ton, men därefter verkar trenden ha vänt (KemI 2002).

Flöden
De tennorganiska föreningarna som används mest kan delas in efter karaktären på den organiska delen
(i Figur 7 redovisas schematiskt strukturen för tennorganiska föreningar). De grupper som har
uppmärksammats mest i miljösammanhang är butyl- och fenyltennföreningar. De flesta tennorganiska
ämnen har låg flyktighet, speciellt de som förekommer i jonform, och därför kommer den största delen
att återfinnas i vattenmiljöer. Detta gör att lokala och regionala källor spelar större roll än vad som är
fallet för ämnen som har större benägenhet att spridas via luften. Det finns inga siffror över utsläpp till
luft eller vatten från PVC-industrin. Det finns inte heller några beräkningar på hur mycket TBT som
tillförs haven via båtbottenfärger, men den största mängden TBT i marin miljö anses härstamma från
stora fartyg och servicen av dessa (OSPAR 2000).

Figur 7: Schematisk struktur för tennorganiska föreningar.

Omgivningarna exponeras ständigt för tennorganiska föreningar via emissioner från och slitage av
produkter där dessa ämnen ingår, t.ex. PVC-golv eller PVC-belagd plåt. Man har i en studie över
förlusten av PVC genom flagning från belagda plåttak visat att uppskattningsvis 50 % av materialet
förloras under en tioårsperiod. Flagorna och därmed de miljöfarliga ämnena antas hamna i jord,
ytvatten samt dagvattensystem (KemI 1999). En annan tänkbar emissionskälla för tennorganiska
föreningar kan vara från skrotsmältverk där PVC-belagd plåt kan återvinnas. Det finns dock inga
uppgifter om eventuella mätningar (KemI 2000).
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Innehållet av miljöfarliga ämnen i slam är en utmärkt indikator för de kemikalier som människor
exponeras för. Förekomsten av tennorganiska föreningar i avloppsvatten och i rötslam har påvisats i
flera olika studier (Norin och Borén 1993). Man har funnit höga halter i rötslam från svenska
reningsverk. Den totala halten i undersökta slamprover varierade mellan 0.4-2.8 mg/kg TS. I huvudsak
utgjordes de tennorganiska föreningarna i slam av mono-, di- och tributyltennföreningar. Det finns
starka misstankar om att mark där slam sprids blir exponerad för tennorganiska föreningar. Det saknas
emellertid tillräckliga uppgifter om dessa föreningars förekomst och halter i jord, deras persistens och
rörlighet i jord samt effekter på jordlevande organismer för att göra en riskbedömning. Tennorganiska
föreningar har dessutom återfunnits i lakvatten från deponier i Sverige, Tyskland och Italien
(Mersiowsky m.fl. 1999).

Det finns också tecken på en diffus användning/spridning av tennorganiska föreningar. Enligt KemIs
produktregister ökar antalet produkter som innehåller denna typ av föreningar. Delvis okända och/eller
nya användningsområden har under senare år uppmärksammats av forskare och miljöorganisationer.
Till exempel har det visat sig att diverse konsumentprodukter såsom disksvampar och blöjor innehåller
TBT.

Människor kan exponeras för tennorganiska föreningar på flera sätt. Den mest betydelsefulla vägen för
upptag är troligen via födoämnen från vattenmiljön, t.ex. via intag av skaldjur och fisk.

Effekter
OSPAR har satt upp TBT på sin lista över högprioriterade ämnen och kan ganska snart komma att
föreslå att denna parameter skall vara obligatorisk i den årliga rapporteringen från medlemsstaterna.
Eftersom det är förhållandevis svårt att analysera alla tennorganiska föreningar arbetar man med att
utveckla analysmetoder och för att ta fram anvisningar för hur mätningar av tennorganiska föreningar
skall göras.

Bakgrundshalter i vatten, sediment och biota understiger normalt detektionsgränsen för TBT (vanligen
0,3 ppm), samtidigt som effektgränsen för mest känslig art ligger ännu lägre. Effektgränser finns
angivet i Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och Hav” (Naturvårdsverket
1999). Inom OSPAR har man tagit fram ett s.k. EAC-värde (Ecotoxicological assessment criteria) för
TBT. Detta anger den koncentration under vilket inga skadliga effekter kan förväntas på den
känsligaste arten i ekosystemen. För TBT i sediment anges EAC-värdet till 0.02 µg/kg TS och
normaliserat till 1 % organisk halt (preliminärt värde). För TBT i blåmussla är motsvarande värde i
vävnaden 6 µg/kg TS.

Eftersom tennorganiska föreningar till största del återfinns i vattenmiljöer så är det också där negativa
effekter har uppmärksammats. TBT är mycket giftigt för snäckor (gastropoder), som tillhör de
känsligaste arterna, och effekter har upptäckts redan vid koncentrationer på 1 ng/l vatten (Sjögren
2000). Snäckor kan komma att byta kön, s.k. imposex-effekt, vid mycket låga halter av TBT-
föreningar (Mensink  1999).

KemI har uttryckt oro vad gäller människors exponering av tennorganiska föreningar (KemI 2000).
Många tennorganiska föreningar befaras ge effekter som försämrar immunförsvaret. Eftersom de olika
föreningarna påverkar immunsystemet på samma sätt, kan man misstänka att deras effekter är additiva.
KemI menar att riskbedömningen för tennorganiska föreningar som används i t.ex. PVC därför måste
göras i ett helhetsperspektiv, där all exponering för dessa föreningar inkluderas (KemI 2000).

Insamlad data om tennorganiska föreningar
Regionala data avseende tennorganiska föreningar har rapporterats från Öresunds vattenvårdsförbund,
Nordvästskånes kustvattenkommitté och från Helsingborgs kommun som driver ett eget
kustvattenkontrollprogram. Halter finns rapporterade för sediment, blåmussla (Mytilus edulis), snäckor
(Littorina littorea) och skrubbskädda (Platichthys flesus).
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Marin biota
Data om organiska miljögifter i marin biota har nyligen sammanställts i en rapport från länsstyrelsen
(figur 8-10, Sveder 2002). Från de data som finns från Öresund kan man konstatera att halten av
tennorganiska föreningar är relativt hög till mycket hög i blåmussla, liksom för snäckor och
skrubbskädda. NOEC-värdet (6 µg/kg TS) för blåmussla (Naturvårdsverket 1999) överskrids vid
samtliga provtagningsstationer. Provtagnings- och analysmetoder är jämförbara mellan olika
uppgiftslämnare. Det saknas data från Skånes södra och östra kustvatten med avseende på
tennorganiska föreningar i marin biota.
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Jämförelse med annan data
Internationellt finns det relativt mycket data som beskriver förekomst av TBT i miljön, framförallt i
marin miljö. Det finns flera sammanställningar med data över exponering och effekter (WHO 1990,
Jansson 2000, OSPAR 2000).

Vid jämförelse med TBT- och DBT- halter som har uppmätts vid Bohuskusten (mellan 17–40 µg/kg
TS, Cato 1999) ligger halterna i Öresund ca 5 till 10 gånger högre. Över tiden har halterna längs
Bohuskusten minskat kraftigt mellan 1992 och 1997 vilket troligen beror på minskad användning av
TBT- innehållande båtbottenfärg på fritidsbåtar.

I Sverige utfördes en rad undersökningar i slutet av 80-talet där bland annat biota studerades med
avseende på butyltennföreningar (BT) (Björklund 1987, Björklund 1988). Vatten och biologiska prov
studerades på olika avstånd från hamnar och marinor och det visade sig att halterna varierade kraftigt,
t.ex. varierade den totala halten BT mellan 0.2–11 µg/g TS i blåmussla. BT-halter på upp till 53 000
µg/kg TS kunde observeras i musslor utsatta i Fiskebäckskilsviken. Halterna varierade kraftigt under
året, och var högst under juni till augusti.

Sediment
Inom ramen för Helsingborgs kustvattenkontrollprogram analyserades tennorganiska föreningar (TBT
och DBT) i sediment från Helsingborgskusten 1996. Halterna var detekterbara vid samtliga 10
mätstationer och låg mellan 7 och 89 µg/kg TS för TBT och mellan 7 och 20 µg/kg TS för DBT
(Göransson och Karlsson 1997). För TBT låg samtliga halter över effektgränsen för TBT i sediment,
0. 02 µg/kg TS (vid 1% organiskt kol) enligt OSPAR (preliminära värden, Naturvårdsverket 1999).
Motsvarande effektvärden för DBT finns inte.

Nordvästskånes kustvattenkommitté analyserade tennorganiska föreningar i sediment från fem olika
mätpunkter i Skälderviken 1999. Alla redovisade mätvärden visade sig vara under detektionsgränsen,
som var 0.004 mg/kg.

Jämförelse med annan data

Det finns flera studier över fördelningen för TBT mellan sediment och vatten (bl.a. Ohtsubo 1999).
Sediment är en sänka för TBT, och i hamnar och marinor återfinns mycket höga halter i sedimenten.
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Det finns rapporterat halter upp emot 10 000 µg/kg TS i sediment (OSPAR 2000). TBT har relativt
lång halveringstid i sediment.

Kunskapsluckor och förslag till övervakning/åtgärder
Kunskapsluckorna är stora med avseende på exponering av tennorganiska föreningar, såväl i Skåne
som för övriga landet. Ovan redovisades kända och tänkbara exponeringsvägar för tennorganiska
föreningar. Mätdata från Skåne visar att det är endast för kustvattenmiljön som vi har någon form av
data. För den terrestra miljön och från sötvattensystem finns det inga data. Det finns ej heller några
data över tennorganiska föreningar i slam och avloppsvatten från reningsverken eller analyser av
lakvatten från deponier. Människors exponering för tennorganiska ämnen är relativt okänt, och det
saknas uppgifter om detta i Skåne.

Det är inte utrett vilka källor som bidrar med tennorganiska föroreningar till Öresund. Man antar att
det största tillskottet kommer från båtbottenfärg på stora fartyg som passerar genom sundet (Jansson
2000, Göransson 2001). Det finns dock inga studier gjorda över hur stor del andra källor utgör av
belastningen. Överhuvudtaget saknas kunskaper om var de tennorganiska föreningar som används i
dagens samhälle tar vägen.

Det finns stora brister i dagens analysmetoder. De flesta analyslaboratorier klarar inte av att bestämma
den lägsta halt som kan ge allvarliga effekter på t.ex. vattenlevande organismer.

Via EUs vattendirektiv (Commission of the European communities 2000) kommer det att ställas krav
på att data tas fram om TBT i ett antal vattensystem, inklusive kustvatten.

Förslag

• Mätningar av tennorganiska föreningar bör ingå som en återkommande parameter i alla
vattenkontrollprogram i länet för att ge en bättre bild över exponeringsläget. Mät- och
analysmetoder bör utvecklas och ackrediteras. Provtagning och tolkning bör harmonisera med de
av Naturvårdsverket utarbetade bedömningsgrunderna för miljökvalitet (rapport 4914). Val av
tennorganiska föreningar för analys bör noga övervägas och sättas i relation till vilka föreningar
som används i regionen och är vanligast förekommande i olika produkter i samhället.
Nedbrytningsprodukter och tennorganiska ämnen som förekommer som föroreningar i olika
produkter bör också beaktas i val av ämnen.

• En materialflödesanalys med avseende på tennorganiska föreningar i Öresund bör utföras med
målsättning att kartlägga eventuella källor till de höga halter av TBT och DBT som
kustkontrollprogrammen funnit.

• Tennorganiska föreningar bör ingå som en regelbunden parameter i reningsverkens
kontrollprogram för slam. Även här bör metodik och val av ämnen noga övervägas och
harmoniseras mellan kommuner och de nationella tillsynsverktygen. Krav på ackrediterade
analysmetoder bör gälla.

• Tennorganiska föreningar bör undersökas i lakvatten från deponier.

• Imposex-effekter hos snäckor, eller andra lämpliga vattenlevande organismer, bör studeras mer
omfattande i regionens kustvatten.

• Effekter av tennorganiska föreningar hos människor bör studeras.
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Triclosan

Användning
Triclosan är ett bakteriedödande ämne som tillsätts många produkter idag eftersom ”bakteriedödande”
har blivit ett framgångsrikt säljargument. Strukturformeln för triclosan visas i figur 11.

Figur 11: Kemisk strukturformel för triclosan

Triclosan tillsätts produkter som t.ex. disksvampar, tandkräm, tvål, deodoranter, cykelbyxor och
sportstrumpor. Den största enskilda källan bland dessa produkter har visat sig vara tandkräm. Ungefär
25 % av den totala mängden tandkräm som säljs i Sverige innehåller triclosan, vilket 1998 motsvarade
ca 2 ton aktiv substans (Adolfsson-Erici m.fl. 2002).

Huvudproducenten av triclosan är Ciba-Geigy som saluför ämnet under namnen Irgasan DP 300 och
Irgacare MP. Triclosan är en stabil och fettlöslig förening (log Kow =4.8) (Ciba 1998).

Flöden
Triclosan har påträffats i höga halter i fisk (galla), i bröstmjölk samt i avloppsvatten och slam från
reningsverk (Adolfsson-Erici m.fl. 2002). Man har tidigare inte trott att triclosan skulle passera förbi
reningsverkens reningsprocesser; enligt uppgifter från tillverkaren bryts triclosan ned snabbt i naturen.

Triclosan tillverkas inte i Sverige och enligt KemIs produktregister importerades 5 ton triclosan till
Sverige år 2000. Den största importen av ämnet sker troligen via alla de kemiska produkter som
används i samhället.

Effekter
Riskerna från triclosan för hälsa och miljö är dåligt utredda. Användningen av triclosan i produkter
ökar riskerna för bakteriell resistens.

Det har ännu inte visats att triclosan är giftigt för däggdjur, men det är giftigt för vattenlevande
organismer t.ex. fiskar. För regnbåge (Oncorhynchus mykiss) är det akuta toxicitetsvärdet (LC50) =
0.35 mg/L. För vattenloppor (Daphnia) är effekt koncentrationen (EC50) = 0.39 mg/L och för alger är
EC50 = 1.5 µg/L (Ciba 1998). Man vet i stort sett inget om subletala effekter från triclosan för fisk
som lever i vatten som är påverkade av avloppsvatten.

Triclosan är också ett s.k. predioxin, vilket betyder att det medverkar till att bilda dioxin vid
förbränning. Det har också visats att det räcker med vanligt solljus för att dioxin skall bildas i textilier
impregnerade med triclosan (Kanetoshi m.fl. 1988). Dioxin är mycket giftigt och man befarar att
spridningen av dioxin ökar när användningen av triclosan ökar.
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Insamlad data om triclosan
Ingen mätdata för triclosan i Skåne har rapporterats inom projektet.

Kunskapsluckor och förslag till övervakning/åtgärder
Kunskaperna om halter av triclosan i den svenska miljön är mycket begränsade. Adolfsson-Erici m.fl.
(2002) har rapporterat halter i bröstmjölk och i fisk och Förlin (2001) har studerat halter och effekter
av triclosan i tånglake från Väst Sverige. Triclosan är ett av de ämnen som ingår i den nationella
screeningverksamheten under 2001 och 2002. Inga resultat därifrån har publicerats ännu.

Förslag

• En flödesanalys bör utföras för triclosan i Skåne län. Det bör framförallt kartläggas vilka
verksamheter som använder triclosan och hur stora mängder som används. Vidare behöver det
utredas hur mycket triclosan som kommer till länet via produkter samt var och vilka mängder man
kan förvänta sig av ämnet i miljön.

• Reningsverken bör systematiskt analysera triclosan i slam och utgående avloppsvatten.

• Halten av  triclosan i fisk i vattendrag som påverkas av kommunala avloppsreningsutsläpp bör
mätas.

• Halten av triclosan i bröstmjölk bör studeras hos skånska kvinnor.

• Butiker bör informeras om de negativa konsekvenserna med triclosan och försäljare och
konsumenter bör uppmanas att inte välja produkter som innehåller triclosan.
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Övriga ämnen som efterfrågats i inventeringen

Inventeringen av mätdata rörde i första hand de fyra prioriterade ämnen som beskrivits ovan. I
utskicket med förfrågan om mätdata efterfrågades även mätdata rörande ftalater, pentaklorfenol,
klorparaffiner och polyklorerade naftalener. Nedan redovisas kort om inkomna mätdata för dessa
övriga ämnen.

Ftalater
Ftalater är en grupp icke halogenerade organiska ämnen som används i huvudsak som mjukgörare i
framförallt PVC-plast. Föreningarna använd även i färger, fogmassa, lim m.m. Ftalatutsläpp sker
främst till luft. Tillförsel till reningsverk kan ske från bl.a. dagvatten och plastindustri, men även via
läckage från plastprodukter (t.ex. golv- och väggmattor, duschdraperier, kärl m.m.) som används i
hushåll och industrier.

Ftalater återfinns nu i naturmiljön världen över. I Sverige har de exempelvis påträffats i luft och
nederbörd överallt där mätningar gjorts (Bernes 1998).

Ftalater är giftiga för alger, och i höga doser har vissa av dem åstadkommit hormonella störningar hos
försöksdjur. Hos ryggradsdjur metaboliseras ftalater emellertid så snabbt att de inte hinner
ackumuleras i nämnvärd omfattning (KEMI 1999).

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är en ftalat med relativt låg toxicitet som förekommer i höga halter i
slam (Naturvårdsverket 1993). DEHP är extremt fettlösligt och bioackumuleras framförallt i lägre
organismer. Den binds dock så starkt i mark att den i princip är orörlig.

Insamlad data om ftalater
Två kommuner har redovisat mätningar av DEHP i slam, Bromölla och Lund.

DEHP i slam i Bromölla har undersökts vid 10 tillfällen under åren 1996–2001. Halten i slammet
varierade mellan 13 och 120 mg/kg TS.

I Lunds kommun har man tagit prov på DEHP vid två tillfällen. Redovisade halter var 313 mg/kg TS
1989 och under detektionsgränsen 1993. Analyserna utfördes inom ramen för projektet
”Slamspridning på åkermark” som Hushållningssällskapet i Skåne genomförde 1981-1995 (Andersson
och Nilsson 1991).

Slam från andra svenska kommunala avloppsreningsverk visade halter av DEHP på mellan 25–462
mg/kg TS (Naturvårdsverket 1993).

Förslag
DEHP bör kontrolleras regelbundet i slam eftersom det förekommer i höga halter i många kommunala
avloppsreningsverk.

Pentaklorfenol (PCP)
PCP är ett klororganiskt ämne som numera är förbjudet att använda i Sverige. PCP har bl.a. utnyttjats
för impregnering av virke mot rötangrepp och för att förhindra svamptillväxt vid tillverkning av
pappersmassa. Det tillhör inte de mest persistenta ämnena men det har hög toxisk verkan. PCP har
trots att det inte avsiktligt spridits i naturen, såsom många närbesläktade bekämpningsmedel, fått en
allmän utbredning i naturmiljön, troligen via spill, läckage och andra utsläpp.

Insamlad data om PCP
Lunds kommun har rapporterat att de har mätt PCP i avloppsslam vid två tillfällen, 1989 och 1993,
och att inget PCP kunde uppmätas vid dessa provtagningstillfällen.

Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund har redovisat mätningar av klorfenol i blåmusslor 1998 och
1999. Halterna av klorfenoler var lägre än detektionsgränsen på samtliga provtagningsplatser.
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Från Länsstyrelsen har man rapporterat om PCP mätningar i förorenad mark där förhöjda halter PCP
har påvisats i både jord och grundvatten. Arbete med att identifiera och undersöka förorenade områden
pågår inom Länsstyrelsen i Skåne.

För övriga efterfrågade ämnen har inga mätdata rapporterats.
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 Miljöövervakning i förändring

Ny strategi för miljöövervakning
Övervakningen av miljögifter i Sverige behöver förnyas och för det behövs en ändrad strategi.
Tidigare har miljöövervakningen varit inriktad på mätningar i opåverkade referensområden, men med
dagens komplexa bild av diffus påverkan behövs en ny strategi som kan koppla ihop källor med
oönskade tillstånd och därmed ge underlag för åtgärder. Denna strategi har också regeringen uttalat i
miljöpropositionen (prop 1997/89:145).

Ett viktigt syfte med övervakningen blir att kontrollera om de 15 miljökvalitetsmålen uppfylls.
Uppföljningen kommer i framtiden att rapporteras enligt en internationell modell, DPSIR-modellen.
Basen för modellen togs fram av OECD i början av 1990-talet men har senare utvecklats av
Europeiska miljöbyrån (EEA) i Köpenhamn och används numera som en grund för inrapportering av
miljöinformation.

Miljöarbete i modellperspektiv
DPSIR-strategin ger en övergripande ram för analys av miljöproblem. Modellen är baserad på
orsakssamband, där samhällets behov Drivkraften (Drivers) anger vilka aktiviteter som ligger bakom
ett miljöproblem och skapar Påverkan (Pressures). Påverkan beskriver vad som orsakar problemet i
miljön vars Status/tillstånd, (State) förändras, i regel till det sämre. Inverkan/effekt (Impact) visar
konsekvenser för hälsa och ekosystem. Samhället reagerar på dessa förändringar genom olika Respons
/åtgärder (Responses) för att motverka problemen, förbättra eller återställa tillståndet. Responsen kan
vara olika politiska åtgärder såsom regler, information och beskattning. Dessa han inriktas mot vilken
som helst av modellens övriga delar. I figur 12 illustreras sambandet mellan D, P, S, I och R. Även
samhällssektorernas inverkan, livsstil och andra länders påverkan har lagts in i figuren.

Figur 12: DPSIR–modellen (källa: SOU 2000:52).

Ett av syftena med modellen är att göra det möjligt för beslutsfattare att få ett kretsloppsperspektiv på
utvecklingen för ett miljömål eller miljöproblem. Vidare ska modellen åskådliggöra sambandet mellan
miljötillståndet och olika verksamheter i samhället samt vad som görs för att förhindra fortsatt
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miljöpåverkan. Modellen kan också kopplas ihop med materialflödesstudier som utförs för olika
ämnen.

I propositionen ”Svenska miljömål” (prop 1997/98:145) anger regeringen att miljöövervakningen bör
inriktas mot uppföljning av miljökvalitetsmålen och omfatta en samlad information om miljötillståndet
och effekter i samhället som är av betydelse för en ekologiskt hållbar utveckling.

Miljöövervakningen skall enligt regeringen Plats i DPSIR-modellen

• Ge underlag för analys av olika utsläppskällors SI→P
nationella och internationella miljöpåverkan

• Beskriva tillståndet i miljön S
• Bedöma hotbilder I
• Lämna underlag för hotbilder DPSI→R
• Följa upp beslutade åtgärder R→DPSI

Miljöövervakningens programområden
Den nationella miljöövervakningen bedrivs i tio olika programområden, bl. a Luft, Kust och Hav,
Sötvatten, Jordbruksmark, och Miljögiftsamordning. Den regionala övervakningen följer i stort samma
programområden. Programområdet miljögiftsamordning är nytt för Skåne län (Länsstyrelsen i Skåne
2002). Aktiviteter inom det nya programmet kommer till stor del att följa det nationella programmet,
dock med tyngdpunkt på screening efter särskilda miljögifter och materialflödesanalyser.
Miljögiftsövervakning kommer också att fortsättningsvis ingå i andra programområden. Exempelvis
mäts miljögifter i sediment, blåmussla och fisk inom programområde ”Kust och hav”. Inom
programområde ”Luft” planeras ett uppföljningsprogram för stabila organiska miljögifter i atmosfär
och nederbörd och inom programområde ”Sötvatten” pågår mätningar av miljögifter i mört från
Krankesjön.

Syftet med programområdet Miljögiftsamordning kommer dels att vara att följa trender för
miljöskadliga ämnen samt att hitta nya miljöhot. Övergripande frågeställningar som man vill ha svar
på inom detta programområde är:

• Vilka miljögifter förekommer i Skåne, och var finns de?
• Vilka enskilda miljögifter behöver man följa noggrannare?

Underlag till utsläpp från punktkällor finns i regel hos tillsynsmyndigheterna. Miljöfarliga
verksamheter som omfattas av tillståndsplikt skall varje år lämna en miljörapport till
tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen, som skall samla uppgifterna från länets miljörapporter, skall göra
uppgifterna tillgängliga för Naturvårdsverket. På länsstyrelserna använder man som regel datasystemet
Emissions-Register (EMIR) för hantering av informationen från verksamheterna. Kommunernas
miljö- och hälsoskyddskontor använder ett flertal olika datasystem för hanteringen av information om
tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar.

Förslag
• För att enkelt kunna få fram information om både regionens punktkällor och diffusa utsläpp av

miljöfarliga ämnen krävs en bättre samordning mellan miljöövervakningen och
tillstånd/tillsynsmyndigheternas arbete.

• För att kunna göra flödesanalyser för miljöfarliga ämnen i regionen behövs en utökad tillsyn och
registrering av de verksamheter som hanterar miljöfarliga ämnen i sin produktion. Uppgifter om
t.ex. användningsvolymer, produktionsvolymer, emissionsdata etc. måste finnas tillgängliga. All
emissionsdata från de miljöfarliga verksamheterna bör göras tillgängliga i datasystemet EMIR.
Rutiner bör tas fram så att data på ett enkelt och snabbt sätt kan överföras till nationella databaser
där det enkelt går att plocka fram underlagsmaterial regionvis.
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Integrering av den kommunala – regionala och nationella miljöövervakningen.
Regionalt och lokalt är länsstyrelserna, sektorsmyndigheter, kommuner och andra regionala/lokala
aktörer producenter av värdefull information som sällan utnyttjas till fullo. Det är dock inte alltid den
regionala och lokala informationen har den kvalitet som är önskvärd i ett nationellt perspektiv. För att
få tillgång till den regionalt och lokalt producerade informationen och säkerställa dess kvalitet föreslår
naturvårdsverket att följande insatser görs centralt (Naturvårdsverket 1999):

• att hela informationsbehovet för att åtgärda ett miljöproblem tydliggörs och illustreras enligt
DPSIR-modellen för vart och ett av de ämnen som är föremål för övervakning och/eller åtgärd.
Detta innebär att det regionala och lokala insamlandet av information kan prövas mot och
harmoniseras med modellen. Förståelsen för informationsvärdet ökar och därmed också
motivationen för kvalitetssäkring och att föra resultaten vidare till nationell nivå.

• att en metodhandbok utarbetas för den typ av undersökningar som är regel på regional och lokal
nivå, d.v.s. det som inom miljöövervakningen kallas screening/kartläggning. Den bör ta upp de
typer av provtagningar som utförs på sediment, vatten, grundvatten, dagvatten, lakvatten, mark,
slam, slagg och askor.

• att insamling sker över Internet med standardiserade inmatningsformulär.

• att data samlas i databaser hos datavärdar med data som är lätt tillgängliga, t.ex. via Internet.

Idag sker dataförvaring från den nationella miljöövervakningen hos ett antal datavärdar. En datavärd
ska lagra, arkivera och leverera data till dem som så önskar och även utföra vissa
kvalitetssäkringskontroller. Exempel på datavärdar är IVL Svenska Miljöinstitutet AB som lagrar data
om luftföroreningar och halter av miljögifter och metaller i biologiskt material, samt Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) som bl.a. lagrar data om kemiska och biologiska mätningar i sötvatten.

Förslag
• I framtiden, då det förmodligen kommer att finnas fler databaser/datavärdar som lagrar

information om miljögifter, kan det vara lämpligt att samla dessa under en gemensam portal på
Internet. Det gör att man enkelt kan navigera mellan olika databaser för att ta fram den
information som behövs. Det skulle också vara önskvärt att skapa ett forum där man kan förmedla
miljöövervakningsplaner och status för olika program i skilda regioner för att hitta
samverkansformer eller för att ta lärdom från liknande projekt. Ett sådant forum skulle kunna tas
fram inom projektet RUS2 (se nedan).

Miljöövervakningen och miljöforskningen kompletterar varandra. Metoder som har utvecklats inom
forskningen kan utnyttjas i miljöövervakningen. Forskningen behövs också i utvärderingen av
övervakningens mätserier, exempelvis för tidsserieanalys, analys av exponering samt för fastställande
och uppföljning av miljömål, som kritiska belastningsgränser. Modellarbete kräver också tillgång till
miljödata och forskningskompetens.

Förslag
• Det är viktigt att insamling av data görs på ett vetenskapligt korrekt sätt. Provtagningsplats,

provtagningstid, antal prov och mätning av abiotiska/biotiska faktorer är exempel på parametrar
som måste planeras noga i ett övervakningsprogram. Mätosäkerheten är ofta stor och beror då
vanligen på att variationen mellan olika mätplatser och/eller olika provtagningstidpunkter kan vara
stor. Det är därför viktigt att ta så många prov att ett spridningsmått kan anges.
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Uppföljning av miljömålen
Olika myndigheter kommer att ansvara för särskilda miljökvalitetsmål. Dessa myndigheter ska då
ansvara för att ta fram data för att rapportera om utvecklingen och agera när det behövs för att styra
utvecklingen. Regeringen har utsett Kemikalieinspektionen att ansvara för miljökvalitetsmålet ”Giftfri
miljö”. Varje år rapporterar regeringen till riksdagen om hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen
fortskrider.

De uppföljningssystem som diskuteras både nationellt och regionalt bygger på indikatorer. Indikatorer
används för att åskådliggöra mer detaljerad och omfattande information från miljöövervakning,
miljöstatistik och annan grunddata. Indikatorer visar på ett urval av karakteristiska frågor och medger
en detaljeringsnivå som i de flesta fall räcker för att åskådliggöra om arbetet med miljökvalitetsmålen
utvecklas i rätt riktning (se exempel nedan).

Naturvårdsverket har föreslagit ett uppföljningssystem som fokuserar på naturmiljö och hälsa. För
varje miljökvalitetsmål föreslås 10 – 25 indikatorer.

Våren 2001 startades projektet Regionalt Uppföljningssystem (RUS-2). RUS-2 skall utveckla ett
uppföljningssystem för miljökvalitetsmålen som är gemensamt för alla län.

Målsättningen med detta uppföljningssystem är att:

• skapa underlag för att följa upp de nationella miljömålen på regional och lokal nivå

• kunna leverera data till den nationella miljömålsuppföljningen

• ta fram underlag för utvärdering av miljöarbetet genom att visa i vilken riktning och i vilken takt
situationen utvecklas i förhållande till miljömålen samt om vidtagna åtgärder ger resultat

• göra informationen allmänt tillgänglig

Systemet skall bygga på indikatorer klassificerade enligt DPSIR-modellen. De regionala indikatorerna
ska vara samordnade med såväl nationella som lokala indikatorer. Följande indikatorer för
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” är föreslagna inom RUS-2 (bokstaven inom parentesen indikerar
plats i DPSIR-modellen):
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Indikatorer, föreslagna av RUS-2
Halter av kemikalier i slam (P)

Antal företag och kontor med miljöledningssystem (R)

Åtgärdade förorenade områden och kostnader för åtgärder (R)

Värdet av konsumtionen av miljömärkta varor och tjänster i samhället (D, R)

Halter av ämnen med särskilt farliga egenskaper i djur och människa (modersmjölk) (S)

Omhändertagande av dagvatten (R)

Användning av vissa farliga kemikalier i länets tillverkningsindustri, ton/år samt ton/person och år (D)

En annan indikator som skulle vara motiverad att ta med för organiska miljögifter är:

Halter av organiska miljögift i jord och sediment.

Många miljögifter binds hårt till partiklar och därför fungerar jord och sediment som fällor för sådana
ämnen. Till exempel har Harrad m.fl. (1994) visat att över 90% av mängden PCB i Storbritannien
finns lagrad i jord.
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Sammanställning av förslagen
Förslagen som lagts fram i denna rapport är tänkta att tjäna som underlag för arbetet med att ta fram
åtgärdsförslag för uppföljning av miljömålen. Förslagen är många, och det är troligen orealistiskt att
genomföra dem alla. Det finns dessutom säkert ännu fler viktiga åtgärder som skulle behöva komma
till stånd. Förslagen är framlagda med utgångspunkt från ämnenas kemiska och fysikaliska
egenskaper, vilket till stor del avgör i vilket eller vilka medium man kan förvänta sig finna dem i
naturmiljön. En annan utgångspunkt är hur och var ämnena används och utifrån det bedöma var i
miljön det finns störst risk att ämnena hamnar. Slutligen har tidigare undersökningar och
forskningsresultat varit vägledande för förslagen till framtida undersökningar.

Förslagen som ges är för det mesta inte några egentliga åtgärdsförslag utan förslag till vidare
undersökningar och framtagande av underlagsmaterial för uppföljningen av Skånes nya miljömål.
Egentlig åtgärd för att komma tillrätta med miljögiftsproblematiken är att stoppa användningen av
dessa och att ersätta dem med icke miljöfarliga ämnen. Detta arbete bedrivs via KemI och på
internationell nivå inom EU.

Förslagen ämnesvis

Bromerade Flamskyddsmedel 3

• BFR bör ingå som en regelbunden parameter i reningsverkens kontrollprogram för slam.

• BFR bör mätas i sediment längs kusterna och i vattendrag som påverkas av
miljöstörande verksamhet.

• Luftmätningar av BFR i Skåne bör utföras i större skala för att kunna beräkna deposition av
dessa ämnen från andra länder.

• Studier om utbytet av BFR mellan luft och jord i Skåne bör initieras för att få ett mått på
emissionsriktningen.

• Regelbundna mätningar av BFR i vattenlevande organismer bör införas i länets
miljöövervakningsprogram.

• BFR bör mätas i någon landlevande indikatororganism inom miljöövervakningen för miljögifter.

• BFR i modersmjölk bör undersökas inom regionen.

• Det bör utföras en flödesanalys för BFR i Skåne för att kartlägga ursprung, flöden och
upplagring.

                                                          
3 BFR används här generellt för de vanligaste bromerade flamskyddsmedlen, vid eventuellt realiserande av
förslagen bör det övervägas vilket/vilka av ämnena som skall ingå.
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Nonylfenol/nonylfenoletoxylat

• NF i utgående avloppsvatten från reningsverken bör regelbundet observeras, liksom påverkan på
recipient, med återkommande studier av NF i t. ex. fisk och sediment.

• NF bör alltid mätas i utgående vatten från verksamheter som hanterar NF i sin produktion, liksom
regelbundna studier av påverkan på recipient.

• Man bör utföra en flödesanalys för NF/NFE i Skåne för att kartlägga var ämnena tar vägen och för
att ringa in ”riskområden”.

• Om slam från reningsverken skall användas inom jordbruket i framtiden bör det utföras studier på
hur nonylfenol i slam tas upp i gröda eller i markorganismer.

Tennorganiska föreningar4

• Tennorganiska föreningar bör ingå som en återkommande parameter i alla vattenkontrollprogram
i länet för att ge en bättre bild över exponeringsläget.

• En kartläggning över tänkbara källor till de höga halter av TBT och DBT som uppmätts i Öresund
bör utföras, och därefter kontrolleras.

• Tennorganiska föreningar bör ingå som en regelbunden parameter i reningsverkens
kontrollprogram för slam.

• Tennorganiska föreningar bör undersökas i lakvatten från deponier.

• Imposex-effekter hos snäckor, eller andra lämpliga vattenlevande organismer, bör studeras mer
omfattande i regionens kustvatten.

• Human påverkan av tennorganiska föreningar bör studeras.

                                                          
4 Val av tennorganiska föreningar för analys bör noga övervägas och sättas i relation till vilka föreningar som
används i regionen och är vanligast förekommande i olika produkter i samhället. Nedbrytningsprodukter och
tennorganiska ämnen som förekommer som föroreningar i olika produkter bör också beaktas i val av ämnen.
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Triclosan

• En flödesanalys för triclosan bör utföras i Skåne län.

• Reningsverken bör systematiskt analysera triclosan i slam och utgående avloppsvatten.

• Triclosan bör mätas i fisk från vattendrag som påverkas av utsläpp från kommunala
avloppsreningsverk.

• Halten av triclosan i bröstmjölk bör studeras hos skånska kvinnor.

• Butiker bör informeras om de negativa konsekvenserna med triclosan och försäljare bör
uppmanas att inte välja produkter som innehåller triclosan.

Övriga förslag

• DEHP (ftalat) bör kontrolleras regelbundet i slam eftersom det förekommer i höga halter i många
kommunala avloppsreningsverk.

Förslag, miljöövervakningen

För att förbättra datahantering och förenkla miljöövervakningen inom regionen och nationellt har
följande förslag framhållits i rapporten:

• För att enkelt kunna få fram information om både regionens punktkällor och diffusa utsläpp av
miljöfarliga ämnen krävs en bättre samordning mellan miljöövervakningen och
tillstånd/tillsynsmyndigheternas arbete.

• För att kunna göra flödesanalyser för miljöfarliga ämnen i regionen behövs en utökad tillsyn och
registrering av de verksamheter som hanterar miljöfarliga ämnen i sin produktion. Uppgifter om
t.ex. användningsvolymer, produktionsvolymer, emissionsdata etc. för ämnena måste finnas
tillgängliga. All emissionsdata från de miljöfarliga verksamheterna bör göras tillgängliga i
datasystemet EMIR. Rutiner bör tas fram så att data på ett enkelt och snabbt sätt kan överföras till
nationella databaser där det enkelt går att plocka fram underlagsmaterial regionvis.

• Det är viktigt att insamling av data görs på ett vetenskapligt korrekt sätt. Provtagningsplats,
provtagningstid, antal prov och mätning av abiotiska/biotiska faktorer är exempel på parametrar
som måste planeras noga i ett övervakningsprogram. Mätosäkerheten är ofta stor och beror då
vanligen på att variationen mellan olika mätplatser och/eller olika provtagningstidpunkter kan vara
stor. Det är därför viktigt att ta så många prov att ett spridningsmått kan anges.

• I framtiden, då det kommer att finnas fler databaser/datavärdar som lagrar information om
miljögifter, kan det vara lämpligt att samla dessa under en gemensam portal på Internet. Då kan
man enkelt navigera mellan olika databaser för att ta fram den information som behövs. Det skulle
också vara önskvärt att skapa ett forum där man kan förmedla miljöövervakningsplaner och status
för olika program i skilda regioner för att hitta samverkansformer eller för att ta lärdom från
liknande projekt. Ett sådant forum skulle kunna tas fram inom projektet RUS2.
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sammanställda i en separat rapport på länsstyrelsen i Skåne (Sveder, 2002).
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Projekt

Nya miljömål
för Skåne

Utredning om miljögifter i Skåne

Arbetet med att försöka begränsa användningen med miljöskadliga kemikalier och att skapa en
”renare” miljö för kommande generationer är intensiv. Under våren 1999 antog riksdagen 15
miljökvalitetsmål för hela Sverige (prop. 1997/98:145). Senare har ytterligare propositioner med
delmål och åtgärds strategier antagits (t ex prop. 2000/01:130 och prop. 2000/10:65). Det
övergripande syftet med målen är att vi till nästa generation skall kunna överlämna ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta.

Länsstyrelserna i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att anpassa miljömålen till regionala
förhållanden. Under våren 2000 startade därför länsstyrelsen i Skåne projektet ”Nya miljömål för
Skåne” för att formulera ett nytt miljöprogram för Skåne (www.m.lst.se/miljo/nyamiljomal.htm).
Projektet är indelat i fem olika delprojekt: Luft, Vatten, Bebyggelse, Gifter och Landskap. Inom
ramen för delprojekt Gifter skall en utredning om organiska miljögifter i Skånes miljö utföras.

Jag heter Cecilia Backe och har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Skåne att utföra projektet. Jag finns på
avdelningen för Kemisk ekologi och Ekotoxikologi vid Lunds universitet.

Huvudsyftet med projektet är att samla befintlig data över miljöskadliga ämnen/ämnesgrupper för att
skapa en översiktlig bild om miljögiftsläget i Skåne. Urvalet av ämnen stämmer i stort överens med vad
regeringen angett är speciellt angelägna för begränsning och avveckling enligt prop. 1997/98:145. Även
experter inom miljögiftsområdet har tillfrågats vid val av ämnen.

Projektet skall:
 resultera i en kunskapssammanställning om miljögiftssituationen med avseende på halter i

Skånes miljö för utvalda organiska miljögift (se nedan), sammanställningen skall tjäna
som underlag för det fortsatta miljömålsarbetet inom delprojektet ”Gifter”

 leda till att kunskapsluckor vad gäller miljögiftsbelastningen av de utvalda ämnena i
Skåne identifieras och att förslag till övervakning och åtgärder kan ges

 kartlägga om de utvalda ämnena förekommer i halter över eller nära kända effektnivåer

De ämnen som vi i första hand är intresserade av att få information om är: bromerade
flamskyddsmedel, tributyltenn (TBT), nonylfenol/ nonylfenoletoxylater, pentaklorfenol,
ftalater, polyklorerade naftalener (PCN), klorparaffiner, triclosan och kvartära
ammoniumföreningar. Alla sorters provtyper är intressanta, det kan röra sig om ytvatten,
grundvatten, luft, biota, avloppsvatten, slam, jord eller dylikt. Det är bara att gräva i arkiven!

Bilaga2

Lund 2001-09-17
Dr Cecilia Backe
Lunds universitet

Sändlista enligt nedan



Sidan 2

Jag tar tacksamt emot information om mätningar/studier som utförts hos er, eller som ni känner
till. Data bör ej vara äldre än från 1980. Jag behöver kopior på underlagsmaterial och en
sammanställning i bifogad enkät.

Uppgifter som är viktiga för sammanställningen är:
- provtagningsplats, namn och gärna koordinater eller karta
- uppmätt halt av ämnet
- typ av provtagningsplats; luft, vatten, biota etc
- analyslaboratorium och analysmetod (så långt möjligt)
- provtagningsdatum

I bifogad lista är det tänkt att ni enkelt skall kunna fylla i dessa uppgifter. Fyll i en lista för varje
ämne skicka dem till mig tillsammans med kopior på underlagsmaterial.

Min adress är:
Cecilia Backe
Kemisk ekologi och Ekotoxikologi
Ekologihuset
223 62 Lund

Har ni frågor så finns jag på
tel: 046-222 37 94 eller 0708-11 76 59
e-mail: cecilia.backe@ecotox.lu.se

Jag behöver få in data så fort som möjligt, dock senast den 19 oktober 2001, för att jag skall kunna
bearbeta och sammanställa data till Länsstyrelsen före den 31 januari 2002.

Med hopp om gott samarbete.

Hälsningar
Cecilia Backe
Lunds Universitet

Sändlista:
Kommunerna i Skåne län (miljökontor och reningsverk)
Länsstyrelsen i Skåne
Lunds universitet
Skånes luftvårdsförbund
Öresunds vattenvårdsförbund och andra vattenvårdsförbund i Skåne
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges geologiska undersökning
IVL
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Sändlista Bilaga 3

Miljökontor samt teknisk förvaltning i:
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun
Helsingborgs Stad
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun
Kävlinge kommun
Landskrona kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun

Länsstyrelsen i Skåne:
Fredrik Andreasson/ Jeanette Sveder
Anna Sorelius
Anders Åkesson
Lennart Höglind
Kaj Magnusson
Jonny Hallgern
Andreas Karlsson

Öresunds vattenvårdsförbund, Bo Leander
NV Skånes vattenvårdsförbund, Pär Persson
Hanöbuktens vattenvårdsförbund, Jan Rannek
Skånes luftvårdsförbund, Anders Åkesson
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Lunds universitet:
Yrkesmedicinen, Lars Hagmar
Analytisk Kemi, JÅ Jönsson, Jenny Emnéus
MICLU, Lennart Olsson
Miljöchef Kerstin Gustafsson
Kemisk ekologi & Ekotoxikologi, Arnout ter Schure
Kärnfysik, Erik Swietliki
Miljö och Energisystem, forsknings sekretariatet

SGU Lund, Ove Gustafsson
J&W Malmö, Thomas Terne
VBB/VIAK Malmö, Bo Leander
Sycom Malmö, Håkan Fredriksson
IVL Göteborg, Eva Brorström-Lunden
Toxicon Landskrona, Per Olsson
SLU Uppsala, Peter Sundin
SNV Solna, Britta Hedlund
ITM, Ulla Sellström, Margaretha Adolfsson-Erici
Umeå universitet, Wolfgang Frech
Renhållningsverksföreningen (RVF) Malmö, Jessica Christianssen
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Översikt rapporterad data från Skånes kommuner

Kommun Data Luft Mark Biota Sediment Slam Annat Andra miljögifter

Bjuv nej

Bromölla ja
NF, BFR, 
DEHP

Burlöv nej ja

Båstad nej

Eslöv nej

Helsingborg ja
BFR, 
TBT TBT

Hässleholm nej

Höganäs ja
NF i 
oljeavskiljare ja

Hörby nej

Höör nej

Klippan nej

Kristianstad ja NF, BFR

Kävlinge ja NF

Landskrona ja NF, BFR ja

Lomma ja NF ja

Lund ja
NF, PCP, 
DEHP

Malmö ja NF ja

Osby nej

Perstorp nej

Simrishamn nej ja

Sjöbo ja NF ja

Skurup nej

Staffanstorp ja NF
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Översikt rapporterad data från Skånes kommuner

Kommun Data Luft Mark Biota Sediment Slam Annat Andra miljögifter

Svalöv ja NF ja

Svedala nej

Tomelilla nej

Trelleborg ja NF ja

Vellinge nej

Ystad nej

Åstorp ja NF

Ängelholm ja NF, BFR

Örkelljunga ja NF

Östra Göinge ja NF, BFR

Förkortningar:

NF = nonylfenol/nonylfenoletoxylater

BFR = bromerade flamskyddsmedel

DEHP = dietylhexyl ftalat

TBT = tributyltenn, bibutyltenn

PCP = pentaklorfenol
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Översikt rapporterad data från övriga uppgiftslämnare

Svarat Data Luft Mark Biota Sediment Slam Annat Andra miljögifter

Länsstyrelsen, avlopp ja ja NF ja
Länsstyrelsen, 
förorenad mark ja ja PCP

Öresunds VVF ja ja TBT ja

Nordvästskånes VVF ja ja TBT TBT ja

V.Hanöbukten VVF ja ja PCP ja

Universitetet, Lund ja ja BFR BFR ja

Förkortningar:
NF = nonylfenol/nonylfenoletoxylater
BFR = bromerade flamskyddsmedel
DEHP = dietylhexyl ftalat
TBT = tributyltenn, bibutyltenn
PCP = pentaklorfenol
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PBDE

Plats Provtyp Provtidpukt Antal prov Ämne
Halt    
(ng/g TS)

Halt    
(ng/g VV) Analyslab. Uppgiftslämnare Anteckning

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE47 17,3 5,2 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

TS halt är beräknat på estimerat värde 
(30%), slammets TS halt 28 - 32 % (samtal 
med CH 02030)

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE100 4,7 1,4 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE99 32,0 9,6 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE85 1,4 0,42 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE154 2,2 0,67 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE153 2,6 0,77 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE138 < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBDE209 17,3 5,2 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

∑PBDE 77,5 23,26

Helsingborg, F23 blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE47 160  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2001  saml.prov>25 PBDE47 160  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑tetraBDE 180  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE99 310  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2001  saml.prov>25 PBDE99 350  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE100 920  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2001  saml.prov>25 PBDE100 98  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, F23 blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑pentaBDE 1200  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE47 38  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑tetraBDE 49  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE99 120  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE100 43  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑pentaBDE 160  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE47 50  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑tetraBDE 57  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE99 210  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE100 63  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑pentaBDE 280  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RÅH blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE47 92  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RÅH blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑tetraBDE 110  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RÅH blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE99 400  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RÅH blåmussla 2000  saml.prov>25 PBDE100 140  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RÅH blåmussla 2000  saml.prov>25 ∑pentaBDE 540  se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE3 13 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE10 < 0,2 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE30 8 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE47 26 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE75 22 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE99 38 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE100 6 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE153 7 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström
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Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE190 < 0,2 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 PBDE209 20 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström

Kristianstad, Centrala RV slam 1999-07-01 1 ∑PBDE 140 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström se sep kong i rapport

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE47 45 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE100 12 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE99 63 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE85 3,3 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE154 5,2 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE153 6 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE138 < 1 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBDE209 96 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE47 42,0 13 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE100 10,0 3,1 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE99 54,9 17 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE85 1,9 0,6 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE154 4,5 1,4 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE153 5,2 1,6 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE138 < 0,3 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 PBDE209 45,2 14 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE47 40,7 11 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE100 9,3 2,5 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE99 55,6 15 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE85 2,1 0,58 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE154 3,7 1 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE153 4,4 1,2 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE138 <0,3 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 PBDE209 34,8 9,4 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE47 49 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE100 12 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE99 73 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE85 2,7 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE154 5,2 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE153 5,9 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 PBDE138 < 0,1 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

v slam nov-99 1 PBDE209 86 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE47 63,6 11 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

TS halt är beräknat på estimerat värde 
(17.3%), slammets TS halt 17.3 % (samtal 
med MH mars 02)

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE100 14,5 2,5 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE99 86,7 15 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE85 3,9 0,67 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE154 6,4 1,1 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE153 7,5 1,3 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE138 < 0,3 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman
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Ö. Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 PBDE209 104,0 18 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE47 55,6 13 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

TS halt är beräknat på estimerat värde 
(23.4%), slammets TS halt 23.4 % (samtal 
med MH mars 02)

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE100 13,2 3,1 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE99 76,9 18 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE85 3,5 0,81 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE154 5,1 1,2 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE153 6,8 1,6 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE138 < 0,3 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

Ö. Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 PBDE209 18,8 4,4 Miljölab. Nyköping Magnus Hultman

RV=reningsverk
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PBB 

Plats Provtyp Provtidpukt
Antal 
prov Ämne

Halt    
(ng/g VV)

Halt    
(ng/g TS) Analyslab. Uppgiftslämnare Anteckning

Kristianstad, Centrala RV rötslam 1999-07-01 1 PBB 153 < 2 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke ström se sep kong i rapport

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 PBB118 <1 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-10-01 1 PBB153 5,2 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-10-02 1 PBB138 < 1 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-10-03 1 PBB167 < 1 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-10-04 1 PBB180 < 1 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-10-05 1 PBB209 < 1 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBB118 < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBB153 < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBB138 < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBB167 < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBB180 < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Bromölla RV slam 1999-11-17 1 PBB209 < 0,6 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

RV=reningsverk
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Tetrabrombisfenol A (TBBPA), 2,4,6-tribromfenol

Plats Provtyp Provtidpukt
Antal 
prov Ämne

Halt    (ng/g 
TS)

Halt    
(ng/g VV) Analyslab. Uppgiftslämnare Anteckning

Bromölla reningsverk slam 1999-11-17 1 2,4,6-tribromfenol < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

TS halt är beräknat på estimerat värde 
(30%), slammets TS halt 28 - 32 % (samtal 
med CH 02030)

Bromölla reningsverk slam 1999-11-17 1 TBBPA < 0,3 Miljölab. Nyköping Christel Hasselqvist

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 2,4,6-tribromfenol 2 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Landskrona, Lundåkraverket slam 1999-09-30 1 TBBPA 15 Miljölab. Nyköping Rose-Marie Stigsdotter

Ängelholm RV slam sep-99 1 2,4,6-tribromfenol 2,1 0,65 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam sep-99 1 TBBPA 1,1 0,35 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 2,4,6-tribromfenol < 1 < 0,3 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam okt-99 1 TBBPA 44 12 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 < 1 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Ängelholm RV slam nov-99 1 4,6 Miljölab. Nyköping Åsa Karlsson

Östra Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 2,4,6-tribromfenol < 0,3 Miljölab., KM Hbg Magnus Hultman

Östra Göinge, Broby RV slam 2000-01-14 1 TBBPA 18 3,1 Miljölab., KM Hbg Magnus Hultman

TS halt är beräknat på estimerat värde 
(17.3%), slammets TS halt 17.3 % (samtal 
med MH mars 02)

Östra Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 2,4,6-tribromfenol < 0,3 Miljölab., KM Hbg Magnus Hultman

Östra Göinge, Knislinge RV slam 2000-01-14 1 TBBPA 15 3,4 Miljölab., KM Hbg Magnus Hultman

TS halt är beräknat på estimerat värde 
(23.4%), slammets TS halt 23.4 % (samtal 
med MH mars 02)

RV=reningsverk
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Hexabromcyklododekan (HBCD) och Oktabromdifenyleter (OBDP) 

Plats Provtyp Provtidpukt
Antal 
prov Ämne

Halt     
(mg/kg TS) Analyslab. Uppgiftslämnare Anteckning

Kristianstad, Centrala RV Slam 1999-07-01 1 HBCD < 0,002 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke Ström

Kristianstad, Centrala RV Slam 1999-07-01 1 OBDP < 0,002 AnalyCen, Lidköping Hans-Åke Ström

RV=reningsverk
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Tributyltenn (TBT)

Plats Provtyp Provtidpukt Antal prov
Halt    
(µg/kg Vv)

Halt    
(µg/kg TS)

Halt    (ng/g 
fett) Analyslab. Uppgiftslämnare Anteckning

Helsingborg sediment 1996 10 7-89

Helsingborg, F23 blåmussla 1999 saml.prov >25 223 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, HÖN blåmussla 1999 saml.prov >25 245 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 1999 saml.prov >25 800 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE05 blåmussla 1999 saml.prov >25 218 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE15 blåmussla 1999 saml.prov >25 171 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R04 blåmussla 1999 saml.prov >25 222 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R1 blåmussla 1999 saml.prov >25 196 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R2 blåmussla 1999 saml.prov >25 193 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R3 blåmussla 1999 saml.prov >25 192 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 1999 saml.prov >25 284 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RO5 blåmussla 1999 saml.prov >25 196 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, SYH blåmussla 1999 saml.prov >25 481 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

NVSK*, Båstad 1 blåmussla 2000-08-29 ? 90 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson Stensån

NVSK, Båstad 2 blåmussla 2000-08-29 ? 84 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Båstad 3 blåmussla 2000-08-29 ? 54 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Båstad 4 blåmussla 2000-08-29 ? 58 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Båstad 5 blåmussla 2000-08-29 ? 39 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Görslöv 1 blåmussla 2000-08-31 ? 60 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Görslöv 2 blåmussla 2000-08-31 ? 101 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Görslöv 3 blåmussla 2000-08-31 ? 42 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Görslöv 4 blåmussla 2000-08-31 ? 35 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Görslöv 5 blåmussla 2000-08-31 ? 60 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Laholmsbukten 1 skrubbskädda, lever 2000-09-24 25 26,45 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK, Laholmsbukten 2 skrubbskädda, lever 2000-09-24 25 41,38 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK, Laholmsbukten 3 skrubbskädda, lever 2000-09-24 25 37,5 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK, Laholmsbukten 4 skrubbskädda, lever 2000-09-24 25 40,74 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK, Laholmsbukten 5 skrubbskädda, lever 2000-09-24 25 50 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK, Rönneå 1 blåmussla 2000-08-30 ? 102 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Rönneå 2 blåmussla 2000-08-30 ? 93 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Rönneå 3 blåmussla 2000-08-30 ? 72 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Rönneå 4 blåmussla 2000-08-30 ? 46 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Rönneå 5 blåmussla 2000-08-30 ? 66 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Skälderviken S2:1 sediment 1999-10-18 1? < 4 CEFAS, Rapport PAG miljöundersökningar Pär Persson

NVSK, Skälderviken S2:2 sediment 1999-10-18 1? < 4 CEFAS, Rapport PAG miljöundersökningar Pär Persson

NVSK, Skälderviken S2:3 sediment 1999-10-18 1? < 6 CEFAS, Rapport PAG miljöundersökningar Pär Persson

NVSK, Skälderviken S2:4 sediment 1999-10-18 1? < 4 CEFAS, Rapport PAG miljöundersökningar Pär Persson

NVSK, Skälderviken S2:5 sediment 1999-10-18 1? < 4 CEFAS, Rapport PAG miljöundersökningar Pär Persson

NVSK, Vegeån 1 blåmussla 2000-08-30 ? 93 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Vegeån 2 blåmussla 2000-08-30 ? 38 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson
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NVSK, Vegeån 3 blåmussla 2000-08-30 ? 135 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Vegeån 4 blåmussla 2000-08-30 ? 23 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK, Vegeån 5 blåmussla 2000-08-30 ? 28 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson

NVSK,Skälderviken 1 skrubbskädda, lever 2000-10-03 25 15 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK,Skälderviken 2 skrubbskädda, lever 2000-10-03 25 12 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK,Skälderviken 3 skrubbskädda, lever 2000-10-03 25 11,8 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK,Skälderviken 4 skrubbskädda, lever 2000-10-03 25 11,8 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

NVSK,Skälderviken 5 skrubbskädda, lever 2000-10-03 25 8,2 AnalyCen, Lidköping, Rapport Toxicon Pär Persson TBT-Sn

Öresunds VF**, ÖVF 1:5 blåmussla 1999-09-15 1 (saml.prov) 124 1494 558,6 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 1:5 skrubbskädda 1999-10-18 25? 13,2 41,3 109,6 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 3:5 blåmussla 1999-09-16 1 (saml.prov) 30 309,3 133,9 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 3:5 skrubbskädda 1999-10-21 25? 22,3 67,2 195,6 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 4:12 blåmussla 1999-09-14 1 (saml.prov) 10 123,5 49,8 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 4:12 skrubbskädda 1999-10-08 25? 8,3 32,2 83,8 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 5:5 blåmussla 1999-09-14 1 (saml.prov) 14 157,3 62,5 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 5:5 skrubbskädda 1999-10-08 25? 9,7 33,3 95,1 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

*Nordvästskånes kustvattenkommitté

**Öresunds vattenvårdsförbund



Bilaga 5

Tennorganiska föreningar, Dibutyltenn (DBT)

Plats Provtyp Provtidpukt Antal prov
Halt    
(µg/kg Vv)

Halt     
(µg/kg TS)

Halt     (ng/g 
fett) Analyslab. Uppgiftslämnare Anteckning

Helsingborg sediment 1996 10  7-20

Helsingborg, F23 blåmussla 1999 saml.prov >25 0 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, HÖN blåmussla 1999 saml.prov >25 77 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE blåmussla 1999 saml.prov >25 309 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE05 blåmussla 1999 saml.prov >25 101 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, KE15 blåmussla 1999 saml.prov >25 65 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R04 blåmussla 1999 saml.prov >25 46 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R1 blåmussla 1999 saml.prov >25 0 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R2 blåmussla 1999 saml.prov >25 76 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, R3 blåmussla 1999 saml.prov >25 83 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RES blåmussla 1999 saml.prov >25 126 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, RO5 blåmussla 1999 saml.prov >25 69 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Helsingborg, SYH blåmussla 1999 saml.prov >25 139 se kustkontroll för Helsingborg, rpt 1999, 2000 Peter Göransson

Öresunds VF*, ÖVF 1:5 skrubbskädda 1999-10-18 25? 63,2 197,5 522,3 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 1:5 blåmussla 1999-09-15 1 (saml.prov) 21 253 94,6 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 3:5 skrubbskädda 1999-10-21 25? 10,8 32,5 94,7 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 3:5 blåmussla 1999-09-16 1 (saml.prov) 5 51,5 22,3 Toxicon Per Olsson/Bo Leander u.d.

Öresunds VF, ÖVF 4:12 skrubbskädda 1999-10-08 25? 22 85,3 222,2 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 4:12 blåmussla 1999-09-14 1 (saml.prov) 5 61,7 24,9 Toxicon Per Olsson/Bo Leander u.d.

Öresunds VF, ÖVF 5:5 skrubbskädda 1999-10-08 25? 45,1 155 442,2 Toxicon Per Olsson/Bo Leander

Öresunds VF, ÖVF 5:5 blåmussla 1999-09-14 1 (saml.prov) 5 56,2 22,3 Toxicon Per Olsson/Bo Leander u.d.

*Öresunds vattenvårdsförbund

u.d.=under detektionsgränsen



3

Rapportserien Skåne i utveckling

ISSN 1402-3393

2002:1 Skog och trädmiljöer längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike. Miljöenheten

2002:2 Öppen vård i utveckling, stadsbidrag fördelade under år 2001. Samhällsbyggnadsenheten

2002:3 Organiska miljögifter i marin biota i Skåne län - en sammanställning och utvärdering 1992-2000. Miljöenheten

2002:4 Översyn av Hallandsås nordsluttningar -biologiskt värdefulla områden. Miljöenheten

2002:5 Slam i Skåne län - kvalitet, hantering och debatt. Miljöenheten

2002:6 Årsrapport 2001 - Socialtjänsten i Skåne län. Samhällsbyggnadsenheten

2002:7 Övervakning av fladdermöss i Skåne - rapport för 2001. Miljöenheten

2002:8 Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge - årsredovisning 1999/2000. Miljöenheten

2002:9 Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge - årsredovisning 2000/2001. Miljöenheten

2002:10 Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion

på Själland. Miljöenheten

2002:11 Övervakning av kustnära sanddynor - litteraturstudier och förslag till övervakningsprogram. Miljöenheten

2002:12 Kontroll av försäljning av kosmetika och hygieniska produkter i Skåne län. Miljöenheten

2002:13 Kontroll av försäljning av träskyddsbehandlat virke i Skåne län. Miljöenheten

2002:14 Effektuppföljning i kalkade och icke kalkade vatten. Vinter 2002. Miljöenheten

2002:15 Anmälningar enligt Lex Sarah i äldreomsorgen 2001. Samhällsbyggnadsenheten

2002:16 Länsrapport 2001 inom alkoholområdet m m i Skåne län. Samhällsbyggnadsenheten

2002:17 Markanvändning i tätort. Miljöenheten

2002:18 Tillståndsprövning av jordbruk med djurhållning enligt miljöbalken. Miljöenheten

2002:19 Effektuppföljning i kalkade och icke kalkade vatten, vår 2002. Miljöenheten

2002:20 Mobility management i Skåne förslag till handlingsplan. Miljöenheten

2002:21 Personligt ombud. Samhällsbyggnadsenheten

2002:22 Inventering av häckande kustfåglar i anslutning till det marina naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde.

Miljöenheten

2002:23 Utsatta flickor i patriarkala familjer - behov av skyddat boende och andra behov. Samhällsbyggnadsenheten

2002:24 Uppföljning av kulturmiljöer i landskapet. Miljöenheten

2002:25 Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne. Årsrapport för åren 2000-2001. Miljöenheten

2002:26 Ej verkställda beslut och domar till äldre. Samhällsbyggnadsenheten

2002:27 Trollsländor längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike. Miljöenheten

2002:28 Radonsammanställning 2002. Samhällsbyggnadsenheten

2002:29 Fisket på sydkusten. En studie av fiskerinäringen i Blekinge och Skåne län. Lantbruksenheten

2002:30 Psykiskt funktionshindrade i enskild vård. Samhällsbyggnadsenheten

2002:31 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 §, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Samhällsbyggnadsenheten

2002:32 Lagarna och transporterna - möjligheter att begränsa transporternas negativa miljöeffekter Skåne.

Miljöenheten

2002:33 Gifter i Skånes miljö - en kunskapssammanställning om miljöfarliga ämnen. Miljöenheten



Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad

Kungsgatan 13, 205 15 Malmö

Tel 044/040-25 20 00, Fax 044/040-25 2 110

E-post lansstyrelsen@m.lst.se

www.m.lst.se

w
w

w
.m

.ls
t.s

e

Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle. Inom Europa saluförs 10 000-tals kemiska
ämnen och varje år introduceras några hundra nya ämnen på marknaden. De
flesta kemiska ämnen når miljön via konsumenter, jordbruket, industriprodukter
och olika processer. I Sverige räknar man med att ca 10 procent av de 20 000
olika kemikalier som finns på den svenska marknaden är miljöfarliga. Kunskap om
spridning och förekomst i miljön är begränsad och nästan årligen kommer nya
larmrapporter om miljögifter.

I denna rapport har sammanställts mätdata från Skåne län för fyra, miljöfarliga
ämnen/ämnesgrupper som alla är aktuella i miljödebatten. Ämnena som invente-
ringen gäller är bromerade flamskyddsmedel (BFR), nonylfenol/
nonylfenoletoxylater (NF/NFE), tennorganiska föreningar och triclosan.

Rapporten är framtagen av Cecilia Backe vid Avdelningen för Kemisk ekologi
och Ekotoxikologi vid Lunds Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.
Rapporten är ett led i arbetet med regionaliseringen av den 15 nationella miljö-
kvalitetsmålen.


