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Förord 
Syftet med den här rapporten är att sammanfatta resultat som kommit fram inom 
Miljöövervakningens screeningprogrammet under 2006–2007/8. Rapporten 
innehåller en översikt av den kunskap som finns om de ämnesgrupper som 
studerats, var de finns och hur de används. Den ger också rekommendationer till 
om, och i så fall hur, dessa ämnen ska övervakas i framtiden. Det är viktigt att 
påpeka att val av prover, metoder, kvalitetskontroller, antal prover etc. naturligtvis 
alltid avgör hur långtgående slutsatser som går att dra. 

Syftet med screeningundersökningarna är att mäta halter i miljön och eventuell 
risk för human exponering av kemikalier som inte finns med i miljöövervakningens 
tidsserier. Motivet till att inkludera ett ämne i screeningprogrammet är t.ex. att det 
används i stor omfattning, att det prioriterats i olika internationella sammanhang 
eller att det uppmärksammats av andra orsaker nationellt. 

Denna rapport är ett led i att informera om resultaten av screeningen och att 
göra resultaten mer lättillgängliga. Data finns tillgängliga via Internet hos 
miljöövervakningens datavärd för screening. 

WSP Environmental har på Naturvårdsverkets uppdrag gått igenom de 
screeningundersökningar som genomförts under senare år samt sammanställt denna 
sammanfattande rapport. Respektive utförare av screeningundersökningarna har 
gett synpunkter och stöd i arbetet. För mer detaljerad information om de olika  
screeningundersökningarna hänvisas till respektive projektrapport. 

De slutsatser som dras här kan inte ses som Naturvårdsverkets officiella 
ståndpunkt. 

 
Naturvårdsverket september 2009 
 

 
Anders Johnson 
Vikarierande avdelningschef, Miljöanalysavdelningen 
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Preface 
For the purpose of obtaining information regarding the concentrations of newly 
discovered persistent organic pollutants (POPs), as well as other potential problem 
substances used in society, the national environmental monitoring scheme was 
supplemented by a screening programme a few years ago. In this programme, one 
or more selected substances are measured on one or more occasions during a single 
year and in different media, such as sewage, fish or air. 

Screening was initiated on a small scale in 1996-97 and has gradually increased 
in scope since then. The reason for including a substance in the screening  
programme may be that it is used on a large scale, that it has been prioritized in  
various international contexts, or that it has attracted national attention for other 
reasons. 

The purpose of this report is to summarize results obtained in the screening 
programmeduring the period 2006-2007/8. The report contains a summary of 
existing knowledge concerning the studied substance groups, where they are used 
and where they can be found. It also provides recommendations as to whether these 
compounds should be monitored in the future. It is important to point out that such 
factors as the choice of samples, methods, quality controls, number of samples etc. 
always determine how farreaching conclusions can be drawn. 

This report represents an attempt to disseminate information regarding the  
results of the screening programme in order to make the results more widely  
available. Data are available on the Internet from the environmental monitoring 
scheme's data host for screening. 

The conclusions that are drawn come from the different project reports and are 
not necessarily the official standpoint of the Swedish EPA. 
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Sammanfattning 
Screeningprogrammet är en del av den nationella miljöövervakningen av miljö-
gifter. Syftet med screeningen är att få en uppfattning om vilka halter av ett antal 
kemiska ämnen som vi kan hitta i miljön, samt i vilken mån människor riskerar att 
exponeras för dessa ämnen. Screeningundersökningar utformas vanligen för att 
belysa en eller flera av följande aspekter: 
• sker storskalig spridning? 
• sprids ämnet diffust? 
• sprids ämnet från punktkällor? 
• kan ämnet bioackumuleras i miljön? 
• sker human exponering? 

 
Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram inom miljöövervakningens 
screeningprogram under 2006-2008. Samtliga rapporter som behandlas här finns i 
sin helhet att tillgå på http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-
miljon/Miljoovervakning/Rapporter-och-nyhetsbrev/Rapporter---
Miljogiftssamordning/ 

Antalet prover är begränsat i tid och rum och resultaten kan ofta ses som en 
första undersökning av ämnenas förekomst och eventuella spridningsmönster. 
Nedan ges en kort sammanfattning av resultaten, indelat efter ovanstående 
frågeställningar. I rapporten redovisas varje ämne eller ämnesgrupp mer utförligt. 
 
Storskalig spridning 
Som indikator på om ett ämne sprids storskaligt undersöks ofta luftprov eller fisk 
från bakgrundsområden. Sex utav 17 undersökta ämnen eller ämnesgrupper 
uppvisar tecken på storskalig spridning: organofosfater, vissa aminer, diuron, 
sexvärt krom, platina palladium och rhodium, samt bisfenol A. För metallerna kan 
naturlig förekomst delvis förklara resultaten. Bland de organiska ämnena är det inte 
bara typiskt persistenta klorerade föreningar som påträffats i bakgrundsmiljöer. 

Följande ämnen eller ämnesgrupper har undersökts men generellt ej påvisats i 
bakgrundsmiljöer: sukralos, iso-ftalater, oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxifenyl)propionat, silver, linjära alkylsulfonater, pigment, myskämnen, 
etanolaminer, vissa biocider, 1,5,9,-cyklododekatrien, zinkpyrition & irgarol 1051 
och neuroleptiska läkemedel. Flera av dessa ämnen bedöms vara persistenta, t.ex. 
myskämnen, pigmenten och vissa klorerade biocider. Att de inte påträffats i 
bakgrundsmiljöer kan bero på att emissionerna är begränsade till sin omfattning. 
Bland övriga ämnen är resultaten förväntade eftersom de är relativt lättnedbrytbara 
i miljön, och därmed har låg potential att transporteras till bakgrundsområden. 

De inom ramdirektivet för vatten prioriterade ämnena har undersökts i ytvatten 
och sediment, och vissa av dessa ämnen har också påvisats i bakgrundsområden. 
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Diffus spridning 
Diffus spridning kan ske från t.ex. vägtrafik, hushåll eller byggmaterial. Om 
halterna i miljön är betydligt högre i t.ex. tätorter jämfört med bakgrundsområden 
indikerar det diffus spridning. Uppträdande i avloppsvatten eller slam från 
reningsverk används också som mått på diffus spridning. 

Av 17 undersökta ämnesgrupper har diffus spridning påvisats inom alla 
ämnesgrupper utom etanolaminer och 1,5,9-cyklododekatrien. En stor andel av alla 
undersökta ämnen påträffas i avloppsvatten eller slam från reningsverk, vilket tyder 
på allmän spridning från hushåll eller dagvatten. 

Flera av de inom ramdirektivet för vatten prioriterade ämnena uppvisar också 
tecken på diffus spridning. 
 
Punktkällor 
Spridning från punktkällor kan ge lokal miljöpåverkan och, för persistenta ämnen, 
även bidra till storskalig spridning. Inom screeningprogrammet insamlas miljö-
prover i närheten av tänkbara punktkällor, och deras påverkan bedöms genom 
jämförelse med halter i bakgrundsområden.  

Femton ämnesgrupper har undersökts avseende eventuella punktkällor och 
följande ämnesgrupper har påvisats i förhöjda halter nära olika punktkällor: 
sukralos, organosfosfater, iso-ftalater, aminer, oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxifenyl)propionat, silver, linjära alkylsulfonater, vissa pigment, etanolaminer, 
biocider och organiska halogener, irgarol 1051, sexvärt krom och neuroleptiska 
läkemedel. För myskämnen och 1,5,9-cyklododekatrien kunde några punktkällor 
inte påvisas. 

Punktkällor kring vilka påverkan eller spridning konstaterats omfattade bl.a. 
deponier, avfallsanläggningar, pappersindustri, flygplatser, reningsverk, tvätterier, 
färgindustrier, och lagringsplatser för behandlat virke. Trots att många av de 
undersökta ämnena påträffats i avloppsvatten eller slam, är det endast i några fall 
som förhöjda halter i recipienterna konstaterats: t.ex. läkemedel, pigment och 
sukralos. 
 
Bioackumulation 
Vissa ämnen som förekommer i den akvatiska miljön kan bioackumuleras i t.ex. 
skaldjur eller fisk. Förutom att det bidrar till en långvarig intern exponering kan 
hög bioackumulation även bidra till att djur högre upp i näringskedjan exponeras. 
Inom miljöövervakningen undersöks bioackumulation vanligen genom analyser av 
fiskmuskel. Förekomst i fisk konstaterades för följande ämnesgrupper: organo-
fosfater, oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat, silver, mysk-
ämnen, sexvärt krom, palladiumoch bisfenol A. Följande ämnen kunde inte 
detekteras i fisk: sukralos, iso-ftalater, pigment, 1,5,9-cyklododekatrien, zink-
pyrition eller de undersökta läkemedlen. Resultaten överensstämmer relativt väl 
med vad som kunde förväntas utifrån ämnenas egenskaper och användnings-
mönster. 
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Human exponering 
Som ett mått på human exponering kan miljögifter analyseras i t.ex. bröstmjölk, 
urin eller blod. I bröstmjölk har organofosfater detekterats i ungefär lika höga 
halter som för PCB. Sexvärt krom har påträffats i vissa urinprov. I blod eller 
fettvävnad kunde en rad halogenerade ämnen detekteras, vilket bekräftar human 
exponering för PBDE, PCB, PCDD/F, PBDD/F, klorerade pesticider, perfluorerade 
ämnen, OH-PCB och toxafener. Human exponering för iso-ftalater har ej kunnat 
påvisas. 

Förutom dessa direkta mått på human exponering säger fyndfrekvensen av 
olika miljögifter i fisk att vissa livsmedel bidrar till human exponering. 
 
Sammantaget har undersökningarna påvisat att flera miljöfarliga ämnen sprids 
storskaligt och att många kemiska ämnen sprids diffust och uppträder i slam från 
reningsverk. Studierna visar också att vissa av dessa ämnen ackumuleras i fisk och 
att människor är exponerade.  
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Provtagna matriser 

  Påverkade områden Bakgrundsområden 

Ämne 
luft/depo-
sition 

sedi-
ment 

yt-
vatten 

grund-
vatten 

Dag-
vatten 

avlopps-
vatten 

lak-
vatten slam jord biota humant 

luft/depo-
sition 

sedi-
ment 

yt-
vatten 

grund-
vatten jord biota 

aminer x x x x x x  x x   x x x x x x 
estrar  x x     x x x   x x  x x 
silver  x x x x x x x  x   x x x  x 
linjära alkyl 
bensylsulfonater  x x  x x x x x    x x  x  

pigment  x x  x x x x x x   x x  x x 
myskämnen  x x x x x  x x x x  x x  x x 
betongtillsatser  x x x x x  x x    x x  x  

biocider och 
organiska halogener  x x x x x  x x    x x  x  

organofosfatestrar          x x   x   x 
sukralos   x   x  x  x        
1,5,9-
cyklododekatrien x x      x x x  x x   x x 

ftalater x x      x  x x x x     
zinkpyrition och 
irgarol 1051  x x   x x x  x x  x x   x 

sexvärt krom x x      x x x x x x x  x x 

läkemedel  x x    x x  x   x x    

palladium, platina, 
rhodium x x x x x x x x x x  x x   x x 

vattendirektivets 
prioriterade ämnen   x  x x x       x    

bisfenol A          x       x 

halogenerade 
organiska ämnen           x       
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Summary 
The screening programme is a central part of the Swedish environmental 
monitoring programme for toxic pollutants. The purpose of the screening is to gain 
knowledge on which substances that occur in the environment and at what levels, 
and to what extent humans are exposed to these substances. A typical screening 
study aims at answering one or several of the following questions:  
• Is the substance subject to large-scale transport? 
• Does diffuse emissions occur? 
• Is the substance released from certain point sources? 
• Does the substance bioaccumulate in the environment? 
• Are human exposed? 

 
This report presents a summary of results from national screening studies that were 
performed during 2006-2008. All underlying reports can be downloaded at 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-
miljon/Miljoovervakning/Rapporter-och-nyhetsbrev/Rapporter---
Miljogiftssamordning/ 

The number of samples are limited in both space and time, why the results may 
be regarded as a first investigation of the release and environmental occurrence of a 
certain pollutant. This summary gives a brief overview of the results, divided 
according to the questions stated above. All substances are presented more 
thoroughly in the report.  
 
Large scale transport 
Samples of air or fish from background areas are commonly analysed as indicators 
of large scale transport. Six out of 17 analysed substances/substance groups shows 
evidence of large scale transport: organophosphates, certain amines, diuron, 
hexavalent chromium, platinum, palladium and rhodium, and bisphenol A. Natural 
occurrunce may partly explain the presence of metals in background areas. The 
organic substances found in background areas are not restricted only to typical 
halogenated pollutants. 

The following substances were investigated but generally not detected in 
background areas: sucralose, iso-phthalates, octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionate, silver, linear alkylsulphonates, pigments, mysk 
substances, etanol amines, certain biocides, 1,5,9,-cyclododecatriene, zink 
pyrithione & irgarole 1051 and neuroleptic pharmaceuticals. Several of these 
substances are regarded as persistent, e.g. mysk substances, the pigments and 
certain chlorinated biocides. The fact that they were not detected in background 
areas may be due to very limited emissions. The lack of occurrence is more easily 
explained for the remaining substances, that are readily degradable and thus of low 
potential for large scale transport. 

The WFD priority pollutants were also investigated in surface waters and 
sediments. Some of the pollutants were also present in background areas.  
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Diffuse releases 
Diffuse releases may occur from e.g. road traffic, households or construction 
materials. Environmental impact from diffuse relases are indicated in cases when 
environmental levels are significantly higher in urban areas as compared to 
background areas. Occurrence in waste waters or sewage sludge also indicates 
diffuse releases. 

Out of 17 substance groups that have been investigated, diffuse releases were 
demonstrated in all substance groups but two: ethanol amines and 1,5,9-
cyclododecatriene. Several of the substances investigated were found in waste 
waters or sewage sludge, suggesting that release from households or stormwater is 
a general phenomenon. Severeal of the WFD priority pollutants also showed 
evidence of diffuses releases. 
 
Point sources  
Emissions from point sources may cause local environmental impact and, 
concerning persistent pollutants, may also contribute to large scale transport. In the 
screening programme, environmental samples are collected close to potential point 
sources, and their impact is assessed through comparison with environmental levels 
in background areas. 

Fifteen substance groups were investigated concerning potential point sources. 
The following substances occurred at elevated levels close to certain point sources: 
sucralose, organophosphates, iso-phthalates, certain amines, octadecyl-3-(3,5-di-
tert-butyl-4-hydroxiphenyl)propionate, silver, linear  alkylsulphonates, certain 
pigments, ethanol amines, biocides and halogenate organics, irgarole 1051, 
hexavalent chromium and neuroleptic pharmaceuticals. Point soruces could not be 
demonstrated for mysk substances nor 1,5,9-cyclododecatriene. 

Examples of identified point sources include landfills, waste deposites, paper 
and pulp industries, airports, sewage treatment plants, paint industries, laundries 
and storage sites for treated wood. Although many substances were detected in 
sewage water och sewage sludge, only a few substances occurred at elevated levels 
in the recipients of the STPs. Examples include pharmaceuticals, pigments and 
sucralose. 
 
Bioaccumulation 
Certain substances may bioaccumulated in e.g. shellfish or fish. This is of 
importance for the long term internal exposure, but may also contribute to exposure 
at higher levels in the food chain. Fish muscle is a common matrice in the 
environmental monitoring programme. The following substances were detected in 
fish muscle: organophosphates, octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxiphenyl)-
propionate, silver, mysk substances, hexavalent chromium, palladium and 
bisphenol A. These compounds were not detected in fish: sucralose iso-phthalates, 
pigments, 1,5,9-cyclododecatriene, zinkpyrithione or the pharmaceuticals 
investigated. The findings are in good agreement with expectations based on the 
properties and usage patterns of the substances.  
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Human exposure 
As a measure of human exposure, environmental pollutants may be analysed in 
breast milk, urine or blood. Organophophates were found in breast milk at levels 
comparable to those of PCBs. Hexavalent chromium were found in urine from 
some persons. A number of halogenated compounds were found in blood or fat 
tissues, demonstrating the human exposure for PBDEs, PCBs, PCDD/Fs, 
PBDD/Fs, chlorinated pesticides, perfluorinated substances, OH-PCBs and 
toxaphenes. The human exposure of iso-phthalates could not be demonstrated.  

Additionally, the occurrence of many substances in fish shows that certain food 
stuffs contributes to human exposure of toxic pollutants.  
 
In summary, the screening studies reported have demonstrated large scale 
transport of several hazardous pollutants and that diffuse releases occur for many 
substances. The studies also show that certain of these pollutants bioaccumulate in 
fish and that humans are exposed to a variety of chemicals. 
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Sampled matrice 

  Affected areas Background areas 

Substance 
air/depo-
sition 

sedi-
ment 

surface 
water 

ground 
water 

runoff 
water 

water 
from STP 

leachate 
water sludge soil biota human

air/depo-
sition 

sedi-
ment 

surface 
water 

ground 
water soil biota 

amines x x x x x x  x x   x x x x x x 
esters  x x     x x x   x x  x x 
silver  x x x x x x x  x   x x x  x 
Linear alkyl benzene 
sulfonate  x x  x x x x x    x x  x  

pigments  x x  x x x x x x   x x  x x 
musk substances  x x x x x  x x x x  x x  x x 
concrete additives  x x x x x  x x    x x  x  

biocides and organic 
halogenes  x x x x x  x x    x x  x  
Organophosphorus 
esters          x x   x   x 
sucralose   x   x  x  x        
1,5,9-cyclododecatriene x x      x x x  x x   x x 

phtalates x x      x  x x x x     
zincpyrithione and irgarol 
1051  x x   x x x  x x  x x   x 

hexavalent chromium x x      x x x x x x x  x x 

pharmaceuticals  x x    x x  x   x x    
palladium, platinum, 
rhodium x x x x x x x x x x  x x   x x 

WFD priority substances   x  x x x       x    

bisphenol A                   x             x 
halogenated organic 
substances                     x             
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Aminer / Amines 
 

 

Pentaetylenhexamin, PEHA, Cas 4067-16-7 
 

N-cyklohexyl-2-bensotiazolamin, NCBA 4-isopropyldifenylamin, IPPD 
Cas 28291-75-0 Cas 101-72-4 

 

 
Difenylamin, DPA Dicyklohexylamin, DCHA 
Cas 122-39-4 Cas 101-83-7 

 
Strukturformler för de aminer som ingått i studien. 
Structures of the amines included in this study. 
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
År/year 2007-2008 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening 

Programme 2007. Sub report 1: Amines. Report 
B1817. 

 
Aminer är en viktig grupp av organiska föreningar som används i ett flertal kemiska 
processer och inom flera användningsområden. De fem aminer som studerats, PEHA, 
NCBA, IPPD, DPA och DCHA, kan samtliga knytas till biltrafik, vägar och trafik-
relaterade material. DPA och DCHA har även ett stort antal andra användnings-
områden och bör betraktas som industriella baskemikalier. De aktuella aminerna, 
förutom NCBA för vilken tillgängliga data saknas, klassificeras som mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.  
 
Amines are an important group of organic compounds that are being used in a vast 
number of chemical processes and applications. The five amines included in this study, 
PEHA, NCBA, IPPD, DPA and DCHA, can all be connected to car traffic, roads and 
traffic related materials. DPA and DCHA also have a vast number of other applications 
and should be seen as industrial ground chemicals. The amines of interest, except 
NCBA for which there are no publicly available data, are classified as very toxic 
towards the aquatic environment and organisms. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 16

Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Aminer är en viktig grupp av organiska föreningar som används i ett flertal 
kemiska processer och inom flera användningsområden. De fem aminer som ingått 
i studien (PEHA, NCBA, IPPD, DCHA och DPA) innefattar aromatiska såväl som 
cykliska och alifatiska aminer.  

Trots att de fem aminerna särskiljer sig ifrån varandra avseende de fysikalisk-
kemiska egenskaperna har samtliga föreningar kunnat knytas till biltrafik, vägar 
och trafikrelaterade material. Exempelvis används PEHA som bindemedel i 
vägasfalt, NCBA bildas oavsiktligt när bildäcksgummi vulkaniseras, IPPD används 
bl.a. som antioxidant i bildäcksgummi, DPA har ett flertal användningsområden av 
vilka ett är som smörjmedel i olika smörjoljor i fordon. Slutligen kan det 
konstateras att även DCHA kan knytas till trafikrelaterade emissioner då även 
denna förening används vid vulkaniseringsprocessen. DCHA och DPA har även ett 
stort antal andra användningsområden och bör betraktas som industriella 
baskemikalier. 

Pentaetylenhexamin (PEHA) är ett hydrofilt ämne som förväntas uppträda 
främst i vatten. Den är inte lätt nedbrytbar (Akzo Nobel 2004). DCHA och de 
aromatiska aminerna (IPPD, DPA och NCBA) är lipofila med log Kow-värden 
mellan 3,0 och 4,2, vilket indikerar att de huvudsakligen bör förekomma i jord och 
sediment när de sprids till miljön samt att de kan ha potential för bioackumulation. 
DCHA, DPA och IPPD är samtliga relativt lätt nedbrytbara. 
 
Mängder av PEHA, NCBA, IPPD, DPA och DCHA sålda/producerade/använda i Sverige. 
Amounts of PEHA, NCBA, IPPD, DPA and DCHA sold/produced/used in Sweden. 
Ämne Mängd/amounts Kommentar/comments 
PEHA 196 ton total användning i Sverige 

år 2005 
År 1999 till 2004 var den använda mängden i 
Sverige 52 till 285 ton 

NCBA 1  
IPPD Sekretessbelagt sedan 2002 

(Sverige). Årliga världsproduktionen 
10 000 – 15 000 ton 

0 till 1 ton årligen från 1999 till 2001 

DPA 7 ton försålt i Sverige år 2005 År 1999 till 2004 var den försålda mängden i 
Sverige 6 till 13 ton. Inom EU marknaden är 
volymen ca 10 000 ton per år2 

DCHA 6 ton total användning i Sverige år 
2005 

Ökande trend sedan 1992 

Unless noted otherwise, numbers are from the SPIN database (www.kemi.se)  
1 NCBA is not produced nor used in its traditional sense. The amounts of NCBA non-
intentionally produced are not known.  
2 Risk Assessment Report on Diphenylamine, Scientific Committee on Health and 
Environmental Risks, SCHER 2008 
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Tidigare publicerade undersökningar 
Av de fem aktuella aminerna är det endast DCHA och DPA som detekterats och 
uppmätts i genomförda miljöundersökningar internationellt.  

Difenylamin, och nedbrytningsprodukter från DCHA, har tidigare detekterats i 
jord och grundvatten nära en ammunitionsproduktionsanläggning i Tyskland 
(Drzyzga, 2003). I en studie från Holland 1989-1991 analyserade DCHA i åtta 
ytvatten. Proverna innehöll upp till 0,025 µg/l DCHA, där sex av proven hade 
koncentrationer under detektionsnivån. I en luftprovtagning från fem platser i USA 
påträffades DCHA i ett av två prov från en plats (OECD 2006).  
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
De aktuella aminerna, förutom NCBA för vilken tillgängliga ekotoxdata saknas, 
klassificeras som mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Det har tidigare rapporterats att fettlösligheten hos primära och sekundära 
aminer väl korrelerar med deras generella toxicitet (Brust, 2001). Eftersom PEHA 
är mycket hydrofil skulle det enligt denna studie kunna antas att den har relativt låg 
toxicitet jämfört med många andra sekundära aminer.  

Nedan följer en kort sammanställning av toxdata för respektive amin: 
 
PEHA  Endpoint för zebrafisk (Brachydanio rerio) och en bakterie ligger på 

>100 mg/l (EC50) respektive 100 mg/l (LC50 96h). 
NCBA Inga ekotoxdata har påträffats, men med ett log Kow på 4,2 kan den 

mycket väl vara bioackumulerbar. 
IPPD Endpoint från 8 toxtester varierar mellan 0,09 – 23 mg/l. Den lägsta 

endpointen är för Elritsa. En LC50 på 0,09 mg/l motsvarar ett PNEC på 
0,9 µg/l när en säkerhetsfaktor på 100 används. 

DPA Endpoint från 15 toxtester varierar mellan 0,18 – 20 mg/l. Den mest 
känsliga arten från testerna är en alg med ett EC50 (72 h) på 0,18 mg/l. 
Med en säkerhetsfaktor på 1000 resulterar detta i ett PNEC på 0,18 
µg/l. 

DCHA Endpoint från 22 toxtester varierar mellan 0,016 - >320 mg/l. NOEC 
för Daphnia magna på 0,016 mg/l motsvarar ett PNEC på 0,16 µg/l när 
en säkerhetsfaktor på 100 används. 

 
DPA förväntas inte bioackumuleras hos människor eftersom den omvandlas till 
hydroxylerade metaboliter (Scientific Committee on Health and Environmental 
Risks, 2008). Tester har inte visat på några signifikanta genotoxiska eller 
cancerogena effekter av DPA. DCHA är toxisk för möss och råttor på flera olika 
sätt, men har inte visat någon signifikant mutagen egenskap. 
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Syfte och provtagningsstrategi 
Huvudsyftet med studien var att bestämma koncentrationer i olika matriser i miljön 
i Sverige. Vidare syftar även studien till att belysa viktiga transportvägar samt att 
bedöma sannolikheten för pågående emissioner i Sverige.  

Baserat på ämnenas egenskaper i kombination med de listade 
användningsområdena sammanställdes en provtagningsplan innefattandes ett stort 
antal olika matriser och provlokaler. 

Stenungsund identifierades som en potentiell punktkälla då en betydande del av 
svensk petroleum- och plastindustri är lokaliserad dit. Vidare misstänktes 
trafikrelaterade emissioner kunna stå för ett betydande spridningbidrag av dessa 
ämnen, då främst genom avnötning ifrån material och trafikytor, varför en större 
motorväg och den omgivande miljön inkluderades. Fordon och 
gummi/plastmaterial ursprungligen tillverkade för fordonsindustrin riskerar alltid 
att hamna på deponier i slutet av livscykeln varför även deponier identifierades 
som potentiellt intressant. 

Potentiella punktkällor (Stenungsunds petroleum- och plastindustri, vägar och 
deponier), diffusa källor (urbana områden, avloppsreningsverk) samt bakgrunds-
stationer valdes ut och provtagning utfördes i luft, sediment, ytvatten, grundvatten, 
dagvatten, avloppsvatten, slam och jord. Totalt ingick 95 prover, varav 37 
utgjordes av prov från det regionala programmet. 

Då tre av de ingående aminerna i denna studie ej tidigare varit föremål för 
publicerade studier kring förekomst (PEHA, NCBA och IPPD) krävdes en större 
insats med avseende på metodutveckling. Under denna period kunde det tyvärr 
konstateras att tillgänglig teknik för att haltbestämma miljöprover med avseende på 
PEHA ej finns för närvarande. Den använda analysmetodiken betraktas således 
som semikvantitiativ med avseende på PEHA, och endast vattenprover har ingått i 
studien av denna amin. 
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Resultat 
Aminerna påträffades i de flesta prov och matriser. Den amin som genomgående 
detekterades mest frekvent och i de högsta koncentrationerna var dicyklohexylamin 
(DCHA). DCHA förekom i alla provmatriser och ifrån alla provlokaler. 78 % (74 
prover av 94) av alla insamlade prover innehöll detekterbara halter av DCHA. De 
andra aminerna påträffades i enstaka fall. 
 
Detektionsfrekvensen av aminer i olika typlokaler och matriser. 
The detection frequency of amines in different locations and matrices. 

Lokal och matris 
Antal 
prov 

PEHA 
% 

NCBA 
% 

IPPD 
% 

DPA 
% 

DCHA 
% 

Bakgrunds-
områden/background 
areas 

 
     

Luft/air 3 ND 33 0 0 100 
Sediment 2 ND 0 0 0 100 
Ytvatten/surface 
water 

2 (50) 0 0 0 0 

Grundvatten/ground 
water 

4 (75) 0 0 0 25 

Jord/soil 1 ND 0 0 0 100 
Påverkade 
områden/affected 
areas 

 
     

Punktkällor/piont 
sources 

      

Sediment 3 ND 67 0 67 100 
Ytvatten/ surface 
water 

3 0 67 0 0 33 

Jord/soil 6 ND 0 0 17 100 
Lakvatten/leachate 
water 

3 0 0 0 0 67 

Diffus spridning/ 
diffuse sources 

      

Luft/ air 6 ND 83 0 0 100 
Sediment 3 ND 0 0 0 100 
Ytvatten/ surface 
water 

3 0 0 0 33 0 

Dagvatten/ runoff 
water 

20 (10) 25 0 5 95 

Jord/soil 3 ND 0 0 0 100 
ARV in/STP in 8 0 0 0 0 50 
ARV ut/ STP out 11 0 0 0 0 64 
Slam/sludge 13 ND 8 23 0 100 
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Luft 
Två av aminerna påträffades frekvent i luft; NCBA och DCHA. Båda aminerna 
förekom i bakgrundsprover, men DCHA var mer frekvent än NCBA. I urban miljö 
påträffades NCBA i samtliga prov utom ett och DCHA i samtliga prov. Halterna av 
DCHA i luft från bakgrundslokaler var av samma storleksordning som i urban 
miljö. De övriga två aminerna, IPPD och DPA, påträffades varken i urbana- eller 
bakgrundsprov. 
 

 
Halter av DCHA från urbana luftprover i Göteborg och bakgrundslokalen Råö. 
Concentrations of DCHA in urban air sampled in Gothenburg and the background area Råö. 
 
Ytvatten 
Ytvattenproven varierade avsevärt i innehåll av aminer, vilket delvis kan förklaras 
av de olika källorna vid provtagningslokalerna. Inga aminer var allmänt 
förekommande i ytvatten från bakgrundslokaler. Den mest frekvent förekommande 
aminen i ytvatten var NCBA, vilken förekom i ytvatten vid punktkällor 
(Stenungsund, <1,2 – 22 ng/l), men inte i urbana ytvatten (Stockholm). DCPA 
detekterades i ett prov från Stenungsund (2,7 ng/l) och DPA i ett prov från 
Stockholm (12 ng/l). IPPD påträffades inte i något prov. PEHA påträffades i ett 
prov från en bakgrundslokal (380 ng/l).  
 
Grundvatten 
Av fyra grundvattenprov från bakgrundslokaler innehöll ett detekterbara halter av 
DCHA (4 ng/l). PEHA påträffades i 3 av proven i halter varierande mellan <5-120 
ng/l. Ingen av de övriga aminerna (NCBA, DPA, IPPD) påträffades i något prov. 
 
Dagvatten 
DCHA detekterades i alla urbana dagvattenprov utom ett. Halterna av DCHA 
varierade stort; <5 – 940 ng/l, median 170 ng/l. 

NCBA detekterades i 5 av 20 prov med halter varierande mellan <1 – 29 ng/l. 
DPA detekterades i ett prov (17 ng/l), medan IPPD inte detekterades i något prov 
(<2,8 - <7 ng/l). 

Dicyclohexylamine (DCHA) in air samples 
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Sediment 
DCHA detekterades i samtliga sedimentprov (1-150 ng/g, median 35 ng/g). 
Sedimentprover från urbana- och bakgrundslokaler innehöll högre halter av DCHA 
än prov i närheten av punktkällor (Stenungsund). Sedimenten från Stenungsund 
innehöll å andra sidan både NCBA och DPA, vilka inte påträffades i bakgrunds-
lokaler eller urbana miljöer. IPPD detekterades inte i något prov (<0,27 - <0,73 
ng/g). 
 
Jord 
DCHA detekterades i samtliga jordprov (1-70 ng/g, median 7 ng/g). Av övriga 
aminer var det endast DPA som påträffades i ett av proven (i närheten av en 
motorväg). Halterna av DCHA var generellt högre i urbana miljöer, i väggrenen 
och i bakgrundslokaler än i närheten av punktkällor (Stenungsund). I närheten av 
ett större motorvägskluster avklingade halterna av DCHA med stigande avstånd 
ifrån vägkanten relativt den förhärskande vindriktningen. 

 
Halter av DCHA i jord från en gradientprovtagning vid motorväg E20/E4 utanför Salem, 
Stock-holm. 
The DCHA content in soil from a gradient sampling at highway E20/E4 outside Salem, 
Stockholm. 
 
Avloppsvatten och Slam 
Den enda amin som detekterades i ingående (4 av 8 prov) och utgående avlopps-
vatten (7 av 11 prov) var DCHA. Halterna av DCHA i ingående vatten varierande 
mellan <11 – 76 ng/l och i utgående vatten mellan <6 – 140 ng/l. 
 

Dicyklohexylamin i jordprover kring en motorväg, 
gradientprovtagning
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I slam påträffades DCHA i samtliga 13 prov (5 – 770 ng/g dw, median 90 ng/g 
dw). Av övriga aminer detekterades IPPD i 3 prov (<0,8-3 ng/g dw) och NCBA i 
ett prov (0,69 ng/g dw). DPA detekterades inte i något prov. Slam var den enda 
matris som IPPD påträffades i med detekterbara halter. 
 
Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen ifrån undersökningen är att dicyklohexylamin (DCHA) är 
vanligt förekommande i den svenska miljön. Av totalt 95 prov detekterades DCHA 
i 78 % av proven. DCHA förekom i alla provmatriser och ifrån alla provlokaler. 
Diffus spridning av DCHA från trafik och urbana aktiviteter verkar vara den 
viktigaste källan till DCHA i miljön. 

En annan slutsats ifrån screeningundersökningen av aminer är att dessa ämnen 
tycks spridas över stora områden, via luft som transportmedium. Att främst DCHA, 
men även NCBA, detekteras i luftprover ifrån bakgrundsområden visar att 
användningsområdet i kombination med egenskaper i dessa fall ger upphov till stor 
spridning. 

Av de övriga fyra aminerna, påträffades NCBA i luft, dagvatten och slam. I 
prov från punktkällan Stenungsund, detekterades NCBA lika ofta som DCHA. 
IPPD påträffades endast i några slamprov. Dipfenylamin (DPA) påträffades sällan 
och oftast i halter nära detektionsnivån. 

PEHA detekterades i ett antal vattenprover (däribland grundvatten vilket 
bedömts vara mindre troligt) men analysmetodiken är f.n. för obeprövad för att 
man säkert skall kunna dra några slutsatser kring detta ämnes eventuella förekomst 
i miljön. 
 
Överskrids effektnivåer? 
De halter som uppmätts i utgående, renat avloppsvatten och i ytvatten är inte 
associerade med någon uttalad miljörisk för akvatiska arter (MEC/PNEC<<1). 
Detta är dock endast en preliminär riskuppskattning och det kan mycket väl finnas 
ett flertal enskilda reningsverk vars recipienter påverkas av DCHA i det utgående 
vattnet, speciellt recipienter där volymflödet ifrån reningsverket utgör en betydande 
fraktion (mer än 10 %) av recipientens totala vattenföring.  

De halter av aminerna som uppmätts i utgående vatten ifrån reningsverk, 
dagvatten och även slam uppvisar en mycket stor variationsbredd (i princip tre 
tiopotenser) varför riskbedömningen ytterligare försvåras. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Utökade mätningar av DCHA rekommenderas i ett flertal matriser för att få en mer 
fördjupad kunskap om var i miljön DCHA ansamlas. Det framhålls att det i en 
sådan studie är önskvärt att inkludera provtagning av biota, t.ex. av fisk. Upptag i 
fisk skulle kunna vara en tänkbar exponeringsväg även för människa. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 
Punktkälla 

 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 
Human exponering 

 
• DCHA förefaller spridas storskaligt via luften. 
• DCHA sprids diffust från trafik och urbana aktiviteter samt från punkt-

källor såsom petroleum- och plastindustrier. Även andra aminer uppträder 
mer sporadiskt. 

• En preliminär riskbedömning av uppmätta halter av DCHA visar inte på 
någon betydande miljörisk i den akvatiska miljön.  

• Den höga detektionsfrekvensen tyder på att DCHA är allmänt 
förekommande i den svenska miljön. 

 
Conclusions 
From this study it can be concluded that dicyclohexylamine (DCHA) is widely 
distributed in the Swedish environment; out of 95 samples included in this study 
DCHA was detected in 78 %. Furthermore, DCHA was detected in all sampled 
matrices and practically at all types of sampling locations. The results indicate that 
diffuse dispersion of DCHA from traffic and urban activities seems to be most 
important for the occurrence of DCHA in the Swedish environment. 

Several of the amines in this study could be detected in air samples from back-
ground locations; a very conclusive finding indicating air transport as an important 
pathway in the environment. 

Regarding the other four amines included, NCBA, the vulcanization side-
product, was detected in air, storm water and sludge. In samples from the alleged 
point source Stenungsund, NCBA was as frequently detected as DCHA. IPPD was 
detected in three out of 13 sludge samples. Diphenylamine (DPA) was rarely 
detected and when the occurrence of DPA was confirmed, the concentrations were 
close to the detection limit. An exception was observed in one of the surface water 
samples from Stockholm that contained 12 ng/l of DPA. 

When assessing the environmental risk for DCHA based on the current MEC-
data of STP-effluents, a risk quotient << 1 is retrieved. However, this assessment is 
only concerning aquatic species while DCHA was also detected in soil and 
sediments. Further measurements are needed to spatially and temporarily estimate 
median concentrations in surface waters, sediments and soil. Thus in order to 
properly risk assess DCHA in the environment, extended measurements is needed. 
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The aliphatic amine pentaethylenehexamine (PEHA) proved to be very difficult to 
analyse and thus, the results concerning that particular compound can only be con-
sidered as indicative. Further method development is needed before any conclu-
sions can be drawn regarding the dispersion of PEHA in the Swedish environment. 
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Estrar  /Esters 
 

 

 
Strukturformel för oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat. 
Structure of octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate. 
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
År/year 2007-2008 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2007. Subreport 2: Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionate. Report B1812. 

 
Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat används som antioxidant, främst 
vid kemikalietillverkning och i plast och gummiprodukter. Esterns egenskaper tyder på 
att den är relativt persistent, kan läcka från produkter samt binder till fasta matriser i 
miljön. Kemikalien bedöms dock utgöra en låg hälsorisk. 

 
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate is used as an antioxidant, 
almost exclusively in the manufacture of chemicals, chemical products, rubber and 
plastic products. The properties of the chemical indicate that it is relatively persistent, 
may leak from products and binds to solids in the environment, however, it is 
considered to be of low hazard potential for human health. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Estern oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS 2082-79-3).  
kan donera en väteatom och därmed neutralisera fria radikaler. Den används därför 
som antioxidant, främst vid kemikalietillverkning och i plast och gummiprodukter, 
men även inom skogsbruket och av massaindustrin. År 2004 uppgick produktionen 
av estern till 50 000 ton i hela världen. Den totala användningen i Sverige är 
relativt konstant från år till år och ligger i medeltal på ca 120 ton/år mellan år 1999-
2005. 

Experimentella data avseende kemiska egenskaper, nedbrytning, spridning 
samt transport i miljön är begränsade, men den litteratur som finns tyder på att 
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kemikali-en är relativt persistent, kan läcka från produkter samt binder till fasta 
matriser i miljön. 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Den enda miljöundersökning som påträffats i litteraturen omfattar emissioner till 
atmosfäriska aerosoler orsakad av öppen förbränning av plast och sopor (Simoneit 
et al., 2005). I Santiago, Chile, varierade koncentrationen av estern i atmosfären 
mellan 7-132 ng/m3 mellan år 1997-2000. 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Få ekotoxikologiska data föreligger för octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyfenyl)propionat. För den akvatiska miljön har endast akuta tester utförts 
(OECS SIDS, 2007). De tester som utförts på fiskar och Daphnia magna visade 
inte på några effekter av koncentrationer långt över ämnets löslighet. I ett algtest 
visades på hämning av biomassan av halter långt över vattenlösligheten (ECb10: 
<0,5-1 mg/l). 

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat bioackumulerande 
förmåga är inte tydlig (OECD SIDS, 2007). Uppskattade biokoncentrationsfaktorer 
(BCF) varierar mellan 3 och 25 000 beroende på vilken modell som används. En 
experimentell studie där koncentrationer över vattenlösligheten användes gav efter 
omräkning en BCF på 1473.  

Human exponering för octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat 
kan ske genom migration av kemikalien till födoämnen och vatten. Baserat på 
djurstudier bedöms estern utgöra en låg hälsorisk (OECD SIDS, 2007).  
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande screening var att utreda om octadecyl 3-
(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat förekommer i den svenska miljön, och 
i så fall i vilka koncentrationer.  

Provtagningsprogrammet baserades på tillgänglig information om användning 
av octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat, dess kemiska 
egenskaper, modellerad fördelning i miljön, samt studier som visat på visst läckage 
från plaster. Utifrån dess kemiska egenskaper såsom låg vattenlöslighet, hög 
molekylvikt och lågt ångtryck bedömdes kemikalien främst binda till fasta matriser 
i miljön. Slam, jord och sediment bedömdes därför vara viktiga matriser.  

Potentiell spridning av octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat 
i miljön förväntas främst genom läckage från varor vid användning samt 
avfallshantering. Utifrån detta valdes provtagningsplatser som representerande 
punktkällor (avfallsdeponier), diffusa källor (reningsverk samt matriser i urban 
miljö) samt bakgrundsområden. För att skatta exponering och eventuell 
bioackumulering i biota analyserades fisk (muskel från abborre).  
Totalt ingick 64 prover av jord, sediment, slam, avloppsvatten, lakvatten, ytvatten, 
dagvatten och fisk, varav 15 utgjordes av prov från det regionala programmet. 
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Resultat 
 
Bakgrundsområden 
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat kunde inte detekteras i 
någon undersökt matris (jord, ytvatten, sediment och fisk) från bakgrundsområden. 
Detektionsnivån för jord, vatten, sediment och fisk var 0,24 µg/kg ts, 0,001 µg/l, 
0,24 µg/kg dw respektive 0,02 µg/kg vv. 
 
Diffusa källor 
Låga men detekterbara halter av octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-
propionat uppmättes i ingående och utgående avloppsvatten samt slam från 
avloppsreningsverk, i tre av fyra dagvatten, samt i två av tre fiskprover från 
centrala Stockholm. I de övriga matriserna från den urbana miljön; jord, ytvatten, 
samt sediment, kunde kemikalien inte detekteras. 

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat påträffades i samtliga 
prover av slam (12 av 12 prov) från avloppsreningsverk. Koncentrationen varierade 
mellan 0,62-17 µg/kg dw (medel 7,5 µg/kg dw). 

För alla reningsverk utom ett (6 av 7) var halterna lägre i utgående än i 
ingående avloppsvatten.  

I vatten detekterades de högsta halterna i dagvatten från centrala Stockholm. 
Det högsta värdet (0,11 µg/l) var i storleksordningen 10 gånger högre än i 
inkommande avloppsvatten. 

Halterna i fisk från centrala Stockholm låg strax över detektionsgränsen 
(Årstaviken <0,02; Stora Essingen 0,07 och Riddarfjärden 0,04 µg/kg vv). 
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Halter av octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat i slamprover. 
Concentrations of octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate in sludge 
samples. 
 
Punktkällor 
I läckagevatten och slam från deponier och avfallsanläggningar påträffades octade-
cyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat i detekterbara halter i endast två 
av åtta läckagevatten och en av två slamprov. 
 
Slutsatser 
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat påträffades i alla slamprov 
från avloppsreningsverk. Kemikalien påvisades även i ingående och utgående 
avloppsvatten, och koncentrationen minskade efter behandling. 

Estern påträffades även i dagvatten, och i läckagevatten och slam från 
avfallsanläggningar och deponier, vilket visar på att spridning kan ske via läckage 
från produkter och/eller material under användning och som avfall. 

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat påträffades i halter 
nära detektionsgränsen även i fisk från urbana miljöer, vilket indikerar att biota 
exponeras för ämnet. 

En vattenkoncentration ungefär 20 gånger lägre än detektionsgränsen 
uppskattades från den biokoncentrationsfaktor som påträffats i litteraturen samt de 
halter som uppmätts i fisk. Av de matriser som provtogs verkar alltså analyser av 
fisk vara den mest känsliga metoden för detektering av estern i miljön.   
 
Överskrids effektnivåer? 
På grund av ett begränsat ekotoxikologiskt underlag är det inte möjligt att bedöma 
om förekomsten av octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat i 
miljön utgör någon risk.  
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Rekommenderas fler analyser? 
Det finns ingen rekommendation om ytterligare mätningar av octadecyl 3-(3,5-di-
tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionat. 
 
 
Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 

Human exponering 

 
• Estern oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat sprids inte 

storskaligt. 
• Estern sprids diffust från avloppsreningsverk och urbana miljöer samt 

från punktkällor såsom deponier och avfallsanläggningar. 
• Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat förefaller 

bioackumuleras i fisk. 
• Det är inte möjligt att göra någon riskbedömning avseende oktadecyl-3-

(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionats förekomst i miljön på grund 
av ett begränsat ekotoxikologiskt underlag 

 
Conclusions 
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate occurred in all sludge 
samples included in the screening.  

The substance was found in STP influent and effluent waters. The 
concentrations decreased during the sewage treatment process.  

The substance was also found in storm waters, and in leachate waters and 
leachate water sludge from waste treatment plants and landfills. This indicates that 
emis-sions to the environment may occur through leachage from products and/or 
materi-als during use and disposal.  

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate was detected, just 
above the detection limit, in fish samples from the urban environment. Biota is thus 
likely to be exposed to the antioxidant.  
Using the bioconcentration factor found in the literature and the concentrations 
found in fish, a water concentration approximately 20 times lower that the 
detection limit can be estimated. Thus among the matrices sampled, analysis of fish 
samples seems to be the most sensitive method for the detection of this specific 
chemical in the environment. 

Since octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, and also 
other antioxidants of similar structure, are used in relatively large amounts, it may 
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in the future be of interest to also study those similar substances, and also their 
degrada-tion products. 
 
Referenser 
OECD SIDS Initial Assessment Report for Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionate, Cas no. 2082-79-3. 2007-02-19.     
http://www.oecd.org/document/63/0,3343,fr_2649_34379_1897983_1_1_1_1,00.ht
ml 

Simoneit, B. R. T., Medeiros, P. M., Didyk, B. M. 2005. Combustion products of 
plastics as indicators for refuse burning in the atmosphere. Environ. Sci. Technol. 
39: 6961-6970. 
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Silver / Silver 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Norsk Institutt for 

Luftforskning (NILU) 
År/year 2007 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2007. Sub report 5: Silver. Report B1826. 
 

Silver har använts av människan under årtusenden och användningen har varierat från 
ren metallisk form till mer industriella användningar. Silverjoners antiseptiska 
egenskaper har utnyttjats inom läkekonsten och på senare tid även i konsument-
produkter. Generellt orsakar silver inga hälsorisker, men användningen av silver i 
bakteriostatika har givit anledning till oro på grund av bakteriers förmåga att utveckla 
resistens mot antibakteriella medel. 
 
Silver has been used by humans during thousands of years and the use has varied 
from pure metallic form to more industrial applications. The bactericidal properties of 
silver have been used for medical purposes and recently also in consumer products. 
Generally silver does not cause any health effects, but the use of silver as an 
antimicrobial agent has caused concern because of the risk of antimicrobial resistance. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Silver är en ädelmetall som förekommer sällsynt i jordskorpan. Silver ingår i vissa 
sällsynta mineral men utvinns framförallt ur koppar-, zink- och blyförande malmer. 
Silver har använts av människan under årtusenden och användningen har varierat 
från ren metallisk form som smycken, prydnadsföremål, bordssilver och mynt till 
mer industriella användningar som elektriska ledare, fotografi och medicinska 
tillämpningar. Silverjoners antiseptiska egenskaper har utnyttjats inom läkekonsten 
och på senare tid även i konsumentprodukter. Bakteriers förmåga att utveckla 
resistens mot antibakteriella medel har givit anledning till oro i samband med 
användningen av silver i bakteriostatika. 

Den årliga produktionen av silver i Sverige 2006 var 244 ton, vilket är 1,3 % av 
världsproduktionen. 

Den viktigaste formen av silver i miljön är som elementärt silver eller som en 
monovalent katjon. Affiniteten av silver till sulfider, reduktionen till elementärt 
silver eller bildning av mindre lösliga organiska och oorganiska komplex reglerar 
silvers löslighet i naturliga vatten. Huvuddelen av det silver som sprids till miljön 
uppträder därför i fasta matriser såsom slam och sediment. Silver ackumuleras i 
växter, både terrestra och akvatiska, samt i limniska och marina mollusker. 
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Tidigare publicerade undersökningar 
Det finns få tillgängliga mätningar av silver från svenska lokaler, med undantag för 
avloppsvatten och slam. I nedanstående tabell sammanfattas några resultat från 
olika typområden och matriser i olika länder. 
 
Tidigare mätningar av silver i miljön.  
Previous measurements of silver in the environment in reference (Referens) and Affected 
(Påverkat) areas.. 
Typområde Matris Konc. Ag Enhet Referens 

Referens Luft/air 1-3; 11-25  pg/m3 
Bowen 1985; Jalkanen, Häsenen 1994 

Påverkat Luft/air 30-1000  pg/m3 
Bowen 1985 

Referens Sötvatten/ 
Fresh water 

1-5; <8 ng/l Shafer et al. 1994; Benoit 1994; 
Mukherjee, Lahermo 1995 

Påverkat Sötvatten/ 
fresh water 

50-100  ng/l - “ - 

Referens Havsvatten/ 
marine water 

0,08-0,10  ng/l Flegal, Sanudo-Wilhelmy 1993, Flegal 
et al. 1995; Martin et al. 1983 

Påverkat Havsvatten/ 
marine water 

0,3-4,2  ng/l - “ - 

Referens Sediment 0,28  mg/kg ts Dissanayake, Tobschall 1983 

Påverkat Sediment 154 mg/kg ts - “ - 

Referens* Sediment 0,16-0,66 mg/kg ts Grahn et al. 2006 

Påverkat, 
STP 

Ing. vatten 
Utg. vatten 

180-530 
<10 

ng/l SFT 2008 

Påverkat* 
STP 

Ing. vatten 
Utg. vatten 

0,6-2; 10-36 
0,06-0,2; 3-12 

µg/l Naturvårdsverket 1996 

Påverkat, 
STP 

Slam, år 
2008/ sludge 
2008 

7,6; 4,0; 0,48 mg/kg ts 
SFT 2008 

Påverkat* 
STP 

Slam, år 1995 
Slam, år 2006 

28; 27 
6,6; 3,8 

mg/kg ts 
mg/kg ts 

Stockholm Vatten AB 2008 

Referens Jord/ soil 0,01-1 mg/kg ts Jones et al. 1984 

Påverkat Jord/ soil 1-10 mg/kg ts - “ - 

Referens* Jord (morän, 
<0,063 mm) 0,07 mg/kg SGU 2006 

 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Silver har ingen känd biologisk funktion i levande organismer. Silverjonen hör till 
en grupp av de mest giftiga tungmetallerna tillsammans med Cd, Cr (VI), Cu and 
Hg. Fria silverjoner är den mest toxiska formen av silver. De lägsta NOEC-värdena 
från ekotoxtester på akvatiska organimser ligger mellan 0,002 till 0,010 mg/l.  

Generellt orsakar inte silver några negativa hälsoeffekter. Av större oro för 
human hälsa är möjligheten för antimikrobiell resistans orsakad av för stor 
användning av silver. Nanostorlek silverpartiklar (’nAg’) har på senare år blivit en 
viktig hälso- och miljöfråga p.g.a. dess ökade användning. ’nAg’ har antibakteriell, 
antimikrobiell, antibiotisk, antifungal och delvis antivirala egenskaper (American 
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elements, 2007). Alla toxicitetstudier med bakterier rapporterar att ’nAg’ är toxiskt 
oberoen-de av vilken organism/cell som testas. 

Det finns ett föreslaget gränsvärde för silver i slam på 15 mg/kg ts för 
användning inom jordbruk (Naturvårdsverket 2002). 
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Det huvudsakliga syftet med denna översiktliga kartläggning var att bestämma 
koncentrationer av silver i några olika matriser i miljön, framförallt för att belysa 
viktiga transportvägar i vattenmiljön i Sverige samt förekomst i fiskmuskel. 

För att kunna identifiera huvudkällor såväl som viktiga transportvägar togs 
prover i bakgrundsområden och i påverkade områden vid diffusa källor såsom 
avloppsreningsverk och urbana miljöer samt vid punktkällor såsom deponier, 
tvätterier och sjukhus. 

Totalt ingick 250 prover av ytvatten, sediment, grundvatten, fisk, avlopps-
vatten, slam, dagvatten och lakvatten, varav 205 utgjordes av prov från det 
regionala programmet. 
 
Resultat 
Nedan visas en sammanställning av uppmätta halter i olika provtyper. 
 
Uppmätta koncentrationer av silver i olika matriser och miljöer.  
Ranges of silver concentrations measured in different environmental matrices. 
Provmatris/matsrice Antal prov Koncentration Ag Enhet/unit 

Referenssjöar, ytvatten reference lakes, 
surface water 3 6 - 10 ng/l 

Referenssjöar, sediment reference 
lakes, sediment 3 5 - 22 mg/kg torrvikt 

Referenssjöar, fiskmuskel reference 
lakes, fish muscle 3 < 0,21 µg/kg våtvikt 

Grundvatten/ gournd water 3 5-7 ng/l 

Obehandlat kommunalt avloppsvatten/ 
STP untreated water 43 9,0 - 280 ng/l 

Behandlat kommunalt avloppsvatten/ 
STP treated water 78 < 5,0 - 1400 ng/l 

Kommunalt avloppsslam/ STP sludge 41 0,12 - 46 mg/kg torrvikt 

Recipient, ytvatten/ recipient surface 
water 10 < 5,0 - 25 ng/l 

Recipient, sediment/ recipient sediment 12 0,68 - 44 mg/kg torrvikt 

Recipient, fiskkött/ recipient fish meat 21 < 0,21 - 1,0 µg/kg våtvikt 

Dagvatten/ runoff water 4 71 - 480 ng/l 

Lakvatten från avfallsanläggning/ 
leachate water 

6 13 - 830 ng/l 

Avloppsvatten från tvätterier/ water 
from washeries 

2 18 och 54 ng/l 

Avloppsvatten från sjukhus/ water from 
hospitals 

8 5,0 - 71 ng/l 
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Bakgrundsområden 
I bakgrundssjöars sediment (NVs referenssjöar och andra bakgrundssjöar) 
uppmättes silver i koncentrationer från 2,1 till 22 mg/kg torrvikt, den senare 
troligen påverkad av områdets berggrund. Silver såväl i jonform som i metallisk 
form binds till partiklar varför en anrikning i sediment kan förväntas. Fiskmuskel 
från abborre innehöll inga mätbara halter av silver (< 0,21 µg/kg våtvikt). 
 
Diffusa källor 
Silver transporteras med inkommande vatten till reningsverk. Halter från 9 till 280 
ng/l (median 41 ng/l) uppmättes i 43 provtagna anläggningar. Vid avloppsvatten-
behandling avlägsnas en del av silvret och medianvärdet för provtagna utgående 
avloppsvatten sjönk till 13 ng/l. Ett medianvärde för retentionen beräknades till 
75 %. Avskilt silver ansamlas i reningsverksslam. Halter mellan 0,12 och 46 mg/kg 
torrvikt uppmättes i slam. 

I recipienter till reningsverk (och till dagvatten) uppmättes halter av silver från 
lägre än detektionsgränsen (5,0 ng/l) till 25 ng/l. Även i denna miljö uppträder 
silver i sediment. Från 0,68 till 44 mg/kg torrvikt uppmättes i sedimentens översta 
skikt. I abborrkött från recipienter kunde silver i de flesta fall inte detekteras 
(detektionsgräns 0,21 µg/kg våtvikt). Tre prover innehöll emellertid mellan 0,3 och 
1,0 µg/kg våtvikt av silver. I fiskprover ifrån Stockholms innerstad kunde silver ej 
detekteras. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor i stadsmiljö innehöll ansenliga halter av silver. I 
prov från fyra lokaler i Stockholm uppmättes 71 - 480 ng/l. Kemisk fällning som 
behandling av dagvatten från en lokal visade endast en begränsad minskning av 
silverhalten.  
 
Punktkällor 
Från avfallsanläggningar transporteras silver via lakvatten. Prov från sex anlägg-
ningar gav värden från 13 till 830 ng/l. Behandling av lakvatten (aktivslambehand-
ling) reducerades silverhalten från 520 till 290 ng/l i en undersökt anläggning. 

Hantering av silverhaltiga produkter på sjukhus och i tvätterier motiverade 
undersökningar av avloppsvatten från sådana källor. Åtta analyserade sjukhus-
avlopp hade silverhalter mellan 5,0 och 71 ng/l, medianvärde 16 ng/l. Två 
analyserade tvätteriavloppsvatten innehöll 18 och 54 ng/l. 
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Halter av silver i lakvatten från deponier.  
Silver concentrations in landfill leachates. 
 
Slutsatser 
Silver sprids till den akvatiska miljön via kommunala avloppsreningsverk, 
dagvatten i urbana miljöer och lakvatten från deponier. Behandling av 
avloppsvatten reducerar koncentrationen av silver; en medianhalt på 13 ng/l 
beräknades i utgående avloppsvatten från 78 avloppsreningsverk. 

I 28 % av proverna på avloppsslam (13 av 46 prov) överskred halten av silver 
det föreslagna gränsvärdet för användning inom jordbruk. Halten av silver i slam 
korrelerade dock inte positivt med halten i obehandlat avloppsvatten eller negativt 
med halten i utgående vatten. 

Recipienter som mottager avloppsvatten och dagvatten innehåller silver i 
ytvatten och sediment, men det finns ingen positiv korrelation mellan halten i 
ytvatten och halten i utgående avloppsvatten. Det finns inte heller någon 
korrelation mellan halten av silver i ytvatten och sediment. 

Fiskmuskel från studerade abborrpopulationer innehöll mätbara halter av silver 
i ett fåtal fall (maxhalt 1,0 µg/kg färskvikt). 

Avloppsvatten från sjukhus och tvätterier bidrar endast med en mindre del av 
det silver som sprids till den akvatiska miljön.  
 
Överskrids effektnivåer? 
Ingen bedömning utförd. 
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Rekommenderas fler analyser? 
Ingen rekommendation utförd. 
 
 
Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 

Human exponering 

 
• Silver sprids inte storskaligt men diffust via avloppsreningsverk och 

urbana miljöer samt från punktkällor såsom avfallsanläggningar.  
• Silver förefaller bioackumuleras i fisk.   

 
Conclusions 
Silver is released into the aquatic environment through municipal sewage 
wastewater, urban storm water, and landfill leachates. Sewage treatment reduces 
the concentration of silver; a median concentration of 13 ng/l was obtained in 
effluents from 78 STPs. 

Silver in sewage sludge exceeded the proposed limit value for agricultural use 
(15 mg/kg d.w.) in 28 % of the analysed samples (13 out 46 analysed sludge 
samples). However, the concentrations detected in the sludge samples did not 
correlate positively with concentrations in untreated wastewater or negatively with 
concentra-tions in treated wastewater. 

Surface water from lakes and rivers receiving wastewater and stormwater 
contained silver and silver was also detected in sediment samples. No positive 
correlation was found between the concentrations in surface water and effluent 
concentrations in nearby STPs, nor any correlation between surface water and 
sediment concentration of silver. 

Fish muscle from studied Perch populations contained measurable silver 
concentration in a few cases only (maximum concentration 1.0 µg/kg f.w.). 

Hospital wastewaters and wastewater from laundries may contribute only a 
minor part of silver released into the aquatic environment. 
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Linjär alkylbensensulfonat (LAS) / 
Linear alkyl benzene sulfonate 
(LAS) 
 

 
 
Strukturformeln hos natriumsaltet av LAS. 
Molecular structure of the sodium salt of LAS . 
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
År/year 2007 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2007. Subreport 4: Linear alkyl benzene sulfonate (LAS). 
Report B1808. 

 
LAS (linjär alkylbensensulfonat) är en anjontensid som huvudsakligen används i tvätt- 
och diskmedel och som tillsats i smörjmedel. Den årliga användningen i Sverige är ca 
900 ton. LAS bryts relativt snabbt ner i miljön. Dess akuta toxicitet är relativt låg och 
ämnet är varken cancerframkallande eller reproduktions-störande. 
 
LAS (linear alkylbenzene sulfonate) is an anionic sufactant mainly used in laundry- and 
dishwashing detergents and lubricant additives. The yearly usage in Sweden is 
approximately 900 tonnes. LAS is relatively easily degraded in the environment. Its 
acute toxicity is relatively low and the substance is not cancerogenic and does not 
cause reproductive toxicity. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
LAS (linjär alkylbensensulfonat) är en anjontensid som huvudsakligen används i 
tvätt- och diskmedel och som tillsats i smörjmedel. Den används även i pesticider, 
färg och lack samt i ytaktiva medel i industriella processer.  

På den europeiska marknaden har en konsumtion av ca 430 000 ton uppskattats 
för år 2005, med mer än 80 % i hushållsprodukter (HERA, 2007). Den årliga 
användningen av LAS i Sverige har uppskattats till ca 900 ton. 

 
CH3 CH3

SO3 Na

x
 

y
 

where x+y = n
and n = 7-11



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 40

LAS i kommersiell form är vanligen en teknisk blandning kallad natriumdodekyl-
bensensulfonat. Molekylen består av raka kolkedjor med 10 till 14 kolatomer som 
till något av kolen, ändkolen undantagna, binder en i paraställning sulfonerad 
bensenring. 

LAS har en hög vattenlöslighet (250 mg/l). LAS har ett lågt ångtryck och 
förväntas inte spridas via luft. Sorption till fasta material ökar med ökad 
kolkedjelängd. Ett Koc-värde på 2 500 L/kg har beräknats för C11.6. Fördelningen av 
LAS i miljön kan alltså skilja sig mellan olika homologer. LAS bryts ned relativt 
snabbt i miljön förutsatt att tillgången på syre är god och inga persistenta 
nedbrytningsproduker bildas (HERA, 2007). 

I reningsverk med aktivt slam har det visats att LAS reduceras till 98-99,9%, 
hu-vudsakligen via nebrytning (HERA, 2007). 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
LAS har tidigare påträffats i ytvatten, sediment, grundvatten, jord och slam i 
anslutning till hamnar, kustområden, industrier och avloppsreningsverk. Uppmätta 
halter i ytvatten varierar mellan 2 till 100 µg/l, i sediment mellan <0,04 till 240 
mg/kg ts och i slam mellan 10 till 15 000 mg/kg ts. Från Sverige återfanns endast 
mätningar i avloppsslam. Halterna varierade mellan <50 till 2 000 mg/kg TS. 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Toxiciteten hos LAS orsakas av dess ytaktiva egenskaper (HERA 2007). LAS 
orsakar påverkar cellmembran och toxiciteten har visat sig att öka exponentiellt 
med längden på kolkedjan. LAS anses utgöra en låg hälsofara (OECD SIDS, 
2005). Djurstudier har visat på en låg till måttlig akut toxicitet, att LAS inte är 
genotoxisk eller cancerogen och att den inte orsaker reproduktiv toxicitet. 

Ekotoxiciteten hos LAS har undersökts avsevärt. I tabellen nedan presenteras 
PNEC-värden för olika matriser. PNEC-värden är berorende på tillgängligt toxiko-
logiskt underlag och använd metod, och bör inte ses som sanna ickeeffekt-
koncentrationer.  

Inom EU har föreslagits ett gränsvärde på 2 600 mg/kg ts för LAS i slam som 
används inom jordbruket (Environment DG, 2000). I Danmark har de ett nationellt 
lagstiftat gränsvärde på 1 300 mg/kg ts för LAS. 
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PNEC-värden för olika miljömatriser. 
PNEC-values (Predicted no-effect concentration) for different environmental compartments. 
Environmental 
compartment 

PNEC Method Comment Reference 

0.293 mg/l Ecosystem NOEC  Model stream 
ecosystem 
exposed for 56 
days.  

Belanger et 
al., 2002 

0.32 mg/l 
0.25 mg/l 

SSDa, lower value 
adjusted according to 
results from field 
studies. 

 Plassche van 
de et al., 1999 

Fresh water 

0.36 mg/l SSD on NOEC values Same data set as 
for SSD by van de 
Plassche  

Temara et al., 
2001 

Fresh water 
sediment 

8.1 mg/kg dw AF=10 on most 
sensitive chronic NOEC 

3 evertebrate 
species tested 

Comber et al., 
2006 

0.031 mg/l SSD on NOEC values  Temara et al., 
 2001 

Marine/brackish 
waters 

0.0021 mg/l SSD on NOEC values  Selck et al., 
2002 

Marine sediment 4.9 mg/kg dw AF=10 on most 
sensitive sub-chronic 
LC10 

3 sediment 
dwelling organisms 
tested 

Hampel et al., 
2007 

Soil 35 mg/kg dw SSD on NOEC and 
EC10 values 

 Jensen et al., 
2007 

 
Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med studien var att bestämma koncentrationer i olika matriser i miljön i 
Sverige, att belysa viktiga transportvägar samt att bedöma sannolikheten för 
pågående emissioner i Sverige.  

Potentiella punktkällor (pappers- och massaindustrier, tvättrelaterade källor), 
diffusa källor (urbana områden, avloppsreningsverk) samt bakgrundsområden 
valdes ut och provtagning utfördes avloppsvatten, slam, dagvatten, grundvatten, 
ytvatten, jord och sediment. Totalt ingick 122 prover, varav 72 utgjordes av prov 
från det regionala programmet. 
 
 
Resultat 
 
Bakgrundsområden 
LAS påträffades inte i ytvatten, sediment eller jord från bakgrundsområden. 
Detektionsnivån för summa LAS (C10-C14) var för ytvatten, sediment och jord 
0,06-0,29 µg/l, 130-170 ng/g ts respektive 200 ng/g ts. 
 
Avloppsreningsverk 
LAS uppmättes i samtliga analyserade inkommande vatten till avloppsreningsverk 
(ARV). Mediankoncentrationen (summa C10 – C14-LAS) i 19 prov var 360 µg/l. 
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Ett typiskt exempel på fördelning av kolkedjelängder i inkommande avloppsvatten 
ges i figuren nedan, färgade staplar. Där framgår också att längre kolkedjor i högre 
grad binds till avloppsvattnets partikelfas. 

 
Procentuell fördelning av kolkedjelängd i teknisk blandning av LAS (ofyllda staplar, högra 
axeln) samt koncentration av LAS av olika kedjelängd i vattenfas (blå staplar) och 
partikelfas (svarta staplar) i inkommande avloppsvatten till Sölvesborg ARV (vänstra 
axeln). 
Percentile distribution of chain lengths in the C12-LAS technical mixture (unfilled bars, right 
axis) and concentration of LAS of different chain lengths in the aqueous phase (blue bars) 
and particle phase (black bars) in influent water to Sölvesborg STP (left axis) 
 
LAS uppmättes också i samtliga utgående avloppsvatten (26 prov). Mediankon-
centrationen var 2.7 µg/l.  Reningsgraden varierade mellan 95 och 99,9%. Detta 
illustreras tillsammans med halterna i utgående vatten i följande figur. 
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Procentuell reningsgrad (punkter och linje, vänstra axeln) och koncentration (summa C10 
– C14LAS) i utgående avloppsvatten (staplar, högra axeln) i olika reningsverk. 
Removal efficiency (diamonds and line, left axis) and summed cocentration of C10-14 LAS 
in effluent water (bars, right axis) of different STP:s. 
 
Mediankoncentrationen i reningsverksslam var 670 mg/kg TS. I medeltal 33 % av 
till reningsverken inkommande LAS återfinns i slammet. Slammet från ett renings-
verk överskred den haltgräns (2 600 mg/kg TS) för spridning på jordbruksmark 
som föreslagits i EU. 
 
Trafikdagvatten 
LAS uppmättes i trafikdagvatten i koncentrationer mellan 0.2 och 6 µg/l, vilket är 
inom samma intervall som de flesta utgående avloppsvatten.   
 
Urbana områden 
Spår av C10 LAS påträffades i ytvatten från Stockholm (St. Essingen, Årstaviken 
och Riddarfjärden), men inte av lägre kedjelängder. Däremot var sediment från 
samma provtagningslokaler kontaminerade med LAS i koncentrationer mellan 360 
och 1 600 ng/g TS, vilket är inom samma haltintervall som rapporterade halter av 
LAS i danska hamnar (Jensen och Gustavson 2001).  

I mottagande ytvatten till ett avloppsreningsverk som belastas av en stor andel 
industriellt tvättvatten påträffades summa LAS (C10-14) i halter mellan 0,28 och 
2,9 µg/l. Halten av LAS i ytvattnet avtog med ökande avstånd.  
 
Grundvatten och dricksvatten 
LAS påträffades i ett av fyra grundvattenprov i halten 0,31 µg/l. LAS påträffades 
även i råvatten från Lyckeby vattenverk i Karlskrona (0,18 µg/l), men var knappt 
detekterbar i dricksvatten från samma reningsverk. 
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Läckagevatten 
LAS uppmättes i deponilakvatten i halter mellan 0.58 och 1.2 µg/l. 
 
Industriella källor 
Utgående vatten från industriella tvätterier innehöll halter av LAS på 220 och 160 
µg/l, vilket är i samma storleksordning som inkommande avloppsvatten till 
reningsverk.  

Vid en kombinerad papper- och massafabrik påträffades LAS i ingående vatten 
och slam i en lagun som mottager vatten från fabriken, men inte i det vatten som 
går ut från lagunen (<6 µg/l) till en mottagande sjö. LAS påträffades dock i 
sediment i den mottagande sjön i närheten av utsläppspunkten (270 ng/g TS). 
 
Slutsatser 
LAS påträffades inte i ytvatten, sediment eller jord från bakgrundsområden.  

LAS påträffades i ingående avloppsvatten till alla avloppsverk. Resultaten 
indikerar att en total årlig mängd på ca 500 ton går in i avloppsverken. Detta verkar 
rimligt jämfört med de 900 ton som uppskattas att användas.  

Reduktionen av LAS i avloppsverken var 95 - 99,9%. Trots det så påträffades 
LAS i alla utgående avloppsvatten. Medelhalten i utgående vatten (2,7 µg/l) 
motsvarar en total årlig mängd på 3,6 ton som avgår till recipienter. I medeltal 
hamnar 33 % av det LAS som går in i avloppsverken i slam.  

LAS påträffades i trafikdagvatten och i läckagevatten från deponier.  
Alla tre sediment från urbana områden i Stockholm var kontaminerade med 

LAS. LAS påträffades även i sjösediment i närheten av utsläppspunkten från en 
papper- och massafabrik. 

Kommersiellt LAS består av en blandning av kedjelängder från C10 till C14. 
Fördelningen av kedjelängderna i blandningen har ett maximum kring C12. I 
miljön är fördelningen förskjuten mot kortare kedjelängder i den lösta fraktionen 
och mot längre kedjelängder i den partikulära fasen. I sediment är förskjutningen 
ännu mer uttalad. 
 
Överskrids effektnivåer? 
LAS-koncentrationen i sediment från recipienter för avloppreningsverk och urbana 
områden (270-1 600 ng/g TS) är lägre än de PNEC-värden för sötvattensediment 
(8 100 ng/g TS) och marina sediment (4 900 ng/g TS) som återfunnits i litteraturen. 

De LAS-koncentrationer som uppmätts i ytvatten från urbana områden och 
industriella recipienter var lägre än de PNEC-värden som beräknats ur omfattande 
underlag av toxicitetsdata. Denna undersökning tyder alltså inte på att LAS medför 
några negativa effekter för organismer i vattenfasen. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Ingen rekommendation utförd. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 

 
 
 
Bioackumulation 

 

 
 
Human exponering 

 
• LAS sprids inte storskaligt, men diffust via avloppsreningsverk samt 

urbana miljöer. 
• LAS sprids även från punktkällor såsom industriella tvätterier och 

papper- och massafabriker.  
• En preliminär riskbedömning av uppmätta halter av LAS i ytvatten och 

sediment visar inte på några miljörisker. 
 
Conclusions 
LAS was not found in surface waters, sediments or soil from background areas.  

LAS was found in the influent to all investigated STPs. The result indicates that 
the total annual amount entering the STPs is approximately 500 tonnes. This seems 
reasonably compaired to the 900 tonnes estimated to be used. 

The removal efficiency in the STPs was 95 – 99.9 %, but LAS was found in all 
effluent waters. The median concentration in effluents from STPs (2.7 µg/l) 
corresponds to a total annual load emmitted to water of 3.6 tonnes. An average of 
33 % of the LAS entering STPs ends up in sludge. 

LAS was found in traffic related storm waters and landfill lechates.  
All three sediments from the urban area Stockholm were contaminated with 

LAS. LAS was also found in lake sediment in the vicinity of the discharge point 
from a pulp and paper industry. 

Commercial LAS consists of a mixture of chain lengths ranging from C10 to 
C14. The distribution of chain lengths has a maximum of around C12. It is 
displaced towards shorter chain lengths in the dissolved fraction of environmental 
water samples is analyzed and towards longer chain lengths in the particulate 
phase. In sediment the displacement is even more pronounced. 

The concentrations of LAS (270-1 600 ng/g DW) measured in sediments from 
recipients and urban areas are lower than the PNEC-values, 8 100 ng/g DW and 4 
900 ng/g DW for fresh water sediments and marine sediments respectively, found 
in the literature. 

The concentrations of LAS found in surface waters from urban areas and 
industrial recipients were lower than reported PNEC-values derived from extensive 
sets of toxicity data. Thus, this study indicates that LAS does not cause any adverse 
effects in the water phase of the recipients. 
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Pigment / Pigments 
 

 
Namn, cas nr och strukturformler för de pigment som ingått i studien. 
Name, cas no and structure of pigments included in the study. 
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Norsk Institutt for 

Luftforskning (NILU) 
År/year 2007/2008 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2007. Subreport 3: Pigments. Report B1811. 
 

Pigment röd 53:1, Pigment röd 170, Pigment orange 5 och Pigment gul 1 används som 
färgämnen och reprografiska ämnen, i färg, lack och fernissa. De är alla syntetiska 
organiska azoföreningar vilka karakteriseras av en kromatofor azo-grupp (-N=N-). De 
är högmolekylära, har låg vattenlöslighet, och förväntas ha relativt hög persistens i 
miljön. Den huvudsakliga oron för azo-föreningar är toxiciteten hos de aromatiska 
aminer som bildas vid nedbrytningen, varav flera är cancerogena. 
 
Pigment red 53:1, Pigment red 170, Pigment orange 5 and Pigment yellow 1 are used 
as colouring and reprographic agents, in paints, lacquers and varnishes. They are all 

N ame Synonyms Cas no Molecular structure 

Butanamide, 2-[(4-methyl-2-
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Benzenesulfonic acid, 5-
chloro-2-[(2-hydroxy-1-
naphthalenyl)azo]-4-methyl-, 
barium salt (2:1) 
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synthetic organic compounds characterized by chromophoric azo groups (-N=N-). The 
pigments have relatively high molecular weights, low solubility and are relatively stable 
in the environment. The major concern regarding azo compounds is the toxicity of the 
aromatic amines formed during degradation. Several of these degradation products are 
known carcinogens. 

 
Bakgrund 
Ursprungligen ingick det sju olika pigment i studien. Analysmetoder för fyra av 
pigmenten, Pigment gul 1, Pigment orange 5, Pigment röd 53:1 samt Pigment röd 
170, kunde tas fram. För de resterande tre, Pigment violett 23, Pigment blå 15 samt 
Pigment grön 7, lyckades ej utvecklingen av analysmetoder och de har därför ex-
kluderats ur screeningen. 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Pigment används som färgämne och reprografiskt ämne, i färg, lack och fernissa. I 
figuren nedan presenteras användningen i Sverige mellan år 1999 till 2005 av de 
pigment som ingått i studien. Störst var användningen av pigment röd 53:1 och 
lägst var användningen av Pigment gul 1. 
 

 
Användningen i Sverige mellan år 1999 och 2005 av de pigment som ingått i studien (Spin, 
2008). 
The Swedish use of the pigments included in the study between the years 1999 and 2005 
(Spin, 2008). 
 
De analyserade pigmenten är alla syntetiska organiska azoföreningar vilka 
karakteriseras av en kromatofor azo-grupp (-N=N-). De är högmolekylära, har låg 
vattenlöslighet, och förväntas ha relativt hög persistens i miljön (uppskattad 
halveringstid i jord och sediment 120 respektive 540 dagar). På grund av relativt 
höga Kow- och Koc-värden förväntas pigmenten huvudsakligen binda till fasta 
matriser såsom jord och sediment. 
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Tidigare publicerade undersökningar 
Inga tidigare mätningar av pigment i miljön har påträffats. Pigment röd 53:1 har 
dock uppmätts i utgående avloppsvatten från en tysk avfärgningsanläggning i 
halten 3,4 µg/l (OECD SIDS, 2002). 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
De enda ekotoxikologiska data som finns tillgängliga för pigmenten är för Pigment 
röd 53:1 som indikerar att LC50 för fisk och Daphnia är över dess vattenlöslighet 
(OECD SIDS, 2002). I tabellen nedan har ECOSAR toxicitetsvärden uppskattats 
med PBT-profiler (http://www.pbtprofiler.net/). 
 
Känsligaste ECOSAR uppskattningar för pigmenten (PBT-profiler). 
Most sensitive ECOSAR estimates for the pigments (PBT-profiler). 
Pigment ECOSAR Class Organism Duration Endpoint Predicted 

value (mg/l) 
Daphnid 16 days EC50 0.56 Pigment 

yellow 1 Neutral organics 
Mysid shrimp 96 hrs LC50 0.27 

Dinitrobenzenes Fish - ChV 0.0017 Pigment  
orange 5 Phenols Fish 90 days ChV 0.009 
Pigment 
red 53:1a Phenols - acid Fish 90 days ChV 0.92 

Pigment 
red 170 Phenols Fish 90 days ChV 0.008 

aDistribution modelled for the corresponding acid, not the barium salt. 
ChV: Chronic Value 

 
Människor kan exponeras för azofärger via olika exponeringsvägar såsom 
hudkontakt och intag via munnen (Ahlström et al. 2005). Absorption av pigment 
förväntas dock vara låg p.g.a. deras låga löslighet.  

Azoföreningars toxicitet relateras huvudsakligen till de carcinogena aromatiska 
aminer som kan bildas vid nedbrytning. Tjugotvå av dessa aminer är listade i det 
19:e tillägget till EU-direktiv 76/769/EEC, vilket reglerar användning av färgäm-
nen som kan ge upphov till de carcinogena nedbrytningsprodukterna. Inget av de 
pigment som ingår i denna screening kan dock ge upphov till någon av de 22 
aminerna. 

Pigment gul 1 är inte mutagen i Ames test men känd för att orsaka 
kontakteksem hos kraftigt exponerade målare (Øllgard et al., 1998). Djurstudier 
med Pigment orange 5 visar låg akut toxicitet, låg kronisk toxicitet och ingen 
teratogen eller sensibiliserande egenskap (BG Chemie, 2000). Enligt Møller and 
Wallin (2000) borde Pigment orange 5 bedömas som genotoxisk. Pigment röd 53:1 
har låg akut toxicitet, låg kronisk toxicitet och ingen teratogen eller 
sensibiliserande egenskap. Den är inte genotoxisk varken in vitro eller in vivo. För 
Pigment röd 170 saknas toxikologiska data. 
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Syfte och provtagningsstrategi 
Då inga tidigare studier avseende förekomst i miljön av de ingående pigmenten har 
gjorts, var syftet med den föreliggande studien att utreda huruvida pigmenten 
förekommer i den svenska miljön, och om så, i vilken omfattning. 

En provtagningsstrategi utarbetades utifrån en kartläggning av potentiella 
källor, samt pigmentens bedömda egenskaper och fördelning i miljön. Utifrån 
denna valdes provtagningsplatser som representerade punktkällor, diffusa källor 
samt bakgrundsområden. Totalt bestämdes pigmenten i 51 prover. Dessa bestod av 
ytvatten, sediment, fisk, jord, ingående och utgående avloppsvatten, avloppsslam, 
dagvatten, lakvatten och lakvattenslam från deponier, avloppsvatten från tvätterier, 
samt processvatten och processvattenslam från en returpappersanläggning. 
 
 
Resultat 
 
Bakgrundsområden 
Inget av de analyserade pigmenten kunde detekteras i prover av jord, ytvatten, 
sediment och fisk från bakgrundsområden. 
 
Detektionsnivåer för de analyserade pigmenten i prov från bakgrundsområden. 
Detection limits for the analysed pigments in samples from background areas. 
 Unit Pigment 

yellow 1 
Pigment 
orange 5 

Pigment red 
53:1 

Pigment red 
170 

Soil ng/g dw < 59 < 11 < 5.4 < 137 
Surface 
water ng/l < 9.5 - < 15 < 1.1 - < 2.3 < 3.9 - < 5.0 < 48 - < 85 

Sediment ng/g dw < 21 - < 77 < 5.9 - < 8.9 < 0.7 - < 4.4 < 23 - < 69 
Fish ng/g 

ww < 13 - < 21 < 1.1 - < 4.2 < 0.9 - < 1.2 < 29 - < 92 

 
Diffusa källor 
Pigment påträffades i avloppsvatten och slam från fyra avloppsreningsverk, i 
sediment i en mottagande recipient till ett av avloppsreningsverken samt i 
dagvatten, sediment och ytvatten från centrala Stockholm.   

Alla pigment utom Pigment orange 5 detekterades i slam från avloppsrenings-
verk. Pigment röd 53:1 och Pigment röd 170 påträffades i samtliga prov, medan 
Pigment gul 1 påträffades i tre av sex prov. Halterna av Pigment röd 170, Pigment 
röd 53:1 och Pigment gul 1 varierade mellan 530-100 000; 5,7-200 respektive <14-
370 ng/g ts. Pigment röd 170 uppmättes i högst halter, framförallt i slam från 
Gässlösa avloppsreningsverk vars halter var ungefär 1 000 gånger högre än övriga 
avloppsreningsverk. Gässlösa avloppsreningsverk mottar avloppsvatten från 
textilindustrier som använder pigmenten. 

Samtliga analyserade pigment påträffades i ingående avloppsvatten, medan 
endast Pigment röd 53:1 påträffades i utgående avloppsvatten från ett av fyra 
avloppsreningsverk (Gässlösa). I inkommande avloppsvatten förekommer 
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pigmenten nästan uteslutande i den partikulära fasen. Den relativa fördelningen av 
pigmenten mellan slam och ingående vatten skiljde sig åt.  
 

 
Koncentrationer av pigment i ingående och utgående avloppsvatten från 
avloppsreningsverk.  
Concentrations of pigments in influent and effluent waters from STPs.  
 
Två av pigmenten, Pigment röd 53:1 och Pigment röd 170, uppmättes i sediment 
från recipienten till Gässlösa avloppsverk. Halterna var lite högre i sedimentprovet 
taget uppströms än i provet taget nedströms utflödet från avloppsreningsverket. 
Inga pigment detekterades i ytvattnet. 
 
Pigmentkoncentrationer i ytvatten och sediment från Viskan, recipient till Gässlösa 
avloppsverk.  
Pigment concentrations in surface water (ytvatten) and sediment of Viskan, recipient of the 
Gässlös STP.  

Prov/ type of sample Enhet Pigment 
red 53:1 

Pigment 
red 170 

Pigment 
orange 5 

Pigment 
yellow 1 

Ytvatten  nedströms ng/l <1.8 <27 <1.1 <2.5 
Sediment nedströms ng/g tv 1.4 65 <2.0 <0.7 
Sediment uppströms ng/g tv 3.9 96 <2.0 <0.7 

 
Samtliga analyserade pigment detekterades i dagvatten från centrala Stockholm. 
Två av pigmenten, Pigment röd 53:1 och Pigment röd 170, återfanns i sediment 
och Pigment röd 53:1 även i ett ytvattenprov från centrala Stockholm. Inga 
pigment detekterades i fisk från centrala Stockholm. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent

Henriksdal, Stockholm Käppala, Stockholm Umeå Gässlösa, Borås

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(n

g/
L)

Pigment red 53:1
Pigment red 170
Pigment orange 5
Pigment yellow 1

Pi
gm

en
t r

ed
 5

3:
1 

<2
.5

Pi
gm

en
t r

ed
 1

70
 <

48
Pi

gm
en

t o
ra

ng
e 

5 
<2

.2
Pi

gm
en

t y
el

lo
w

 1
 <

8.
3 

Pi
gm

en
t o

ra
ng

e 
5 

<3
.0

P
ig

m
en

t r
ed

 5
3:

1 
<3

.1
P

ig
m

en
t r

ed
 1

70
 <

52
P

ig
m

en
t o

ra
ng

e 
5 

<3
.2

P
ig

m
en

t y
el

lo
w

 1
 <

12
 

P
ig

m
en

t r
ed

 5
3:

1 
<2

.2
P

ig
m

en
t r

ed
 1

70
 <

53
P

ig
m

en
t o

ra
ng

e 
5 

<2
.7

P
ig

m
en

t y
el

lo
w

 1
 <

13
 

P
ig

m
en

t r
ed

 1
70

 <
56

P
ig

m
en

t o
ra

ng
e 

5 
<1

.6
P

ig
m

en
t y

el
lo

w
 1

 <
5.

1 

P
ig

m
en

t r
ed

 1
70

 <
18

P
ig

m
en

t o
ra

ng
e 

5 
<1

.0
P

ig
m

en
t y

el
lo

w
 1

 <
5.

6 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 52

Koncentrationer av de analyserade pigmenten i olika matriser från Stockholm. 
Concentrations of the analysed pigments in different matrices from Stockholm. Tyvatten – 
surface water, sediment and fisk-fish. 

Provtagningsplats/ 
sampling location 

Provtyp/ 
type of 
sample 

Enhet Pigment 
yellow 1 

Pigment 
orange 5 

Pigment 
red 53:1 

Pigment 
red 170 

Ytvatten ng/l < 12 < 2.9 < 3.9 < 85 
Sediment ng/g tv < 52 < 8.0 7.6 < 107 Stora Essingen 
Fisk ng/g vv < 16 < 3.3 < 1.5 < 88 
Ytvatten ng/l < 10 < 2.4 < 4.1 < 71 
Sediment ng/g tv < 29 < 8.5 5.9 190 Årstaviken 
Fisk ng/g vv < 20 < 4.9 < 1.1 < 10 
Ytvatten ng/l < 20 < 2.1 5 < 69 
Sediment ng/g tv < 21 < 3.4 13 330 Riddarfjärden 
Fisk ng/g vv < 18 < 2.8 < 1.0 < 80 

Eugeniatunneln Dagvatten ng/l < 17 < 1.8 < 4.0 < 77 
Torstenssonsgatan Dagvatten ng/l 750 65 210 390 
Sveavägen Dagvatten ng/l < 68 59 370 2800 

 
Punktkällor 
Samtliga pigment uppmättes i avloppsvatten från ett av tvätterierna. I avloppsvat-
ten från det andra tvätteriet, som även passerat ett kommunalt reningsverk, kunde 
endast Pigment röd 53:1 detekteras. Samtliga pigment kunde även detekteras i höga 
halter i olika steg i avfärgningsprocessen av returpapper i en massafabrik. I ett 
jordprov från en båtklubb påträffades två av pigmenten, Pigment orange 5 och 
Pigment röd 170. Inget av pigmenten kunde identifieras i något av proverna av 
läckagevatten och slam tagna i anslutning till deponier.  
 
Pigmentinnehåll i prover från identifierade punktkällor.  
Pigment content in samples from identified point sources. 

Prov Enhet Pigment 
yellow 1 

Pigment 
orange 5 

Pigment 
red 53:1 

Pigment 
red 170 

Avloppsvatten tvätteri/ 
 water from waheries 

     

Södra Götaland ng/l 190 98 85 1000 
Svealand ng/l < 12 < 2.4 13 < 32 
Massafabrik/ paper mill      
Process vatten steg 1/ 
water process step 1 

ng/l 61000 9800 450000 8900 

Process vatten steg 2/ 
water process step 2 

ng/l 27000 3200 160000 6000 

Slam 1/ sludge ng/g tv 800 650 4200 1600 
Slam 2/ sludge ng/g tv 370 < 6.5 1100 420 
Inj till flotationssteg ng/g tv < 142 < 41 1500 < 361 
Årstavikens 
segelsällskap 

     

Jord/ soil ng/g tv < 0.6 6.8 < 0.3 130 
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Slutsatser 
Mätningarna visar att det sker en diffus spridning av de studerade pigmenten i den 
svenska miljön. Detta indikeras av deras förekomst i avloppsvatten och 
avloppsslam, i dagvatten, sediment och ytvatten från urbana miljöer samt i jord vid 
en båtklubb. 

Halter av pigmenten i avloppsvatten reduceras i avloppsbehandlingsprocessen, 
antagligen via adsorption till slam. Detta indikeras av att pigmenten främst 
uppträder i den partikulära fasen i ingående vatten samt av påträffade halter i slam i 
avloppsverken.  

Förekomst av pigmenten i prover från de olika stegen i avfärgningen av 
returpapper samt i avloppsvatten från ett tvätteri indikerar att papper och textilier är 
några källor till spridning av pigmenten. 

Inget av de analyserade pigmenten kunde detekteras i prover från 
bakgrundsområden. Detta tyder på att spridning utanför den urbana miljön inte sker 
i någon större utsträckning.  
 
Överskrids effektnivåer? 
Ingen bedömning utförd. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Ingen rekommendation utförd. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 
Human exponering 

 
• De undersökta pigmenten som används som färgämnen och reprografiska 

ämnen sprids inte storskaligt.  
• Pigmenten sprids dock diffust i urbana miljöer via avloppsreningsverk 

och dagvatten samt från punktkällor såsom textilindustrier.  
• Pigmenten förefaller inte bioackumuleras i fisk. 

 
Conclusions 
Development of analytical methods was successful for the pigments Pigment red 
53:1, Pigment red 170, Pigment yellow 1 and Pigment orange 5. Analytical 
methods for the pigments Pigment violet 23, Pigment blue 15 and Pigment green 7 
could not be established and they were thus excluded from the screening. 

All four analysed pigments could be found in influent waters from municipal 
STPs, but only Pigment red 53:1 could be detected in effluent water. Three of the 
pigments, Pigment red 53:1, Pigment red 170 and Pigment yellow 1, were found in 
sludge samples. The relative distribution of the pigments differed in influent water 
and sludge samples.  

Pigments are removed in the sewage treatment process, one mechanism 
probably being adsorption to sludge. This is indicated by the partitioning of the 
pigments to the particulate phase in the influent waters, and the content found in 
sludge from municipal STPs.  

All four pigments could also be found in storm water samples from the city of 
Stockholm. 

Three of the pigments, Pigment red 53:1, Pigment red 170 and pigment orange 
5, could be found in recipient samples from the urban environment. Pigment red 
53:1 and Pigment red 170 were found in sediment samples from the city of 
Stockhlm and in sediment samples from the recipient Viskan of the Gässlösa STP. 
Pigment red 53:1 was also found in one surface water sample from the city of 
Stockholm. Pigment red 170 and Pigment orange 5 could be found in the soil 
sample from a Marina. 

All four pigments could be found in samples from different stages in the 
process of deinking of recycled paper and also in effluent water from a public 
laundry. This indicates that paper and textiles may be sources to emissions of all 
four pigments. 
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All together, the presence of the pigments in STP sludge and waters, in effluent 
waters from public laundries, in storm waters, in sediments, in surface water and in 
soil, indicate that diffuse emissions of the pigments occur. 

None of the pigments could be detected in the samples from background areas. 
Emissions in and transport to rural areas thus seems to be minor. 
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Myskämnen / Musk substances 
 
 
Musk xylene (MX), Cas 81-15-2   Musk ketone (MK), Cas 81-14-1 

 
Galaxolide (HHCB), Cas 1222-05-5   Tonalide (AHTN), Cas 1506-02-1 

 
Celestolide (ADBI), Cas 13171-00-1   Traseolide (ATII), Cas 68140-48-7  

 
Phantolide (AHDI), Cas 15323-35-0   Cashmeran (DPMI), Cas 33704-61-9 

 

Musk ambrette (MA) Musk moskene (MM) Musk tibetene (MM) 
Cas 83-66-9 Cas 116-66-5 Cas 145-39-1 

 
Namn, cas nr och strukturformler för de myskämnen som ingått i studien. 
Name, cas no and structure of the musk substances included in the study. 
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Screening utförd av SWECO Environment 
År/year 2007  
Originalrapport Screening of musk substances. Screening Report 2008:2.  
 

Myskämnen är artificiellt framställda ämnen med likartade doftegenskaper. Dessa 
används som viktiga komponenter i olika doftblandningar i tvättmedelsprodukter, 
mjukgöringsmedel, luftdoftare, schampo, parfymer, kosmetika och tobaksprodukter. 
Myskämnena är stabila i naturen och vissa har låga effektnivåer i akvatiska miljöer. 
 
Musk compounds are artificially produced compounds with similar odours. They are 
used as ingredients in fragrance compositions which are used in a large number of 
products such as washing and cleaning agents, fabric softeners, air fresheners, 
shampoos, perfumes, cosmetic products and cigarettes. Musk compounds are 
persistent in the environment and some have low effect levels in the aquatic 
environment. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Myskämnen är benämningen på en rad artificiellt framställda ämnen med likartade  
doftegenskaper. Dessa används som viktiga komponenter i olika doftblandningar  
som används i en lång rad produkter såsom tvättmedelsprodukter, mjukgörings-
medel för tyger, luftdoftare, schampo, parfymer, kosmetika och tobaksprodukter. 

Mysk ketone, Mysk xylene, Galaxolide och Tonalide representerade ungefär 95 
procent av den Europeiska marknaden 2004. Av myskämnena är det endast för 
Galaxolide som det finns registrerade data i det svenska produktregistret. Registre-
rad mängd år 2005 var ca 1,1 ton. För övriga myskämnen antingen saknas det upp-
gifter eller så är det endast 0 ton registrerat årligen. Konsumtionen av Mysk ketone 
och Mysk xylene i Norge år 2001 var 400 respektive 200 kg (TemaNord 2004). 

Myskämnena har ofta en låg vattenlöslighet (<< 1 mg/l) och är klassificerade 
som persistenta. Log Kow-värdena varierar från 3,2 till 6,6. Avloppsreningsverk 
anses vara den stora spridningsvägen av myskämnena till miljön. 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
För de flesta myskämnen är den ekotoxikologiska och toxikologiska informationen 
begränsad. Undantag gäller dock för Mysk xylene och Mysk ketone som har varit 
fokus för riskbedömning inom EU (European Union 2005a, 2005b). 

Mysk xylene är en PBT-kandidat d.v.s. ett persistent, bioackumulerande och 
toxiskt ämne, medan Mysk ketone inte anses vara det. Galaxolide och Tonalide är 
inte klassade som PBT ämnen, medan det för övriga myskämnen saknas 
information.  

Mysk xylene, Mysk ketone, Galaxolide och Tonalide klassas som mycket 
giftiga för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
(R50/53). Mysk xylene och Mysk ketone är även klassade som misstänkt 
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cancerogena (R40). I nedanstående tabell sammanfattas ekotoxikologiska och 
toxikologiska data som finns tillgängliga för några av myskämnena. 
 
Toxikologiska och ekotoxikologiska data för myskämnen. 
Toxicological and ecotoxicological properties of musk substances. 
Common name Musk Xylene (MX)1 

  Min Max Unit 
Ecotoxicology aquatic PNECwater 

PNECsed 
0.0011 
0.3 

 
 

mg/l 
mg/kg 

Ecotoxicology terrestrial PNEC 0.26  mg/kg soil 
Toxicology Oral LD50 >2000 = mg/kg; dermal LD50 >2000 = mg/kg 
Common name Musk Ketone (MK)2 

  Min Max Unit 
Ecotoxicology aquatic PNEC 0.001 0.37 mg/l 
Ecotoxicology terrestrial PNEC 0.22  mg/kg soil 
Toxicology Oral LD50 >2000 = mg/kg; dermal LD50 >2000 = mg/kg 
Common name Galaxolide (HHCB)3 

  Min Max Unit 
Ecotoxicology aquatic PNECaqua 

PNEDsediment 

 

 
0.00068 
0.32 

mg/l 
mg/kg 

Ecotoxicology terrestrial EC50 and LC50 

NOEC and LOEC 
105 
45 

 
19.5 

mg/kg soil 
mg/kg soil 

Toxicology Oral LD50 >3000 mg/kg; dermal LD50 >6500 mg/kg 
Common name Tonalide (AHTN)4 

  Min Max Unit 
Ecotoxicology aquatic PNECaqua 

PNECsediment 
 
 

0.00035 
0.2 

mg/l 
mg/kg 

Ecotoxicology terrestrial EC50 and LC50 

NOEC and LOEC 
0.28 
105 

 
25.5 

mg/kg soil 
mg/kg soil 

Toxicology Oral LD50 570 mg/kg; dermal LD50 >5000 = mg/kg 
Common name Phantolide (AHDI)5 

  Min Max Unit 
Ecotoxicology aquatic EC50 and LC50 

NOEC and LOEC 
0.33 
0,044 

 
0.90 

mg/l 
mg/l 

1 European Union, 2005b,  
2 European Union, 2005a,  
3 http://jhs.pharm.or.jp/52(3)/52_276.pdf; http://www.heraproject.com/files/28-E-36551E10-
F8EF-E807-E4199B9BB0076A9F.pdf; Data from freshwater species, but valid for Marine 
environment. OSPAR 2004. 
4 http://jhs.pharm.or.jp/52(3)/52_276.pdf; HERA 2004c; Marine environment. OSPAR 2004. 
5 http://www.sea.eawag.ch/inhalt/sites/stoffe/pdf/PMV_e.pdf     
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Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med screeningstudien var att belysa de huvudsakliga källorna till mysk-
ämnen, belysa halterna av myskämnen i miljön samt, om ämnena återfinns, mycket 
summariskt bedöma om halterna utgör någon miljörisk. 
 En provtagningsstrategi togs fram omfattande provtagning av inkommande och 
utgående vatten samt slam vid avloppsreningsverk liksom provtagning av ytvatten, 
sediment och fisk i vattendrag som tar emot utgående vatten från avloppsrenings-
verk. Avloppsreningsverk valdes som viktiga provtagningsplatser eftersom de tros 
vara den stora källan till dessa ämnens förekomst i miljön. Ytterligare ett antal 
miljömatriser påverkade av urban aktivitet ingick i undersökningen såsom jord, 
grundvatten, ytvatten, sediment, dagvatten, sediment från dagvattenbrunnar och 
fisk.  Myskämnena analyserades också i blod från förstföderskor. Bakgrundshalter i 
ytvatten, fisk och sediment bestämdes i referenssjöar samt i jord som omgav dessa 
sjöar. 

Totalt ingick 111 prover av jord, slam, avloppvatten, ytvatten, dagvatten, 
grundvatten, fisk, sediment och blod, varav 47 utgjordes av prov från det regionala 
programmet. 
 
 
Resultat och diskussion 
 
Bakgrundsområden 
Inga myskämnen påträffades i bakgrundsområden. Detta indikerar att ingen trans-
port (atmosfärisk) sker av dessa ämnen till avlägsna platser, vilket överensstämmer 
med en nordisk screening där myskämnen, med några få undantag, generellt inte 
detekterades i regnvatten (TemaNord 2004). 
 
Diffusa källor och punktkällor 
Inga myskämnen påträffades i samband med diffusa urbana källor, deponier och 
hushåll, vilket tyder på att dessa källor inte är av betydelse för myskämnen i  
miljön. 

Alla analyserade avloppsslamprover innehöll myskämnen. Detta 
överensstämmer med ett flertal andra mätningar som visat på att myskämnen är 
vanliga i slam (Eu-ropean Union 2005a, 2005b, Kallenborn et al. 1999, OSPAR 
2004, TemaNord 2004, Hera 2004a). Slammet innehöll vanligen en blandning av 
uppmätta polycykliska myskämnen medan Mysk ketone var det enda 
nitromyskämnet som påträffades. Halterna av myskämnena varierade kraftigt, 
vilket även visats i andra studier. Uppmätta halter av myskämnen är generellt 
jämförbara med uppmätta halter i en nordisk screeningstudie (se följande tabell).  
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Koncentrationer av olika myskämnen i slam från aktuell studie och från en nordisk 
screening studie (TemaNord 2004). 
Concentrations of different musk compounds in sludge in the present study and in a Nordic 
screening study (TemaNord 2004). 

 
De polycykliska myskämnena som påträffades i lägst koncentrationer i slammet 
(Celestolide, Phantolide, Traesolide och Cashmeran) förekommer inte i någon 
annan matris. Dessa ämnen har även tidigare påvisats i slam, men endast i ett fåtal 
fall i utgående avloppsvatten (Kanda et al. 2003, OSPAR 2004), vilket tyder på att 
de avlägsnas i avloppsreningsverken antingen genom fastläggning i slammet eller 
genom bionedbrytning. 

Galaxolide och Tonalide förekom i inkommande avloppsvatten, slam och 
utgående avloppsvatten. Stundtals påträffades de i ytvatten och sediment nedströms 
avloppsreningsverken, men inte i ytvatten och sediment från andra recipienter. 
Galaxolide påträffades även i fisk (2 av 7 prov) från en recipient till ett 
avloppsreningsverk i halter på 6,7 och 48 µg/kg färskvikt (muskel). Detta visar på 
att avloppsreningsverken är den huvudsakliga källan till dessa ämnen i miljön, 
vilket även visats i studier från andra länder (TemaNord 2004, OSPAR 2004, 
Kanda et al. 2003, HERA 2004b-c).  
 

 Sludge (μg/kg) in a Nordic 
screening study         

Sludge (μg/kg) in the present 
screening study 

 Aromatic nitro musks 

Musk Xylene (MX) n.d. n.d. (<1) 

Musk Ketone (MK) n.d. 2 – 84.5 

Musk Ambrette (MA) n.d. - 83 n.d. 

 Polycyclic musk compounds 

Galaxolide (HHCB) 254 – 26 500 1430 – 29400 

Tonalide (AHTN) 68 – 3 610 88 – 2600 

Celestolide (ADBI) 50 - 294 6.4 – 124 

Phantolide (AHDI) n.d. - 64 2.9 – 30 

Traesolide (ATII) n.d. - 891 4 – 99 

Cashmeran (DPMI) n.d. - 128 2.8 – 3510 
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Halter av de vanligast förekommande myskämnena i olika matriser från 
avloppsreningsverk och deras recipienter. 
Concentrations of the most common occurring musk compounds in different matrices from 
STP and their recipients. 
 Antal Galaxolide Tonalide Mysk ketone Enhet 
Ing AV 6 859 - 20 300 62,6 - 1570 <1 - 41,6 ng/l 
Utg AV 24 40,4 - 2190 177 – 4,4 <1 – 9,2 ng/l 
Slam 17 1430 – 29 

400 
87,5 - 2560 <1 – 84,5 µg/kg ts 

Ytvatten 4 <1 - 71,2 <1 - 6 < 1 ng/l 
Sediment 3 <1 - 6,4  <1 – 3,2 < 1 µg/kg ts 
Fisk (muskel) 5 <1 - 48 < 5 < 1 µg/kg fv 

 
Av nitromyskerna var det endast Mysk ketone som påträffades i andra matriser än 
slam. De väldigt låga halterna av Mysk ketone i utgående vatten (< 10 ng/l) är 
troligen ett resultat från en relativt låg användning, låg koncentration i slammet och 
hög grad av avlägsning i avloppsreningsverken. 

Inga myskämnen påträffades i blod från förstföderskor (< 1 ng/g blod). I en 
studie på Landstingsanställda i Uppsala påträffades Galaxolide i huvuddelen av 
blodproven i halter på 0,2-1,3 ng/g serum (Landstinget i Uppsala län 2007), vilket 
är lägre halter än aktuell studies bestämningsgräns. 
 
Slutsatser 
Myskämnen har i den här studien påvisats i in- och utgående vatten samt slam från 
avloppsreningsverk. De har även påvisats i ytvatten, sediment och fisk i recipienter 
till avloppsreningsverk. Inga myskämnen har däremot påträffats i prover från 
bakgrundslokaler, från diffust påverkade lokaler eller från lokaler påverkade av 
deponier eller hushåll. Inte heller vid analyser av blod kunde myskämnen påvisas.   

Myskämnen har påvisats i samtliga slamprover från avloppsreningsverk i den 
här studien. Koncentrationerna varierar kraftigt, vilket också har visats i tidigare 
studier. Däremot är det okänt vad denna höga variation beror på. 

De huvudsakliga slutsatserna från denna studie var att:  
• Myskämnen är vanliga i inkommande vatten, slam och utgående vatten 

från avloppsreningsverk.  
• Myskämnen förekommer i ytvatten och sediment nedströms reningsverk.  
• Studien indikerar att avloppsreningsverk är den troligaste 

spridningsvägen av myskämnen till miljön.  
• Myskämnen förekommer i fisk utanför reningsverk, vilket även visats 

tidigare.  
 
Överskrids effektnivåer? 
För att bedöma om de halter som påvisats i recipienter till avloppsreningsverk har 
någon negativ påverkan på miljön har de uppmätta koncentrationerna jämförts med 
de högsta halter som inte utgör någon risk för miljön (PNEC, Predicted No Effect 
Concentration). Den högsta kvoten mellan påträffade koncentrationer och PNEC 
var 0,26 för galaxolide i ytvatten. Denna kvot erhölls i ytvatten nedströms ett 
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reningsverk. Eftersom endast ett fåtal prover representerar ytvatten nedströms 
reningsverk kan man inte utesluta att negativa effekter av myskämnen kan 
förekomma i sådana recipienter, beroende på årstidsvariationer och variationer 
mellan reningsverk. 
 
Riskbedömning av Galaxolide och Tonalide i ytvatten och sediment. 
Risk assessment for Galaxolide and Tonalide in surface waters and sediments. 

substance 
Maximum measured 
concentration (MEC) in 
this study 

PNEC MEC/PNEC ratio 

Galaxolide surface 
water (ng/l) 180 680 0.26 

Galaxolide 
sediment (μg/kg) 33 320 0.10 

Tonalide sediment 
(μg/kg) 4 200 0.02 

 
Rekommenderas fler analyser? 
Kompletterande mätningar av myskämnen rekommenderas bl. a. för att säkerställa 
att risknivåerna i recipienter till avloppsreningsverk inte överskrids.  
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 
Human exponering 

 
• Myskämnen sprids inte storskaligt eller från de punktkällor som 

undersökts. 
• Myskämnen sprids dock diffust via avloppsreningsverk, men inte från 

diffusa urbana källor. 
• Myskämnen bioackumuleras i fisk. 
• Human exponering av myskämnen påvisades inte i aktuell studie, men 

har visats i en annan studie med lägre detektionsgränser. 
• En preliminär riskbedömning av uppmätta halter av Myskämnen i 

ytvatten och sediment visar inte på något direkt miljöproblem. 
 
Conclusions 
Musk compounds have in this study been found in incoming waste water, sludge 
and effluents at sewage treatment plants (STP). They have also been found in sur-
face water, sediment and fish in recipients to the STP. No musk compounds have, 
however, been found in samples from background sites, in association with diffuse 
urban load, landfills or households. Neither could musk compounds be found in 
human blood.  

All sewage sludge samples from STP:s contained musk compounds. As found 
in earlier studies, the concentrations of musk compounds were highly variable in 
sludge. However, the cause of this variance is unknown.  

The main conclusions from this investigation were:  
• Musk compounds are common in incoming waste water, sludge and 

effluents at sewage treatment plants.  
• Musk compounds occur in surface waters and sediments downstream of 

sewage treatment plants. The study indicates that sewage treatment plants 
are the most likely pathway of musk substances to the environment.   

• The concentrations found do not seem to pose any direct concern since 
the MEC/PNEC values were below one.   

• As shown earlier, Musk substances occur in fish from STP recipients. 
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Betongtillsatser / Concrete 
additives 
 
Namn, cas nr och strukturformler för betongtillsatserna di- och trietanolamin. 
Name, cas no and structure of the concrete additives di- and triethanolamine . 

Egenskap Dietanolamin Trietanolamin 
CAS-nummer 111-42-2 102-71-6 
EINEC 203-868-0 203-049-8 

Kemisk struktur 
 

 
SMILES N(CCO)CCO N(CCO)(CCO)CCO 

 
Screening utförd av SWECO Environment 
År/year 2007 
Originalrapport Screening av betongtillsatser. Screening Report 2008:3. 
 

Etanolaminer har en bred användning inom både industri och hushåll. Di- och 
trietanolamin, eller salter av dessa, används bl.a. som tillsatser vid betongproduktion. I 
Stenungsund finns en av Europas största eten-oxidfabriker som tillverkar etanolaminer. 
Den registrerade mängden av dietanolamin i Sverige år 2005 var 1200 ton.  
 
Ethanolamines have a wide use within both industries and households. Di- and 
triethanolamines, or their salts, are e.g. used as concrete additives. In Stenung-sund 
one of the largest ethen-oxide factories in Europe that produces ethanolamines is 
located. The registered amount of diethanolamine in Sweden year 2005 was 1200 
tonne. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Etanolaminer har en bred användning inom både industri och hushåll. De används i 
rengöringsmedel av skilda slag och som korrosionsinhibitorer i olika smörjmedel, 
skärvätskor och kylsystem. De förekommer också i olika typer av lim. I 
textilindustrin kommer etanolaminer och derivat av dessa till användning i olika 
steg i produktionen, liksom i plast- och massaindustri. 

Di- och trietanolamin, eller salter av dessa, används också vid cementmalning 
för att minska hopklumpning av partiklarna. Etanolaminer förekommer dessutom i 
ett flertal olika kemiska produkter som tillsatser vid betongproduktion. 
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Etanolaminer framställs av etenoxid och ammoniak och har funnits kommersiellt 
tillgängliga sedan mer än femtio år. I Stenungsund finns en av Europas största 
etenoxidfabriker som tillverkar etanolaminer. År 1987 producerades inom EU 
70 000 ton monoetanolamin och år 1984 60 000 ton dietanolamin. I USA 
producerades år 1990 sammanlagt ca 300 000 ton mono-, di- och trietanolamin. 
Den registrerade mängden av dietanolamin i Sverige år 2005 var 1200 ton. 

Etanolaminerna är färglösa vätskor som i miljön främst förväntas uppträda i 
vatten. Dietanolamin och trietanolamin är lättnedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer 
för ”ready biodegradability”. Vattenlösligheten samt fördelningskoefficienten för 
organiskt kol indikerar att ämnena är mycket mobila i jord samt sediment och 
därför sker troligtvis ingen eller mycket liten sorption till suspenderat material och 
sedi-ment och heller ingen bioackumulering. Ångtrycket och Henrys konstant för 
di- och trietanolamin visar att dessa ämnen har en mycket låg benägenhet att avgå 
från både torra ytor och vatten. 
 
Kemiska och fysikaliska egenskaper hos di- och trietanolamin. 
Physiochemical properties for di- and triethanolamine . 

Egenskap Dietanolamin Trietanolamin 

Kemisk beteckning  C4H11NO2 C6H15NO3 

Molekylvikt 1 105,14 149,18 

Kokpunkt 1 268 - 270 ˚C 335,4 

Vattenlöslighet 1 95 400 mg/l (25˚C) obegränsad 

Log Kow 1 -1,43 -- -2,18 -2,53 (25˚C) 

Log Koc 1 0,60 beräknad 1,0 beräknad 2 

Ångtryck 1 
3,7*10-4  hPa (25˚C), beräknad 
0,6 hPa (100˚C) 4,77*10-7 hPa (25˚C), 

Henrys  konstant 2 3,92*10-11 atm m3/mol, beräknad < 10-7 atm m3/mol, beräknad 

Bedömd bionedbrytbarhet 1 Hög Mycket varierande 
1 IUCLID Dataset (European Comission, European Chemicals Bureau) 

2 Data från EPIWIN databas eller beräknat med EPIWIN 3.2 

 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Dietanolamin är klassificerat enligt Klassificeringslistan som hälsofarlig och 
irriterande (farligt vid förtäring, irriterar huden, risk för allvarliga ögonskador, risk 
för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring). 
Trietanolamin är inte klassificerat enligt Klassificeringslistan.  

Omfattande studier har genomförts med avseende på dietanolamins 
ekotoxicitet. Utifrån de långtidsstudier som genomförts i söt- respektive saltvatten 
(IUCLID Dataset 18-FEB-2000) har i detta projekt PNEC-värden för dietanolamin 
beräknats: 
• PNECsötvatten = 64 µg/l (NOEC=3 200 µg/l, säkerhetsfaktor 50) 
• PNECsaltvatten = 32 µg/l (NOEC=3 200 µg/l, säkerhetsfaktor 100) 
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Det holländska miljöinstitutet RIVM har undersökt trietanolamin med avseende på 
dess miljö- och hälsofarlighet (Traas och Bontje, 2005). Denna studie ledde fram 
till en holländsk miljökvalitetsnorm för ytvatten, MPCeco, på 320 µg/l och en 
miljökvalitetsnorm för jord, MPCsoil, på 0,185 mg/kg. 
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med projektet var att:  
• Undersöka om dietanolamin förekommer allmänt i miljön eller om det 

enbart finns i direkt anslutning till verksamheter där dietanolamin 
produceras eller används i stor utsträckning.  

• Undersöka vilka matriser som dietanolamin huvudsakligen förekommer i. 
• Bedöma om de halter som uppmäts kan utgöra en fara för miljön. 

 
Dietanolamin har mätts i ett flertal matriser i provpunkter som har påverkats av 
olika antropogena källor. De potentiella källor som främst undersöktes var: 
• Betonggjutning där dietanolaminer kan läcka från betongen både under 

själva gjutningen och under härdningen.   
• Industrier där dietanolaminer tillverkas.  
• Reningsverk.  

 
Svenska bakgrundshalter i ytvatten och sediment mättes i referenssjöar. Dessutom 
mättes bakgrundshalter i jord i anslutning till referenssjöarna.  

Totalt ingick 55 prover, varav 5 inom det regionala programmet. De matriser 
som undersöktes var jord, grundvatten, ytvatten, sediment, dagvatten, sediment 
från dagvattenbrunnar, samt avloppsvatten, slam och utflödesvatten från 
reningsverk.  
 
 
Resultat och diskussion 
 
Bakgrundsområden 
Di- och trietanolamin förekom inte i bakgrundsområden, vilket överensstämmer 
med deras egenskaper som tyder på att deras atmosfärtransport är begränsad. 
 
Diffusa källor och punktkällor 
Di- och trietanolamin påträffades endast i överskottsvatten som avleddes från 
gjutningsarbeten i ett större infrastrukturprojekt och vid ett av tre tillfällen i 
utgående vatten från en industri där etanolaminer tillverkas (se tabell nedan). 
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Halter av etanolaminer i överskottsvatten från gjutningsarbeten och i utvatten från en 
industri som tillverkar etanolaminer. 
Concentrations of ethanolamines in excess water from founding work and in waste water 
from an indus-try where these substances are produced. 
Provpunkt/matris Dietanolamin 

(µg/l) 
Trietanolamin 

(µg/l) 
Gjutningsarbeten   
Överskottsvatten före rening 0,056 0,031 
efter rening 0,029 0,029 
Industri - tillverkning etanolaminer   
Utvatten 100 46 

 
Dietanolaminer mättes också i dagvatten, spillvatten och grundvatten i anslutning 
till ett antal andra större och mindre gjutningsarbeten, men i dessa fall påträffades 
inte ämnet. Dietanolamin har i ett kontrollprogram för ett stort infrastrukturprojekt 
i södra Sverige, där det pågår stora gjutningsarbeten, påträffats i utgående avlopps-
vatten och i byggbetongslam. 

Dietanolamin eller trietanolamin har varken påträffats i fisk, sediment eller i 
ytvatten. Detta gäller också sediment utanför utsläppspunkter där dietanolamin 
påträffas i utvattnet, vilket indikerar att di- och trietanolamin inte är persistenta i 
miljön och att risken för ackumulation i sediment av dessa ämnen är högst 
begränsad. 

Ämnena har inte heller påträffats i anslutning till avloppsreningsverk. Vad 
gäller slam och utgående vatten är detta inte förvånande eftersom nedbrytningen 
bör vara mycket effektiv i reningsverken. Däremot bör de möjligtvis påträffas i 
inkommande vatten eftersom etanolaminer ingår i ett mycket stort antal hushålls- 
och industriprodukter. Orsaken kan vara att endast ett fåtal sådana ingående vatten 
ingick i screeningen och/eller att ämnena hinner brytas ned före de når 
avloppsreningsverken. 
 
Slutsatser 
Di- och trietanolamin påträffades endast vid ett fåtal tillfällen i anslutning till 
mycket stora punktkällor (ett infrastrukturprojekt med stora gjutningsarbeten samt 
en fabrik där etanolaminer tillverkas). Detta visar att dessa ämnen inte är allmänt 
spridda i miljön trots de mycket stora mängder som används årligen i Sverige. En 
trolig orsak är att dessa ämnen bryts ner förhållandevis lätt i den yttre miljön. 
 
Överskrids effektnivåer? 
De påträffade halterna vid utsläppspunkterna översteg i några fall de koncentratio-
ner som skall undvikas för att med säkerhet undvika negativa effekter i den 
akvatiska miljön. Eftersom spädningen efter utsläppspunkten är mycket hög så 
innebär detta dock att halterna i recipienter kraftigt understiger möjliga 
effektnivåer. 
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Rekommenderas fler analyser? 
Resultatet från screeningen ger inga belägg för något behov av vidare screening av 
etanolaminer, eftersom ämnet inte påträffas i några recipienter och endast vid ett 
fåtal tillfällen i utvatten från byggverksamhet och en industri där ämnet tillverkas. 
Ämnets toxicitet föranleder emellertid att utsläppshalterna bör hållas nere där 
kontinuerliga utsläpp förekommer eftersom närmiljön kring utsläppspunkten 
annars kan påverkas i begränsad grad.  
 
 
Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 

 
 
 

Bioackumulation 

 

 
 
Human exponering 

 
• Betongtillsatsen etanolaminer förefaller inte spridas storskaligt eller 

diffust. 
• Spridning från punktkällor sker, men ämnet kan inte påvisas i miljön.  

 
Conclusions 
Di- and triethanolamine are only found occasionally in association with larger 
sources such as building sites and production industries. This shows that these 
substances are not generally dispersed in the environment in spite of the very large 
amounts used annually in Sweden. One probable cause is that these substances 
relatively easily are degraded in the environment. 

The main conclusions from this investigation were:  
• The results from this screening does not motivate further screening of 

ethanolamines as the substances has only been detected on a few 
occasions in effluents from building sites and production industries, but 
never in receiving recipient waters. 

• The toxicity of diethanolamine may cause local effects on the 
environment at the discharge point; hence levels of the substance in 
effluents from sites with continuous discharge should be kept low. 
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Biocider och organiska halogener 
/ Biocides and organic halogens 
 

 
Tolylfluanid, cas 731-27-1 Klortalonid, cas 1897-45-6 

 
Diuron, cas 330-54-1 Cypermetrin, cas 52315-07-8 

Kathon, cas 55965-84-9 (3:1 mixture) Propiconazol, cas 60207-90-1 

 
Namn, cas nr och strukturformler för de biocider och organiska halogener som ingått i 
studien. 
Name, cas no and structure of the biocides and organic halogens included in the study. 
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Screening utförd av SWECO Environment 
År/year 2007 
Originalrapport Screening of biocides and organic halogens. Rapport 

2008:1. 
 

Tolylfluanid, klortalonil, diuron, cypermetrin, propiconazol och kathon används som 
biocider, antingen direkt (inom t.ex. jordbruk) eller i produkter (såsom t.ex. färg och 
impregneringsmedel). Samtliga ämnen är faroklassificerade som mycket giftiga för 
vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
Diuron och klortalonil är även klassificerade som misstänkt cancerogena. 
 
Tolylfluanid, Chlorothalonil, Diuron, Cypermethrin, Propiconazole and Kathon are used 
as biocides either directly (in e.g. agricultural applications) or in products (such as e.g. 
paint and wood preservation products). All substances are classified as very toxic to 
aquatic organisms and can cause detrimental longterm effects in the aquatic 
environment. Diuron and Chlorothalonil are also classified as suspected carcinogenic 
compounds. 

 
Bakgrund 
I denna studie har ingått: tolylfluanid, klortalonil, diuron, cypermetrin, propicona-
zol och kathon. Samtliga av dessa ämnen används som biocider antingen direkt 
eller i produkter. 
 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
 
TOLYLFLUANID 

Tolylfluanid används som en fungicid vid odling av frukt och blommor, vid 
betning av frön samt som en biocid i färger och träoljor för exteriört bruk. Den 
registrerade mängden tolylfluanid i Sverige år 2005 var ca 140 ton. Nyligen (2007) 
har kemikalieinspektionen dragit tillbaka alla tillstånd för användning av 
tolylfluanid i jordbruket p.g.a. upptäckten av en tidigare okänd 
nedbrytningsprodukt som kan ombildas till nitrosaminer när dricksvatten behandlas 
med ozon. 

Tolylfluanids vattenlöslighet är 0,9 mg/l och Koc varierar mellan 1 728 till 
3 200. 
 
KLORTALONIL 

Klortalonil används som en biocid i träimpregneringsprodukter samt (utanför 
Sverige) i båtbottenfärger. Tidigare användes klortalonil som fungicid inom 
jordbruket, men p.g.a. dess cancerogena egenskaper har tillståndet för användning 
inom jordbruket dragits in. Tillståndet för flera färgprodukter som innehåller 
klortalonil har även dragits in. Registrerad mängd klortalonil i Sverige år 1995 var 
ca 8 ton och år 2005 ca 1,5 ton.  

Klortalonils vattenlöslighet varierar mellan 0,6-0,96 mg/l och Koc varierar 
mellan 1 800 till 2 400. 
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DIURON 

Diuron användes tidigare som ett viktigt ogräsbekämpningsmedel på banvallar, 
vägar och dikesrenar. Numera används ämnet endast i vattenbaserade färger och 
oljor för exteriört bruk. Registrerad mängd diuron i Sverige år 2005 var ca 7 ton. 

Diurons vattenlöslighet varierar mellan 35-42 mg/l och Koc varierar mellan 72 
till 383. 
 
CYPERMETRIN 

Cypermetrin används för bekämpning av skadeinsekter i skogsbruket samt i villa-
trädgårdar. På grund av kraftiga stormar i Sverige år 2005 och 2006 har 
användningen av cypermetrin i skogsbruket ökat. Registrerad mängd cypermetrin i 
Sverige år 2005 var ca 0,7 ton.  

Cypermetrins vattenlöslighet är 0,004 mg/l och Koc varierar mellan 5 800 till 
1,6*105. 
 
KATHON 

Kathon används för att bekämpa mikroorganismer i en rad hushållsprodukter 
såsom schampo, tvålar och hudvårdsprodukter. Kathon används även i industriella 
rengöringsprodukter samt inom pappersindustrin som ett slembekämpningsmedel. 
Studien fokuserar på Kathon GC som består av en blandning av två ämnen, 2-
methyl-3-isothiazolinone (MI) samt 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolinone (CMI). 
Den registrerade mängden av kathon i Sverige år 2005 var ca 25 ton. 

Kathons vattenlöslighet varierar mellan 235 650-536 700 mg/l och Koc varierar 
mellan 27,9 till 45,1. 
 
PROPIKONAZOL 

Propikonazol används för att bekämpa påväxt av svamp i färger och träoljor. 
Ämnet används också som en fungicid inom lantbruket. Den registrerade mängden 
Propikonazol i Sverige år 2005 var ca 20 ton. 

Propikonazols vattenlöslighet varierar mellan 100-110 mg/l och Koc varierar 
mellan 1 900 till 5 564. 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Samtliga ämnen inkluderade i studien är faroklassificerade som ”mycket giftiga för 
vattenlevande organismer” och ”kan orsaka skadliga långtidseffekter i vatten-
miljön”. De flesta ämnena har bedömts vara toxiska eller mycket toxiska. 
Majoriteten av ämnena är persistenta eller mycket persistenta. Samtliga ämnen har 
låg potential för bioackumulering. 
 
TOLYLFLUANID 

Tolylfluanid är klassat som PbT d.v.s. Persistent (halveringstid >= 2 mån), ej 
bioackumulerbart (BCF < 1 000) och måttligt toxiskt (0,1 mg/l < ChV fisk < 10 
mg/l). LC50 och EC50 för akvatiska och terrestra miljöer varierar mellan 0,045-23 
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mg/l respektive 1 000 mg/kg jord. NOEC och LOEC för akvatiska miljöer varierar 
mellan 3,1- 32 µg/l. Riktvärden för svenska ytvatten är 0,2 µg/l. 

Tolylfluanid kan ge allergi vid hudkontakt samt irritera ögon och 
andningsorgan. Oralt och dermalt LD50 för vertebrater (huvudsakligen råttor och 
möss) varierar mellan 25-400 respektive 500-5 000 mg/kg.  
  
KLORTALONIL 

Klortalonil är klassat som P+bT d.v.s. mycket persistent (halveringstid > 6 mån), ej 
bioackumulerbart (BCF < 1 000) och måttligt toxiskt (0,1 mg/l < ChV fisk < 10 
mg/l). LC50 och EC50 för akvatiska och terrestra miljöer varierar mellan 0,0076-
0,17 mg/l respektive 650-10 000 mg/kg jord. Riktvärden för svenska ytvatten 
saknas. 

Klortalonil är misstänkt cancerogen, är mycket giftig vid inandning samt kan 
irritera ögon och andningsorgan. LD50 för vertebrater (huvudsakligen råttor och 
möss) varierar mellan 2,5-3 700 mg/kg. 
 
DIURON 

Diuron är klassat som PbT d.v.s. persistent (halveringstid >= 2 mån), ej bioacku-
mulerbart (BCF < 1 000) och måttligt toxiskt (0,1 mg/l < ChV fisk < 10 mg/l). 
LC50 och EC50 för akvatiska och terrestra miljöer varierar mellan 0,0013-0,04 mg/l 
re-spektive 1 000-5 000 mg/kg jord. NOEC och LOEC för akvatiska miljöer 
varierar mellan 0,005-1 mg/l. Miljökvalitetsnormen för årsmedelhalten är enligt 
EU:s vattendirektiv 0,2 µg/L (AA-EQS). 

Diuron är misstänkt cancerogen. LD50 för vertebrater (huvudsakligen råttor och 
möss) varierar mellan 500-1 017 mg/kg. 
 
CYPERMETRIN 

Cypermetrin är klassat som P+bT+ d.v.s. mycket persistent (halveringstid > 6  
mån), ej bioackumulerbart (BCF < 1 000) och mycket toxiskt (ChV fisk < 0,1 
mg/l). LC50 och EC50 för akvatiska och terrestra miljöer varierar mellan 0,005-0,03 
µg/l respektive 2 634-3 951 mg/kg jord. NOEC och LOEC för akvatiska miljöer 
varierar mellan 0,01-1,1 µg/l. Riktvärden för svenska ytvatten är 0,0001-0,0002 
µg/l. Det holländska riktvärdet för jord som ska skydda 95 % av arterna (MPC soil) 
är 0,39 mg/kg.  

Cypermetrin kan irritera ögon och andningsorgan. LD50 för vertebrater 
(huvudsak-ligen råttor och möss) varierar mellan 25-400 mg/kg.  
 
KATHON 

Kathon är klassat som pbT d.v.s. ej persistent (halveringstid < 2 mån), ej bioacku-
mulerbart (BCF < 1 000) och måttligt toxiskt (0,1 mg/l < ChV fisk < 10 mg/l). 
NOEC och LOEC för akvatiska miljöer varierar mellan 16,5-166 mg/l. Riktvärden 
för svenska ytvatten saknas.  

Kathon är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. LD50 för vertebrater 
(huvudsakligen råttor och möss) varierar mellan 53-60 mg/kg.  
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PROPIKONAZOL 

Propikonazol är klassat som PbT d.v.s. persistent (halveringstid >= 2 mån), ej 
bioackumulerbart (BCF < 1 000) och måttligt toxiskt (0,1 mg/l < ChV fisk < 10 
mg/l). LC50 och EC50 för akvatiska och terrestra miljöer varierar mellan 7*10-4-0,72 
mg/l respektive 5 620 mg/kg jord. NOEC och LOEC för akvatiska miljöer varierar 
mellan 0,5-3 mg/l. Riktvärden för svenska ytvatten är 7 µg/l.  

Propiconazol kan ge allergi vid hudkontakt. LD50 för vertebrater (huvudsak-
ligen råttor och möss) varierar mellan 1 517-4 000 mg/kg.  
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Projektets målsättning var att klargöra de huvudsakliga källorna för dessa ämnen 
till miljön, kartlägga halterna av dessa ämnen i miljön, samt om ämnena påträffas, 
översiktligt bedöma huruvida de uppmätta halterna utgöra en risk för hälsa 
och/eller miljö. 

En provtagningsstrategi togs fram som omfattade jord, grundvatten, ytvatten, 
sediment, dagvatten, sediment från dagvattenbrunnar samt avloppsvatten, slam och 
utloppsvatten från reningsverk. Totalt ingick 89, 70, 66, 114, 141 och 84 prov för 
tolylfluanid, klortalonil, diuron, cypermetrin, propiconazol respektive kathon. I 
tabellen nedan redovisas de huvudsakliga utsläppskällorna som undersöktes för 
respektive ämne. 

Svenska bakgrundshalter i ytvatten och sediment mättes i referenssjöar. 
Dessutom mättes bakgrundshalter i jord i anslutning till referenssjöarna. 
 
De huvudsakliga utsläppskällorna som undersöktes för ämnena. 
De main sources that were examined of the substances. 
Källa Tolylfluanid Klortalonil Diuron Cypermetrin Kathon Propikonazol 
Skogsplantskolor x   x   
Färgindustrier x x x  x x 
Deponier m. byggavfall x x x x  x 
Lantbruk x      
Lagringsplatser för 
behandlat eller målat 
virke 

x x x   x 

Nymålade fasader x      
Bangårdar och -vallar   x    
Båtuppställningsplatser  x     
Tillfälliga 
lagringsplatser för 
timmer 

   x   

Dagvatten från 
villaträdgårdar 

   x   

Reningsverk     x  
Pappers- och 
massaindustrier 

    x  

Enskilda avlopp     x  
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Resultat och diskussion 
 
Undersökta lokaler/källor och förekomst av ämnena vid dessa. 0 = ämnet påträffades inte, - 
= ämnet undersöktes inte, X = ämnet påträffades. 
The examined localities and the occurrence of the substances at these sites.. 0 = the 
substance was not found, - = the substance was not examined, X = the substance was 
found. 
Källa/Lokal Tolylfluanid Klortalonil Diuron Cypermetrin Kathon Propikonazol 
Bakgrundsområden 0 0 X 0 0 0 
Diffusa källor 0 0 - 0 0 0 
Avloppsreningsverk 0 0 X 0 0 0 
Punktkällor       

Skogsplantskolor 0 0 - 0 - 0 
Färgindustrier X 0 X 0 0 X 

Deponier m. byggavfall 0 0 X 0 0 X 
Lantbruk 0 0 - 0 - 0 

Lagringsplatser för behandlat 
eller målat virke 

X 0 X 0 0 X 

Nymålade fasader 0 - - - - - 
Bangårdar och banvallar - - 0 - - - 

Hamnar/Båtuppställningsplatser 0 0 0 0 - 0 
Tillfälliga lagringsplatser timmer - - - X - - 

Dagvatten från villaträdgårdar - - - X - - 
Recipienter till Avloppsverk 0 0 X 0 0 0 

Pappers- och massaindustrier - - - - 0 - 
Enskilda avlopp - - - - 0 - 

Sjukhus - - - - 0 - 
Hushåll - - - - 0 0 

 
Tolylfluanid 
Tolylfluanid påträffades i sediment från två dagvattenbrunnar vid en färgindustri 
(0,26 and 0,85 mg/kg) och i jord vid en lagringsplats för behandlat virke (0,3 
mg/kg). Rapporteringsgränsen för vatten var 0,01 – 10 µg/l samt i jord och 
sediment 0.01 – 0.1 mg/kg.  

Tolylfluanid påträffades dock inte i dagvatten, grundvatten, obehandlat 
avloppsvatten, slam från avloppsrening eller jord insamlade vid färgindustrier. Inte 
heller i jord nedanför byggnadsfasader som målats 1-2 år tidigare med färg 
innehållande 0,2 % tolylfluanid. Tidigare studier har visat att tolylfluanid snabbt 
hydrolyseras i miljön (EFSA 2005), vilket kan vara den huvudsakliga förklaringen 
till den låga detektionsfrekvensen.  

Huvudmetaboliten av tolylfluanid är dimetylaminsulfotoluidid, som har en 
liknade toxicitet som tolylfluanid men lägre rörlighet. Denna substans har 
påträffats i jordextrakt vid några få tidigare tillfällen (Roberts and Hutson 1998). 
Nyligen har en tidigare okänd nedbrytningsprodukt (dimetylsulfamid) av 
tolylfluanid upptäckts som kan bilda cancerogena nitrosaminer. Tyska myndigheter 
har återfunnit detta ämne i både ytvatten och grundvatten. 
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Tolylfluanid mäts regelbundet i grundvatten, ytvatten och dricksvatten inom den 
regionala miljöövervakningen av pesticider (http://vv.mv.slu.se/). Ämnet har aldrig 
detekterats inom detta program. 
 
Klortalonid 
Klortalonid påträffades inte i något prov. Rapporteringsgränsen i vatten var 0,01 – 
10 µg/l samt i jord och sediment 0,01 – 0,1 mg/kg. 

Användningen av klortalonid inom jordbruket har upphört sedan länge (slutet 
av 90-talet) p.g.a. dess cancerogena effekter. Ämnet används dock fortfarande i 
färg och träimpregneringsprodukter. Trots detta återfanns inte klortalonid vid 
färgfabriker eller där behandlade virkesprodukter lagras. Detta kan bero på den 
låga koncentrationen av ämnet i produkterna eller bionedbrytning. Klortalonid har 
inte heller påträffats inom den svenska pesticidövervakningen. 
 
Diuron 
Diuron påträffades framförallt i närheten av en större punktkälla (färgindustri). 
Totalt påträffades diuron i 15 prov från färgindustrier, deponier, en lagringsplats 
för behandlat virke och avloppsreningsverk. Diuron påträffades även i sediment, 
ytvatten och jord i bakgrundsmiljöer. Resultaten presenteras i tabellen nedan. 
Rapporteringsgränsen för vatten var 0,02-0,04 µg/l samt för jord och sediment 
0,01-0,05 mg/kg. 
 
Prover där diuron detekterades. 
Samples where diuron has been detected. 
Source Matrix Number of samples Result 
Paint industry Storm water 2 0.05 - 0.21 µg/l 
Paint industry Groundwater 2 0.06 - 0.4 µg/l 
Paint industry, waste water 
treatment plant 

Incoming water 1 32 µg/l 

Paint industry, waste water 
treatment plant 

Sludge 1 284 mg/kg DM 

Landfill Leachate 3 0.05 - 0.09 µg/l 
Background lake 
(abiskojaure) 

Surface water 1 0.02 µg/l 

Background lake 
(Krageholmssjön) 

Sediment 1 0.086 mg/kg DM 

Background area 
(Krageholmssjön) 

Soil 1 0.015 mg/kg DM 

Waste water treatment plant Sludge 1 0.063 mg/kg DM 
Waste water treatment plant Surface water 1 0.02 µg/l 
Storage for treated wood Storm water sediment 1 0.0188 mg/kg DM 

 
Förekomsten av diuron i referenssjön Krageholmssjön kan troligen förklaras av att 
sjön är lokaliserad inom ett jordbruksområde där ämnet kan ha använts tidigare. I 
bakgrundsjön i Abiskojaure är förekomsten av diuron i ytvatten mer förvånande. 
Två möjliga förklaringar är att det finns en större järnväg 4 km från sjön där diuron 
tidigare kan ha använts alternativt att det sker en nationell eller global atmosfärisk 
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transport av diuron. Tidigare studier i Frankrike har visat att nästan alla regn-
vattenprov innehöll diuron (Scheyera et al. 2007). 

Inom miljöövervakningen av pesticider har diuron påträffats i 0,2-1 % av fallen 
och förekomsten har inte minskat från 90-talet till idag trots att användningen som 
ogräsmedel avslutades i början av 90-talet.  
 
Cypermetrin 
Cypermetrin påträffades i 2 ytliga jordprov (0-10 cm) av totalt 34 jordprov från 
lagringsplatser av virke (0,15 och 0,39 mg/kg) samt i 2 av 7 dagvattenprover från 
friliggande villor (0,1 och 0,45 µg/l). Rapporteringsgränsen för vatten var 0,01-1 
µg/l samt för jord och sediment 0,02-0,1 mg/kg. 

Uppmätta halter av cypermetrin i jord är jämförbara med eller något lägre än 
det holländska MPC värdet på 0,39 mg/kg, vilket indikerar att de kan ge upphov till 
negativa effekter på markmiljön. Detektionsfrekvensen av cypermetrin i jord var 
dock ganska låg. 

Där cypermetrin påträffades i ytlig jord (0-10 cm) förekom ämnet inte i djupare 
jord (10-20 cm) över rapporteringsgränsen. Detta indikerar att läckage inte ägt rum, 
vilket överensstämmer med ämnets förväntade låga rörlighet utifrån dess höga Koc 
värden. Cypermetrin har tidigare påträffats i endast spårbara koncentrationer i 
sediment från vattendrag i närheten av lagringsplatser för timmer (Goedkoop och 
Kreuger 2006). Cypermetrin har inte påträffats inom övervakningen av pesticider. 

Påträffade halter av cypermetrin i dagvatten från friliggande hus och 
villaträdgårdar var 4 500 gånger högre än riktvärdet för svenska ytvatten (0,0001-
0,0002 µg/l). Dagvattnet kommer dock att spädas ut kraftigt i ytvatten eller 
behandlas i avloppsreningsverk varför funna halter inte ger upphov till omedelbar 
oro. Resultatet visar dock att användning av insekticider inom hushåll kan vara en 
viktig källa för spridning av cypermetrin till miljön.  
 
Kathon 
Kathon detekterades inte i något prov. Rapporteringsgränsen för vatten var 1-100 
µg/l samt för jord och sediment 0,05-0,1 mg/kg. 

Kathon detekterades förvånansvärt nog inte i något prov på inkommande 
avloppsvatten till avloppsreningsverk, trots att det är en vitt använd biocid inom ett 
flertal hushållsproduker och inom industriella tillämpningar. Kathon påträffades 
inte heller i inkommande eller utgående vatten eller slam vid pappersbruk där den 
används för att bekämpa mikrobiell tillväxt på maskiner. 

Den troligaste förklaringen till att kathon inte kunde påvisas beror enligt 
litteraturen på att ingående molekyler (isotiazolinonerna MI och CMI) är lätt 
nedbrytbara (Madsen et al. 2001, Rafoth et al. 2007). 

Kathonkomponenterna MI och CMI har tidigare påträffats i Tyskland i ett av 
sju inkommande avloppsvatten i halten 0,5 µg/l (Rafoth et al. 2007), vilket är lägre 
än rapporteringsgränsen i aktuell studie. Varken MI eller CMI påträffades dock i 
utgående vatten från avloppsreningsverket eller i större och mindre vattendrag i 
Tyskland. 
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Propikonazol 
Propikonazol var det mest frekvent detekterade ämnet i denna studie och 
påträffades i 21 av totalt 71 prov. Ämnet förekom vid färgindustrier, deponier och 
lagringsplatser för behandlat virke. Resultaten presenteras i tabellen nedan. 
Rapporteringsgränsen för vatten var 0,03-4 µg/l samt för jord och sediment 0,03-
0,1 mg/kg. 

Propikonazol påträffades i samtliga prov som insamlades vid färgindustrier, i 
alla prov utom ett vid lagringsplatser för behandlat virke samt i 4 av 9 läckage-
vattenprover från deponier. I ett dagvattenprov och i ett grundvattenprov från en 
färgindustri förekom propikonazol i halter över riktvärden i ytvatten (7 µg/l).  
 
Prover där propiconazol detekterades. 
Samples where propiconazole has been detected. 
Source Matrix Number of samples Result 
Paint industry Storm water 2 0.05 - 0.21 µg/l 
Paint industry Groundwater 2 0.06 - 0.4 µg/l 
Paint industry, waste water 
treatment plant 

Incoming water 1 32 µg/l 

Paint industry, waste water 
treatment plant 

Sludge 1 284 mg/kg DM 

Landfill Leachate 3 0.05 - 0.09 µg/l 
Background lake   
(abiskojaure) 

Surface water 1 0.02 µg/l 

Background lake   
(Krageholmssjön) 

Sediment 1 0.086 mg/kg DM 

Background area   
(Krageholmssjön) 

Soil 1 0.015 mg/kg DM 

Waste water treatment plant Sludge 1 0.063 mg/kg DM 
Waste water treatment plant Surface water 1 0.02 µg/l 
Storage for treated wood Storm water sediment 1 0.0188 mg/kg DM 

 
Propikonazol har tidigare påträffats i svenska ytvatten, men inte i sediment från 
jordbruksområden (Adielson et al. 2005). Inom miljöövervakningen av pesticider 
förefaller förekomsten av propikonazol i ytvatten att öka. Propikonazol har även 
påträffats i en tidigare screening i Sverige i slam och utgående vatten från avlopps-
reningsverk, i läckagevatten från deponier samt i dagvatten och dagvattensediment 
i närheten av en impregneringsanläggning för virke (Remberger et al. 2005).  

Aktuell studie bekräftar att propikonazol är en vanligt förekommande 
förorening i närheten av platser där färg produceras samt där målade produkter 
lagras och deponeras, trots en förmodad hög grad av bionedbrytning.  
 
Slutsatser 
Det tycks inte finnas något samband mellan använda mängder av biocider och 
deras förekomst i miljön. Kathon används t.ex. i en lång rad produkter och i förhål-
landevis stora mängder men förekommer inte i något prov i denna studie. Diuron 
däremot, som numera mestadels används i vattenbaserade färger, förekommer i ett 
antal prover både nära punktkällor och i bakgrundområden. Den troligaste orsaken 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 79

till dessa skillnader är att diuron är mycket persistent i miljön medan kathon bryts 
ner betydligt lättare. 

Några huvudsakliga slutsatser från denna undersökning är: 
• De funna halterna bedöms inte utgöra någon direkt miljörisk. 
• Färgindustrier, lagringsplatser för impregnerat virke, deponier samt 

möjligtvis villaträdgårdar tycks vara de några av de viktigaste källorna för 
dessa ämnen till miljön. 

• Cypermetrin kan vara en möjlig kandidat för vidare screening. Dels för 
att de funna halterna i ytjord nära timmerlagringsplatser var nära möjliga 
effektnivåer och dels för att cypermetrin återfanns i hälften av dagvatten-
proverna från villaträdgårdar. Vidare screening skulle kunna fokusera på 
användning i villaträdgårdar. 

• Klortalonil och Kathon (CMI och MI) påträffades inte i några prov och 
det finns således inte något behov av vidare screening av dessa ämnen. 
Nedbrytningsprodukter av kathon skulle dock kunna utredas vidare 
eftersom deras persistens och toxicitet är okänd i nuläget. 

• Diuron påträffades nära punktkällor och vid bakgrundssjöar. Det finns 
möjligtvis ett behov av en begränsad screeningsstudie av biologiska prov 
för att utröna nuvarande halter i biota. 

• Tolylfluanid återfanns endast i ett fåtal prov och vidare screening av detta 
ämne är inte nödvändigt. Däremot behöver tyska undersökningar av 
nedbrytningsprodukter av tolyfluanid utvärderas för att bedöma om 
nedbrytningsprodukterna behöver ingå i screeningsstudier i Sverige. 

• Propiconazol påträffades i närheten av platser där vattenbaserade färger 
produceras eller där behandlade virkesprodukter lagras, vilket även visats 
i tidigare studier. Eftersom ämnet mäts regelbundet inom miljööver-
vakningen finns inget vidare behov av screening.  

 
Överskrids effektnivåer? 
Endast cypermetrin påträffades (i jord) i halter som eventuellt kan ge effekter. 
Även om diuron och propikonazol i några enskilda fall påträffades i förhållandevis 
höga halter i avloppsvatten, slam, dagvatten samt grundvatten så var halterna i jord, 
sediment och ytvatten långt under möjliga effektnivåer. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Cypermetrin och diuron bedöms utgöra möjliga kandidater för vidare screening. 
Däremot motiverar resultaten från screeningen av tolylfluanid, klortalonil, kathon 
(CMI och MI) och propiconazol ingen vidare screening av dessa ämnen. För mo-
tivering och ytterligare kommentarer se slutsatser ovan.  
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Helhetsbedömning 
 

  
 

 Storskalig  
spridning 

Diffus  
spridning Punktkälla Bioackumulation Human  

exponering 

Tolylfluanid Nej Nej Ja - - 

Klortalonil Nej Nej Nej - - 

Diuron Ja Ja Ja - - 

Cypermetrin Nej Nej Ja - - 

Kathon Nej Nej Nej - - 

Propikonazol Nej Nej Ja - - 

 
• Av de studerade biociderna är det endast diuron som sprids storskaligt 

samt diffust via avloppsreningsverk.  
• Diuron, tolylfluanid, cypermetrin och propikonazol sprids från 

punktkällor såsom färgindustrier, lagringsplatser för behandlat virke, 
deponier och/eller villaträdgårdar.  

• Klortalonil och kathon sprids varken storskaligt, diffust eller från 
punktkällor. 

• De funna halterna av dessa biocider bedöms inte utgöra något direkt 
miljöproblem. 

 
Conclusions 
There is no apparent relation between the amounts of biocides used and their 
occurrence in the environment. This is exemplified by kathon that is used in a large 
number of products but was never found in any sample. Diuron on the other hand is 
used in smaller amounts, in a few products, but was found at background lakes and 
in a number of samples at point sources, such as paint factories.  

Only cypermethrin was found at levels (in soil) that could cause any immediate 
effects. On a few occasions diuron and propiconazole were found at high levels 
(relative to effect concentrations) in incoming water, stormwater, groundwater and 
sludge. However, they were well below any effect levels for surface water, soils or 
sediments.    

Some main conclusions and recommendations are: 
• The screened biocides are not found at levels that give rise to any 

immediate environmental concern. 
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• Paint industries, storage sites for treated wood and/or landfills seem to be 
the most important sources of propiconazole, diuron and tolylfluanid to 
the environment.  

• Cypermethrin is a possible candidate for further screening. The substance 
was detected in stormwater from areas with detached houses and in the 
topsoil at sites where timber is stored. Further screening should focus on 
the usage of cypermethrin in pesticides for villa gardens and for 
protection of felled timber. 

• Chlorothalonil and the kathon substances CMI and MI were not detected 
in any samples. There is no further need for screening of these 
substances. However, the need for screening of kathon biodegradation 
products can not be excluded since the stability and ecotoxicity of these 
compounds is largely unknown. 

• It may be pertinent to review German screening studies on the occurrence 
of degradation products of tolylfluanid before deciding if these should be 
investigated in the future. 
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Organofosfatestrar / 
Organophosphorus esters 
 
Screening utförd av Kemiska institutionen, Umeå universitet 
År/year 2007 
Originalrapport Organofosfatestrar i humanmjölk och fisk från svenska 

sjöar och kustnära områden. 
 

Organofosfatestrar (OP) används i stor utsträckning som flamskyddsmedel och 
mjukgörare i plaster, men även som bl.a. skumdämpande medel och som tillsatser i 
smörjmedel och hydraulvätskor. Den stora produktionsvolymen och det faktum att OP 
främst används som additiv medför en risk att de kan avgå via urlakning, nötning eller 
avdunstning från de produkter de är tillsatta och transporteras vidare ut i miljön. 
 
Organophophorus esters (OP) are used in large extent as flame retardants and softner 
in plastics, but also as e.g.  foam inhibitor substance and as additives in lubricant and 
hydraulic liquids. The large production volume and the fact that OP mainly are used as 
additives results in a risk that they can depart via maceration, abrasion or evaporation 
from the products to witch they are added and be transported to the environment. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Organofosfater (OP) används i stor utsträckning som flamskyddsmedel och mjuk-
görare i plaster, men även som bl.a. skumdämpande medel och som tillsatser i 
smörjmedel och hydraulvätskor. I tabellen nedan listas olika OP och deras använd-
ningsområden. 

Under de senaste åren har den globala konsumtionen av OP ökat. År 2005 var 
totalkonsumtionen i Europa 85 000 ton varav 46 000 ton var klorerade och 39 000 
ton var oklorerade (1). Under åren 1999 och 2003 dominerade TCPP, TDCPP, 
TEHP, TPP, TBEP, TBP, EHDPP, TCEP och TCP den svenska importen av OP, 
med individuella importkvantiteter mellan 20-200 ton. TCPP, TPP och TBP impor-
teras som bulkkemikalier till Sverige i proportionerna 6:3:1 (9). 

Den stora produktionsvolymen och det faktum att OP främst används som 
additiv medför en risk att de kan avgå via urlakning, nötning eller avdunstning från 
de produkter de är tillsatta och transporteras vidare ut i miljön. 

Med ökad storlek på alkylgrupperna så minskar biodegradering av alkylfosfater 
medan deras persistens ökar, (14). Detsamma gäller för ökning av storlek och antal 
på fenylgruppernas substituenter för arylfosfater. Vidare är klorerade OP mer 
persistenta än alkyl- och arylfosfater (2,3,5). Utifrån tillgängliga data om 
halveringstider i olika matriser klassificeras de flesta OP som lätt nedbrytbara och 
även som relativt lätt metaboliserade och eliminerade av fisk. TCPP klassificeras 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 84

dock som icke lätt nedbrytbar medan TPP och TBP anges ha halveringstider på ett 
par dagar i flodvatten.  

 
Förkortningar, CAS-nummer och användningsområden för organofosfatestrar. 
Abbreviations, CAS number and sectors of application for organophosphorus esters. 
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tris(2-kloroisopropyl)fosfata 13674-84-5 TCPP X X      (2) 
tris(1,3-dikloro-2-propyl)fosfat 13674-87-8 TDCPP X X   X   (2) 
tris(2-kloroetyl)fosfat 115-96-8 TCEP X X   X  X (2) 
tributylfosfat 126-73-8 TBP  X X X X X X (3) 
tris(2-butoxyetyl)fosfat 78-51-3 TBEP X X  X X X  (4) 
trifenylfosfat 115-86-6 TPP X X X  X   (5) 
2-ethylhexyl difenylfosfat 1241-94-7 EHDPP X X X  X   (6,7) 
trikresylfosfat 1330-78-5 TCP X  X  X  X (8) 
tri-orto-cresylfosfat 78-30-8 ToCP        (8) 
dibutyl-fenylfosfat 2528-36-1 dBPhP X  X     (6) 
butyldifenylfosfat 2752-95-6 BdPhP X  X     (6) 
tris(2-ethylhexyl)fosfatb 78-42-2 TEHP X X      (4) 

a Den kommersiella TCPP består av fyra isomerer, av vilka tris(2-koroisopropyl)fosfat, CAS 
13674-84-5 är den som förekommer i störst andel följt av bis(2-kloro-1-metyletyl)(2-
kloropropyl)fosfat, CAS 76025-08-6 och 2-kloro-1-metyletyl bis(2-kloropropyl)fosfat, CAS 76649-
15-5.   b TEHP kunde inte analyseras pga att den eluerar samtidigt med fettet i uppreningssteget 
med gelpermeationskromatografi.  

 
Tidigare publicerade undersökningar 
Ett kartläggningsprojekt visade att OP är vanligt förekommande i alla typer av 
inomhusmiljöer. Även i utomhusmiljöer såsom snö, bakgrundsluft, regnvatten, 
avloppsvatten, avloppsslam, oljeprodukter samt fisk påträffades OP (12,13). För de 
OP som påträffades i luft och depositionsprov bedömdes väg- och framförallt 
flygtrafik vara betydande källor. Avloppsreningsverk visade sig vara en stor 
punktkälla till OP i recipienter eftersom OP till stor del passerar reningsverken utan 
att renas bort eller brytas ner, detta gäller särskilt för de klorerade organofosfaterna 
som passerade rakt igenom reningsverken. 

TBP, TBEP och TCEP har påträffats i grundvatten i koncentrationer upp till 
3700, 2010 resp. 750 ng/l (2,23). TBEP har även hittats i kranvatten i halter upp till 
5400 ng/l, i detta fall angavs utlakning från packningar som den troligaste källan 
(4). 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Den kemiska strukturen hos de OP som används som flamskyddsmedel och mjuk-
görare liknar OP som används som insekticider, vilka är designade för att skada 
insekters nervsystem. Förutom att OP kan orsaka neurologiska skador finns det lite 
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data om vilka hälsoeffekter som kan drabba människor som exponeras för OP. 
Trots detta har det föreslagits ett gränsvärde på 40 µg/kg kroppsvikt och dag för 
summan av TBP, TBEP, TCEP, TCPP, TEHP och TPP (19). 

Det är fortfarande oklart vilka exponeringsvägar som dominerar när det gäller 
human exponering och upptag av OP. Dricksvatten är en möjlig exponeringsväg, 
eftersom OP påträffats i grundvatten och kranvatten. En annan möjlig exponerings-
väg är via inandning av och nedsväljning av damm inomhus, vilken uppskattades 
till 0,03-5,8 µg OP/(kg×dag) för en vuxen människa.  

Kunskapen om vilka effekter OP kan orsaka ute i miljön är liten liksom 
mängden av publicerade toxicitetsdata. Man känner till att den akuta toxiciteten 
varierar både mellan OP och också mellan arter. Av triaryl- och klorerade OP 
verkar TCP, TPP och TDCPP vara mest akuttoxiska för fiskar (se tabell nedan). 
 
Toxicitetdata och biokoncentrationsfaktorer (BCF) för OP (27). 
Toxicity data and bioconcentrationfactors (BCF) for OP (27). 

namn 
NOEC 

(mg/L) a 
96-h LC50 

(mg/L)b 
halvtids-
eliminering (h) BCF Ref 

TBEP 10c 24c   (4) 
TBP  4.2–12c 1.25d 11–49c (3) 
TCEP  90e 0.7e 0.9e (2) 
TCPP 9.8f 51f   (2) 
TDCPP 0.56c 1.1c 1.65d 47–107d (2) 
EHDPP    413–465f (7) 
TCP  0.26c 9.6–13.3c 770–2768c (8) 
TPP  0.36c 1.2e 43c 324–1368c (5) 

c regnbåge,  d killifish,  e guldfisk,  f fathead minnow 

LC50 dödlig (lethal) koncentration; koncentrationen av ett ämne i vatten som dödar 50% 
av testorganismerna. NOEC (no observed effect concentration) den koncentration där 
inga effekter observerats på testorganismerna. 

 
Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med studien var att: 
• kartlägga förekomsten av OP i svensk fisk samt undersöka om det finns 

påtagliga skillnader i koncentrationer och fördelning av OP i fisk från 
provplatser med kända källor jämfört med fisk från s.k. bakgrundslokaler.  

• undersöka om det är skillnader i koncentrationer och fördelning av OP i 
bröstmjölk insamlat under olika år och från kvinnor från olika städer. 

 
Fisk (abborre, tånglake, strömming, lax, karp och musslor) provtogs i svenska sjöar 
och kustområden från norra till södra Sverige. Flest prov samlades in från referens-
sjöar medan övriga prov samlades in från recipienter som belastas av någon känd 
utsläppskälla. Källor som undersöktes var reningsverk och Arlanda flygplats. 

Bröstmjölk tillhandahölls från SLV från kvinnor i fyra svenska städer. 
Bröstmjölken var insamlad 2-3 veckor efter förlossningen. 
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Resultat och diskussion 
OP hittades i alla prov av biota och bröstmjölk. Tris-2-kloro-iso-propylfosfat 
(TCPP) och trifenylfosfat (TPP) dominerade i biota medan TCPP och tributylfosfat 
(TBP) dominerade i mjölkproven. OP påträffades även i blankproven trots varsam 
provhantering. Eftersom uppmätta halter av TCPP i bröstmjölk var nära halten i 
blankprovet bör presenterade halter av TCPP i bröstmjölk tolkas med viss 
försiktighet. 
 
Biota 
I biotaproverna varierade totalkoncentrationen av OP mellan 34-15 000 ng/g fett. 
Fördelningsmönstret av OP i fisk från bakgrundslokaler var likartat, vilket tyder på 
diffusa källor, t.ex. via nedfall från luft och nederbörd (se figur nedan). Däremot 
kunde en markant skillnad i både fördelning och koncentrationer av OP ses i prov 
från källnära platser jämfört med fisk från referenslokalerma. TDCPP påträffades 
t.ex. endast i fisk nedströms reningsverk och TBEP påträffades endast i fisk 
nedströms reningsverk samt i fisk från Märstaån.  

Av abborrarna uppvisade fisken från Märstaån den högsta totalhalten av OP, 
11 000 ng/g fett, medan övriga abborrar låg inom intervallet 190-1 900 ng/g fett. I 
fisk från Märstaån påträffades framförallt sådana OP som ingår i hydrauloljor för 
flyg (dBPhP, BdPhP och TBP). Likaså var det i fisk från Märstaån som den högsta 
halten av trikresylfosfat inkl. den mycket toxiska isomeren tri-orto-kresylfosfat 
(som också ingår i hydrauloljor) påträffades. 

Högst uppmätta halt av OP noterades i tånglake fångad på västkusten utanför 
Fjällbacka, med en totalhalt på 15 000 ng/g fett av vilka EHDPP dominerade med 
14 000 ng/g fett. EHDPP påträffades i all biota som den femte mest förekommande 
OP. 
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Halter av OP i ng/g fett i biota från hav (a) och sjö (b): S (hav), L (sjö), P (damm) och St (å). 
Pe (perch=abborre), mus (mussels=musslor), sal (salmon=lax), her (herring=strömming), 
eelp (eel-pout=tånglake) and ca (carp=karp) (27). 
Concentrations of OP in ng/g fat in biota from sea (a) and lake (b): S (sea), L (lake), P 
(pond) and St (stream). 
 
Jämförelse med PCB-halter rapporterade inom miljöövervakningen tyder på att 
totalhalterna av de studerade OP (sum-OP) i prover från bakgrundslokaler är av 
samma storleksordning som totalhalterna av PCB (sum-PCB). 

Halter av OP tenderar att vara högre i större abborrar än i små, vilket indikerar 
att OP kan ackumuleras i fisk. 
 
Bröstmjölk 
I mjölkproven varierade totalkoncentrationen av OP mellan 46 och 180 ng/g fett. 
ToCP, dBPhP och BdPhP påträffades inte i något av mjölkproven. Inga signifikan-
ta skillnader mellan OP-halter och geografiskt ursprung kunde konstateras. 
Däremot hade mjölken som samlats in för 10 år sedan (prov 18.1 och 18.2) högre 
halter av TBEP än mer nyligen insamlad mjölk (se figur nedan). Å andra sidan kan 
det inte uteslutas att de proven kan ha blivit kontaminerade.  
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Fördelningsmönstren av OP i mjölk överensstämmer med tidigare publicerade data 
att TBEP och klorerade OP dominerar i husdamm medan TCPP, TCEP och TBP är 
de främst förekommande i inomhusluft (25,26).  

Uppmätta halter av OP i bröstmjölk är jämförbara med uppmätta halter av PCB 
(10 kongener) i mjölkprover insamlade mellan 1996 och 2006 med en medianhalt 
på 130 ng/g fett (31). Däremot är uppmätta halter av OP i bröstmjölk en tiopotens 
högre än uppmätta halter av bromerade flamskyddsmedel (PBDE 47, 99, 100, 153 
och 154) i bröstmjölk (28). 
 

 
Halter av OP ng/g fett i bröstmjölk från svenska kvinnor. 
Concentrations of OP ng/g fat in breast milk from Swedish wimmen. 
 
Human exponering 
Exponering för OP via konsumtion av fisk, beräknat på medelkoncentrationen av 
TCPP, TPP, TCEP, TBP, EHDPP, TBEP, TDCPP och TCP skulle uppgå till 11 
ng/(kg×dag) för en vuxen person på 70 kg som äter 28,6 g fisk i veckan (32). Ett 
ammande barn på fem kilo som dricker 1 liter modersmjölk per dygn skulle expo-
neras för 64 ng/(kg×dag) via mjölk. Som jämförelse uppskattades exponeringen via 
inandning av luft och nedsväljning av damm till 0,67 resp. 6,0 µg/ (kg×dag). Följ-
aktligen kan det konstateras att humanexponering för OP via fisk och amning 
skulle vara av liten betydelse jämfört med den beräknade exponeringen för OP via 
luft och damm. Fastän fler OP är inkluderade i dessa beräkningar är exponeringen 
ändå lägre än det föreslagna gränsvärdet på 40 µg/(kg×dag) (19).   
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Slutsatser 
Sammanfattningsvis är OP biotillgängliga för både fiskar och människor och de 
verkar även kunna bioackumulera i fisk. Det är logiskt att TCPP påträffas i högre 
halter än TPP eftersom den är icke lättnedbrytbar samt importeras i större kvantite-
ter. Däremot är det mindre logiskt att TBP är en av de mest vanligt påträffade OP i 
både fisk och humanmjölk, eftersom den har en låg biokoncentrationsfaktor i fisk 
samt korta alkylkedjor och därför borde vara lättnedbrytbar. 

Resultaten från denna studie pekar på att belastningen av OP i miljön är hög 
och att det sker en kronisk exponering för OP. Halterna av OP i såväl akvatiska 
organismer som människa är lika höga som PCB-halterna trots att allt tyder på att 
OP är mindre stabila. 
 
Överskrids effektnivåer? 
Ingen bedömning utförd för miljön. Uppskattad humanexponering för OP via fisk 
(0,011 µg/(kg×dag)) och amning (0,064 µg/(kg×dag)) är lägre än det föreslagna 
gränsvärdet på 40 µg/(kg×dag).  Humanexponering av OP via luft och damm har 
dock uppskattats till att vara mycket större än via fisk och amning. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Studien ger inga rekommendationer om fler mätningar av OP i miljön. Däremot 
rekommenderar den fortsatta studier av: 
• degradering av OP i olika matriser och temperaturer 
• upptag och eliminering av OP i fisk för att kunna beräkna BCF.  

 
Vidare framhålls att de biologiska effekterna av långvarig subletal exponering för 
OP är mycket dåligt utredda. 
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Helhetsbedömning 
 

 
Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 
 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 
Human exponering 

 
• De organofosfatestrar som används som flamskyddsmedel sprids 

storskaligt, diffust via avloppsreningsverk samt från punktkällor.  
• Organofosfatestrar bioackumuleras i fisk. 
• Människor exponeras för organofosfatestrar.   
• När det gäller humanexponering för OP förefaller exponering via fisk 

och, för spädbarn, bröstmjölk vara av liten betydelse jämfört med andra 
potentiella exponeringsvägar som t.ex. luft och damm.  

• Kunskapsunderlaget om OP:s egenskaper är för litet för en säker risk-
bedömning. 

 
Conclusions 
In summary, OP is bioavailable for both fish and humans and they also seem to 
bioaccumulate in fish. Tris-2-chloro-iso-propyl phosphate (TCPP) and triphenyl 
phosphate (TPP) dominated in biota while TCPP and tributyl phosphate (TBP) 
dominated in breast milk. It seems logical that TCPP is found in higher concentra-
tions than TPP in the samples, since it is more persistent and imported in larger 
quantities. However, that TBP is one of the most commonly found OP in both fish 
and milk seems less logical since it has a low BCF in fish and ought to be easily 
degraded.  

The result from this study shows that the load of OP in the environment is high 
and that there is a chronic exposure of OP. The level of OP in aquatic organisms as 
well as humans is as high as PCB levels inspite that everything points at that OP 
are less persistent. 
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Sukralos / Sucralose 
 

Sucralose: 1,6-Dichloro-1,6-
dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-
chloro-4-deoxy-β-D-
galactopyranoside  

56038-13-2 

Source for structure:ChemID plus 

 
Namn, cas nr och strukturformel för sukralos. 
Name, CAS no and structure of sucralose. 
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Norsk Institutt for 

Luftforskning (NILU) 
 ITM, Stockholm universitet 
År/year 2007-2008 
Originalrapporter Measurments of sucralose in the Swedish Screening Pro-

gram 2007 – Part I; Sucralose in surface waters and STP 
samples. IVL Report B1769. 
Measurments of sucralose in the Swedish Screening Pro-
gram 2007 – Part II; Sucralose in biota samples and re-
gional STP samples. IVL Report B1795. 
Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos 
med avseende på eventuella ekotoxikologiska effekter. 
ITM rapport 181. 

 
Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel som används i mer än 4 000 olika livsmedel. 
Hos människan går det mesta av intaget kemiskt oförändrat genom matspjälknings-
kanalen. Ingen ackumulering i organismen är känd och nedbrytning eller omvandling 
har endast påvisats i vattenmiljö under inverkan av mikroorganismer. Ekotoxiciteten 
hos sukralos verkar vara låg. 
 
Sucralose is a synthetic sweetener used in more than 4 000 different food products. In 
humans most of the intake passes the gastrointestinal channel unchanged. No 
accumulation in organisms is known and degradation or transformation has only been 
found in the aquatic environment under influence from micro organisms. The 
ecotoxicity of sucralose seems to be low. 

 
Bakgrund 
IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening av sötningsmedlet 
sukralos, vilken rapporterats i två delar. ITM har undersökt eventuella ekotoxiko-
logiska effekter av sukralos samt även mätt halter av sukralos i avloppsvatten och 
ytvatten. Detta avsnitt sammanfattar resultatet från dessa tre studier. 
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Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel som används i mer än 4 000 olika 
livsmedel. Kemiskt är sukralos en disackarid, som modifierats i tre positioner med 
klor. Ämnet är ca 600 gånger sötare än sackaros och används efter tillstånd i USA 
och Europaunionen, m.fl. länder som tillsats i livsmedel. 

Sukralos är lättlösligt i vatten. Hos människan går det mesta av intaget kemiskt 
oförändrat genom matspjälkningskanalen. Ingen ackumulering i organismen är 
känd och nedbrytning eller omvandling har endast påvisats i vattenmiljö under 
inverkan av mikroorganismer. Tre primära klorinnehållande omvandlingsprodukter 
har påvisats. 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Halter av sukralos i svenska miljöprov har inte undersökts tidigare. I en norsk 
studie uppmättes sukralos i avloppsslam och utgående avloppsvatten i halterna 1-
20 ng/g fv respektive 0,4-7,3 µg/l (Dye C et al. 2007).  
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
De få ektoxoikologiska undersökningar som utförts med sukralos indikerar en låg 
toxicitet för akvatiska organismer (Endpoint > eller = 1 800 mg/l). Kunskapen om 
sukralos kroniska effekter är dock mycket begränsad. 

Även djurstudier visar på att sukralos har en låg toxicitet. Ett acceptabel dagligt 
intag på 15 mg/kg kroppsvikt och dag har bestämts av JECFA (Joint FAO/WHO 
Expert Committee on Food Additives), baserat på ett NOEL på 1 500 mg/kg 
kroppsvikt från en långtidsstudie på råtta och en säkerhetsfaktor på 100 (JECFA, 
1991). I Sverige rekommenderar livsmedelsverket ett dagligt intag av sukralos på 
inte mer än 15 mg/kg kroppsvikt.  
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Det huvudsakliga syftet med IVL:s översiktliga kartläggning var att bestämma 
koncentrationer av sukralos i några olika matriser i miljön, framförallt för att 
belysa viktiga transportvägar i vattenmiljön i Sverige.  

Studien omfattade både mätningar i bakgrundsområden och nära potentiella 
källor. Provtagningsstrategin fokuserades på utgående avlopp till den akvatiska 
miljön. Framförallt undersöktes avloppsreningsverk och deras mottagande 
recipienter. Provtagning utfördes i ytvatten, slam, ingående och utgående 
avloppsvatten och biota. Totalt ingick 133 prover. 
 
Det huvudsakliga syftet med ITM:s studie var att undersöka om sukralos biokon-
centreras i exponerade organismer samt att utreda ämnets toxicitet. I studien ingick 
även analys av ett utgående avloppsvatten från ett modernt reningsverk samt 
ytvatten från tre reningsverksrecipienter.   
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Resultat 
Nedan visas en sammanställning av uppmätta halter av suckralos i olika provtyper. 
 
Uppmätta koncentrationer av sukralos i olika provtyper.  
Ranges of sucralose concentrations measured in different environmental samples. 
Compartment Number of samples Concentration range Enhet 

Reference lakes, 
surface water 5 <2 - <4 ng/l 

STP influent waters 15 1 700 – 7 920 ng/l 

STP effluent waters 66 710 -11 000 ng/l 

Surface water 28 <2,2 – 3 560 ng/l 

Sludge 14 <0,3 - 19 ng/g ww 

Biota Fish 4 <0,3 - <1 ng/g fw 

Biota Mussels 2 <0,4 - <0,7 ng/g fw 

 
Avloppsvatten 
Sukralos påträffades i samtliga ingående och utgående avloppsvatten. Halterna av 
sukralos i inkommande vatten varierade mellan 1,7 och 7,9 µg/l och i utgående 
vatten mellan 0,71 och 11 µg/l. Reningsgraden av sukralos i avloppsverken var i 10 
av 13 fall negativ, alltså mycket låg. 
 
Ytvatten 
Sukralos påträffas i vattenrecipienter som tar emot utgående vatten från renings-
verk. Däremot detekterade sukralos inte i ytvatten från referenssjöar, i ingående 
vatten till vattenverk eller i vattendrag uppströms avloppsreningsverk.  

Halterna av sukralos i ytvatten från Stockholm som belastas av utgående 
avlopps-vatten varierade i IVL:s studie mellan 0,4 - 0,9 µg/l och i ITM:s studie 
mellan 0,11 – 0,18 µg/l, vilket är 10-100 gånger lägre halter än i utgående 
avloppsvatten. Högsta halt av sukralos i ytvattnet ( 3,6 µg/l) uppmättes i närheten 
av utsläppspunkten för ett avloppsverk som bl.a. tar emot avlopp från en 
livsmedelsanläggning som använder sukralos i sina produkter. Halten av sukralos 
avtog med ökat avstånd från utsläppspunkten.  
 
Slam 
Det sker ingen ackumulation av sukralos i slam. Uppmätta halter av suckralos från 
avloppsreningsverken är relativt låga (<0,3 – 19 ng/g fw). Halterna är jämförbara 
med uppmätta halter i utgående avloppsvatten. Alltså kan porvattnet i slammet vara 
den verkliga reservoaren av sukralos i slammet.  
Biota 
Sukralos verkar inte tas upp i biota. I musslor (Anodonta cygnea, i burar) expone-
rade för sukraloshaltigt outspätt utgående avloppsvatten från Henriksdals renings-
verk i Stockholms under 8 veckor, kunde sukralos ej detekteras i musselvävnad 
(<0.4 - < 0.7 ng/g fw). Varken fiskmuskel eller fisklever ifrån abborre (Perca 
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fluviatilis), infångad i Linköping och Stockholm, innehöll heller detekterbara halter 
av sukralos. 
 
Ekotoxstudie 
I den studie som ITM utförde visades att sukralos inte biokoncentreras i 
gammarider (kräftdjur som lever i blåstångsbältet) men att dödligheten hos nyfödda 
gammarider ökar med ökad koncentration av sukralos. Vidare kunde inte påvisas 
några skalömsningseffekter hos kräftdjur (gammarider och Nitocra) av sukralos. 
 
Slutsatser 
Studierna visar att sukralos troligen förekommer i alla avloppsvatten vid avlopps-
reningsverk i Sverige. Totalt undersöktes utgående avloppsvatten från 54 olika 
avloppsverk och alla innehöll sukralos i µg/l halter (0,71-11 µg/l). 

Utav 13 parade ingående-utgående avloppsvatten var reningsgraden av sukralos 
negativ i 10 fall. Detta visar tydligt att nuvarande reningsprocessteknik som 
används vid vanliga avloppsverk i Sverige är otillräcklig för att hindra detta ämne 
från att spridas till miljön. 

Baserat på det totala årliga utsläppet av avloppsvatten från avloppsverk i 
Sverige och med antagandet att medianhalten av sukralos i utgående avloppsvatten 
från dessa studier är representativ, erhålls ett årligt totalt utsläpp av sukralos på 5,5 
ton till recipienter i Sverige. 

Avloppsslam verkar inte vara en huvudsaklig sänka för sukralos. 
Sukralos påträffades i ytvatten nedströms avloppreningsverk, men inte i något 

biotaprov. 
Eftersom sukralos anses vara peristent kan nuvarande användning i ett längre 

perspektiv leda till en anrikning av sukralos i den akvatiska miljön.  
 
Överskrids effektnivåer? 
Det är svårt att svara på om sukralos utgör en miljörisk vid nuvarande användning. 
Tillgängliga ekotoxikologiska data (PNEC) samt uppmätta halter i miljön (MECs) 
visar inte på någon miljörisk (MEC/PNEC < 0,00025). För kroniska ekotoxtester 
finns bara data från en art, Daphnia magna. Det är inte heller möjligt att uttala sig 
om vilken miljörisk som omvandlingsprodukter av sukralos utgör (åtminstone två 
av dem är klorerade). 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Ingen rekommendation utförd. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 
Human exponering 

 
• Sukralos sprids inte storskaligt, men diffust till miljön via 

avloppsreningsverk. 
• Sukralos sprids bl.a. via punktkällor till avloppsreningsverken.  
• Sukralos förefaller inte bioackumuleras i biota (fisk och musslor). 
• Eftersom sukralos anses vara persistent kan nuvarande användning i ett 

längre perspektiv leda till en anrikning av sukralos i den akvatiska miljön. 
• En preliminär riskbedömning av uppmätta halter av sukralos i ytvatten 

visar inte på några betydande miljörisker. Bedömningen är dock osäker 
eftersom det ekotoxikologiska underlaget för kroniska effektnivåer är 
mycket begränsat. 

 
Conclusions 
The results of the sucralose screening study show that sucralose is present in 
probably all STP water streams in Sweden. Effluent samples from 54 different 
STPs in Sweden have been analysed with respect to sucralose and all effluent wa-
ters contained sucralose in µg/l concentrations (0.71-11 µg/l). 

Out of 13 paired influent-effluent measurements the removal efficiency was 
negative in 10 cases. This clearly suggests that current treatment process 
technology employed by ordinary Swedish STPs is not adequate to retain this 
substance from entering the environment. 

Based on the total annual STP effluent discharge in Sweden and the assumption 
that the median effluent concentration is representative for the average Swedish 
STP, an annual total discharge of sucralose to recipients in Sweden of 5.5 tonnes 
can be estimated. 

STP sludge seems not to be any major sink for sucralose.  
Sucralose was not found in any of the biota samples. In the case of fish, both 

liver and muscle tissue was analysed without detecting sucralose. 
Whether sucralose poses any environmental risks at the current level of use is 

difficult to answer. Based on the ecotoxicological data currently available, the 
measured environmental concentrations reported in this study do not suggest any 
environmental risks (MEC/PNEC < 0.00025). However, the ecotoxicological 
dossier openly accessible contains only data on the chronic toxicity of sucralose 
with respect to Daphnia magna. Neither is it possible to address the issue of 
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environmental risks associated with the abiotic and biotic transformation products 
of sucralose (at least two of them are chlorinated). 

Due to the fact that sucralose is considered to be persistent, the current level of 
domestic use (estimated from STP effluent concentrations) may on a long term 
basis lead to a build up of sucralose in the aquatic environment. 
 
Referenser 
Dye C, Kylin H, Schlabach M, Proceedings of the 2nd EMCO workshop on 
Emerging Contaminants in Wastewaters: Monitoring Tolls and Treatment Tech-
nologies, 26-27 April 2007, Belgrade, Serbia 

JECFA 1991. Evaluation of certain food additives and contaminants. 37th Report of 
the Joint FAO/WHO expert group on food additives. WHO Technical report, Se-
ries 806, WHO, Geneva. 
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1,5,9-cyklododekatrien /  
1,5,9-cyclododecatriene – CDDT 
or CDT 

 

 
Två varianter av strukturformeln för 1,5,9-cyklododekatrien. CAS 4904-61-4. 

 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutetet 
År/year 2007 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2006, Subreport 2: 1,5,9-Cyclododecatriene. Report 
B1747. 

 
CDDT används som intermediat vid syntes av cykliska och alifatiska kolväten vid 
produktion av polyamider och bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan, 
HBCD. CDDT klassas som mycket giftigt för vattenorganismer. 
 
CDDT is used on as a chemical intermediate in the synthesis of cyclic and linear 
compounds with twelve carbon atoms mainly used in the production of polyamides and 
the brominated flame retardant hexabromocyclododecane, HBCD. CCDT is classified 
as very toxic towards the aquatic environment. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
CDDT produceras i Texas, USA (Invista, formerly Du Pont textiles & Interiors) 
och Tyskland (Degussa, formerly Hüls AG). I Sverige finns ingen produktion av 
CDDT. 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Inga tidigare undersökningar avseende halter i miljön har påträffats. 
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Biologiska effekter och effektnivåer 
CDDT anses vara mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka kroniska 
effekter i vattenmiljön (OSPAR, 2002). Utifrån åtta olika ekotoxtester som utförts 
på alger, daphnia och fisk med olika endpoints (IC50, EC50, LC50, NOEC) har ett 
PNEC-värde på 1,1 µg/l beräknats (med en säkerhetsfaktor på 10). 
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Det huvudsakliga syftet med studien var att bestämma koncentrationer i olika 
matriser i miljön, att belysa viktiga transportvägar samt att bedöma sannolikheten 
för pågående emissioner i Sverige. Ytterligare syften var att utreda förekomsten av 
atmosfärisk transport samt upptag i biota. 

Provtagningsprogrammet omfattade mätningar i bakgrundsområden och i 
närheten av möjliga punktkällor. Mätningar gjordes också i urbana områden 
påverkade av diffusa emissioner från samhällets kemikalieanvändning. 
Analyserade provtyper var luft, jord, sediment, reningsverksslam och fisk. Totalt 
ingick 55 prov i studien. 
 
Resultat 
CDDT återfanns inte i mätbara halter i något av de analyserade proven. Detek-
tionsgränserna var 0.04 - 0.05 ng/m3 i luft, 10 ng/g TS i sediment och jord, 20 ng/g 
TS in slam och 1-4 ng/g VV i fisk. 
 
Slutsatser 
Resultaten pekar på att 1,5,9-cyklododekatrien inte finns allmänt spridd i den 
svenska miljön i koncentrationer som kan innebära en negativ miljöpåverkan.  
 
Överskrids effektnivåer? 
Risknivå har endast tagits fram för vatten. Eftersom inga vattenprover tagits kan 
ingen direkt jämförelse göras. Beräkning av vattenhalter utifrån detektionsgränsen i 
sediment indikerar att beräknade halter i vatten ligger 1 000 till 10 000 gånger 
under effektnivåerna. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Föreningen rekommenderas inte att ingå i löpande miljöövervakningsprogram. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 

Human exponering 

 
• CDDT påtrfäffades inte i några prov, vilket indikerar att ämnet inte sprids 

storskaligt, diffust eller från punktkällor. 
• CDDT förefaller inte bioackumuleras i fisk. 

 
Conclusions 
CDDT was not found in any of the samples. The reported detection limits were 
0.04 - 0.05 ng/m3 in air, 10 ng/g DW in sediment and soil, 20 ng/g DW in sludge 
and 1-4 ng/g WW in fish. 

No risk levels have been derived for other environmental matrices than water, 
where the suggested PNEC is 1 µg/L. As no water samples have been analysed in 
the current study, it was not possible to do a direct PEC/PNEC comparison. Thus, 
the overall conclusion of the screening is that 1,5,9-cyclododecatriene is generally 
not present in the Swedish environment in concentration that is of environmental 
concern. The substance is thus not recommended as a candidate to be included in 
regular monitoring. 
 
Referenser 
OSPAR (2002) Datasammanfattning CDDT 
http://www.ospar.org/v_substances/get_page.asp?v1=4904614.xls, version 2002-
07-18 
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Ftalater / Phthalates 
 

 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutetet 
År/year 2006 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2006, Subreport 1: Phtalates. Report B1750. 
 

Ftalater används främst som mjukgörare. Den huvudsakliga användningen har varit i 
PVC, men de används även i t.ex. nagellack, parfym, tätningsmedel, pigment, 
bindemedel, verktygshandtag. Kemikalieinspektionen har identifierat DEHP som en 
CMR-substans (cancerogen, mutagen och reproduktionsstörande) och det är även ett 
utfasningsämne inom PRIO. Ftalatestrar är toxiska för akvatiska organismer.  
 
The primary use of phthalates has been in PVC plastics, but also to a lesser extent in 
nail polish, perfume, sealants, pigments, adhesives and tool handles. The Swedish 
Chemicals Agency has identified DEHP as a CMR substance (carcinogenic, 
mutagenic, reproduction disturbing) and it is a phase-out substance within the 
prioritisation guide PRIO. Ftalateesters are toxic to aquatic organisms. 

 
 

OO
OOC9H19

C9H19

 

OO
OOC10H21

C10H21

 
Di-isononyl-phthalate (DINP) Di-isodecyl-phthalate (DIDP) 
CAS 68515-48-0, 28553-12-0 CAS: 68515-49-1 26761-40-0 
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Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) Di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) 
117-81-7 103-23-1 
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Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Ftalater används huvudsakligen som mjukgörare i plast och är i ett globalt 
perspektiv de vanligaste mjukgörarna. I Västeuropa produceras ungefär en miljon 
ton ftalater årligen. Den huvudsakliga användningen har varit PVC, men de 
används även i bl.a. nagellack, parfym, tätningsmedel, pigment, bindemedel och 
verktygshandtag.  

I Sverige användes främst DEHP fram till 2001 då man på frivillig basis 
övergick till att använda främst iso-ftalaten DINP (se figur 1). 2004 producerades 
56 ton DINP och 350 ton DIDP i Sverige vilket kan jämföras med importen på 18 
300 ton. Produktionen av DEHP var ca 600 ton. Adipaten di-(2-ethyl)hexyladipat 
(DEHA) är en mjukgörare som i många fall ersatt DEHP. 
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Den svenska användningen av ftalater och DEHA mellan åren 2000 och 2005 (SPIN, 2007) 
The Swedish use of phthalates and DEHA between the years 2000 and 2005 (SPIN, 2007).  
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Övervakningsdata på iso-ftalater är av begränsad omfattning vilket också fastslås I 
EU:s riskbedömning (ECB, 2003a, b). De övervakningsdata som finns har 
sammanställts i tabell nedan. 

Ett stort antal studier har gjorts på DEHP, vilket finns tillgängligt i den 
fullständiga riskbedömningsrapporten (ECB, 2001). Eftersom iso-ftalaterna var 
huvudsyftet med studien har fokus varit att samla in tillgängliga data för dessa i 
denna screeningundersökning. 
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Uppmätta halter av iso-ftalater i olika matriser i miljön (Källa: Source: ECB, 2003a,b och 
däri ingående referenser)  
Measured concentrations of iso-phthalates in various matrices in the environment (Source: 
ECB, 2003a,b and references therein). 
Matrix DINP DIDP 

4 - 23 000 3 800- 8 030 Sewage sludge 
[μg/kg dw] 4 760 - 13 800  

<100 - 250 <100 - 190 Sediment 
[μg/kg dw] <25 - 6 161 <15 – 1 109 (median: <15) 
Biota 
[μg/kg dw] 

<500 - 810 (mussels) <200 - 1 240 (mussels) 

 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Ftalaters toxicitet har beskrivits av Staples et al. (1997), Bradlee och Thomas 
(2003) samt av David och Gans (2003). Bradlee och Thomas sammanställde 
studier på akvatisk toxicitet av ftalatestrar och drog slutsatsen att ftalatestrar med 
fler än 6 kolatomer i alkylkedjan inte har en inneboende toxicitet mot akvatiska 
organismer. Ftalatestrar metaboliseras snabbt i biota och vattenlösligheten är låg 
vilket minskar deras biotillgänglighet. 

Eftersom det inte finns några bestämda risknivåer (PNEC-värden) och då 
toxicitetsdata gällande iso-ftalater är motsägelsefulla är det inte möjligt att göra 
någon riskbedömning avseende dessa ämnens förekomst i miljön. 

Kemikalieinspektionen har identifierat DEHP som en CMR-substans 
(cancerogen, mutagen och reproduktionsstörande) och det är även ett 
utfasningsämne inom prioriteringsguiden PRIO (www.kemi.se). Ingen av de andra 
ämnena i studien finns upptagna i PRIO. 
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Det huvudsakliga syftet var att bestämma koncentrationer av iso-ftalater i olika 
matriser i miljön, att belysa viktiga transportvägar samt att bedöma sannolikheten 
för pågående emissioner i Sverige. Utöver iso-ftalaterna DINP och DIDP inklude-
rades även di-(2-etyl)hexylftalat (DEHP) som jämförelsesubstans. Denna var tidi-
gare den mest använda ftalaten men har till stor del ersatts av de två förstnämnda. 
Även adipaten di-(2-ethyl)hexyladipat (DEHA) inkluderades i mätningarna. Denna 
ingick i ett tidigare screeningprogram (Remberger et al., 2005) och är en 
mjukgörare som i många fall ersatt DEHP. I luftproverna analyserades ytterliggare 
fyra ftalater; di-etylftalat (DEP), di-iso-butylftalat (DIBP), di-n-butylftalat (DBP) 
samt butylbensylftalat (BBzP), då dessa ämnen tidigare bestämts i luftprover och 
analysmetoden fanns utvecklad. 

Ytterligare syften var att utreda förekomsten av atmosfärisk transport samt 
upptag i biota och i människor. En provtagningsstrategi utarbetades utifrån en 
kartläggning om möjliga källor. Utifrån denna valdes provplatser som 
representerade punktkällor, diffusa källor (reningsverk, urban miljö) samt 
bakgrundsområden. För att kartlägga mänsklig exponering insamlades livsmedel 
samt urinprover. Totalt bestämdes ftalater i 66 prover av luft, sediment, slam, fisk, 
livsmedel samt urin.  
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11 av dessa 66 prover utgjordes av regionala prover (10 slamprover samt ett 
sedimentprov) som skickats in från tre deltagande länsstyrelser. Urvalet av 
regionala prover baserades på olika strategier, de utgör antingen ett komplement till 
andra regionala övervakningsprogram, eller kommer ifrån lokala misstänkta 
punktkällor. De flesta regionala prover kom från kommunala reningsverk, med 
syfte att få en uppfattning om den diffusa belastningen i länet. 
 
 
Resultat 
 
Luft 
Halterna i luft av iso-ftalater är i allmänhet något lägre än halterna av DEHP, med 
undantag av urban luft, där DIDP dominerar. Vad detta beror på är oklart, eftersom 
användningen av DIDP är cirka hälften så stor som användningen av DINP, och 
den är inte heller mer flyktig än DINP.  
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Halter av DEHA, DEHP, DINP och DIDP i atmosfärsprov. 
Concentrations of DEHA, DEHP, DINP and DIDP in atmospheric samples. 
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Halter i luft av fyra ytterligare ftalater DEP, DIBP, DBP, BBzP. 
Concentration in air of four additional phthalates: DEP, DIBP, DBP, BBzP. 
 
Sediment  
I sediment är både DIDP och DINP i samma storleksordning eller högre än DEHP, 
medan DIDP i slam motsvarar ca 50 % av uppmätta halter av DEHP. 

Ftalater och DEHA detekterades inte i sediment i bakgrundsområden. De 
påträffas i högst halter isediment i Stockholm men även i sedimenten utanför 
industriområden i Stenungsund. Detta stöder tesen att diffusa utsläpp av ftalater är 
viktiga. Halterna av DEHP är i samma storleksordning som DINP och DIDP, vilket 
grovt motsvarar konsumtionsmönstret 2001. 

Halterna av DINP och DIDP i urbana sediment var i nivå med eller högre än 
tidiga-re rapporterade halter (EU:s riskbedömning, DINP: <100 – 3 200 jämfört 
med <25 – 6 161 µg/kg ts; DIDP: <100 – 3 400 jämfört med <15-1 109 µg/kg ts). 
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Halter av ftalatestrar och DEHA i sediment. 
Concentration of phthalate esters and DEHA in sediments. 
 
Slam 
Alla ftalater återfanns i samtliga slamprover och ingen större variation mellan olika 
reningsverk kunde observeras. DINP förekom i halter av samma storleksordning 
som DEHP medan halterna av DIDP var ca 50 % lägre än nivåerna av DEHP. I 
likhet med halterna i luft motsvarar det observerade mönstret inte dagens använd-
ning. Den stora volymen DEHP som finns upplagrat i teknosfären skulle kunna 
förklara förekomsten i slam. 
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Halter av ftalatestrar och DEHA i slam från kommunala reningsverk. 
Concentration of phthalate esters and DEHA in sludge from municipal sewage treatment 
plants. 
 
Biota 
Iso-ftalater detekterades inte i fisk vilket tyder på liten bioackumulation. 
 
Urin 
Metaboliter av DEHP påträffades i alla analyserade prover. MEHP (monoethyl-
hexylfthalat) är en metabolit av DEHP och uppträder i koncentrationerna 0.7-11 
µg/L.  

Monoestrar av iso-ftalater kunde inte detekteras i urin, vilket indikerar en låg 
human exponering. På grund av den relativt höga detektionsgränsen (50 µg/l) går 
det inte att jämföra denna exponering med exempelvis exponering för DEHP.  
 
Livsmedel 
Halterna av iso-ftalater i livsmedel är lägre än halterna av DEHP vilket tyder på 
lägre humanexponering genom föda. Det finns dock betydligt fler exponerings-
vägar som kan vara av betydelse, exempelvis inandning av inomhusluft vilket inte 
ingick i denna undersökning.  
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Halter av ftalater och DEHA i olika livsmedel. 
Concentration of phthalates and DEHA in various foodstuffs.  
 
Slutsatser 
DEHP var den substans som oftast detekterades. Iso-ftalaterna återfanns i samtliga 
slamprover, men de återfanns också i de flesta andra matriser med undantag för 
urin och biota. 

Mätningarna indikerar tydligt att iso-ftalater släpps ut i den svenska miljön 
idag. Låga halter av ftalater förekom generellt i prover insamlade i 
bakgrundsområdena varför långväga atmosfärisk transport av ftalater inte torde 
vara något stort problem.  
 
Överskrids effektnivåer? 
Eftersom det inte finns några bestämda risknivåer (PNEC-värden) och då toxici-
tetsdata gällande iso-ftalater är motsägelsefulla är det inte möjligt att göra någon 
riskbedömning avseende dessa ämnens förekomst i miljön. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Ytterligare mätningar rekommenderas av iso-ftalater i urban luft och möjligen i 
anslutning till punktkällor. 
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Helhetsbedömning 
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Punktkälla 

 
 

Bioackumulation 

 
Human exponering 

 
• Iso-ftalater sprids inte storskaligt.  
• Iso-ftalater sprids diffust från urbana miljöer och avloppsreningsverk 

samt från punktkällor såsom plastindustrier. 
• Iso-ftalater förefaller inte bioackumuleras i fisk. 
• Human exponering av iso-ftalater kunde inte påvisas genom analys av 

respektive metaboliter, dock var detektionsgränsen hög och en 
exponering kan inte helt uteslutas. 

• Eftersom det inte finns några bestämda risknivåer och då toxicitetsdata 
gällande iso-ftalater är motsägelsefulla, är det inte möjligt att göra någon 
riskbedömning avseende dessa ämnens förekomst i miljön. 

 
Conclusions 
The following conclusions can be drawn from the screening study: 
• Iso-phthalates were detected in air, sediments, sewage sludge and food-

stuffs. 
• There are on-going emissions of iso-phthalates to the Swedish 

environment. 
• Concentrations in air in background areas were generally low, thus 

longrange atmospheric transport does not seem to be of major 
importance. 

• In air, the levels of iso-phthalates are still generally lower than DEHP 
levels, with the exception of urban air, where DIDP dominates. In 
sediments and sludge the DINP levels are of similar order of magnitude 
as the levels of DEHP. In sediments this is true also for DIDP, whereas 
DIDP levels in sludge correspond to about 50 % of the DEHP levels. 

• Uptake of phthalates in biota seems to be limited. 
• Human exposure to iso-phthalates cannot be assessed in comparison to 

the exposure to DEHP. Metabolites of iso-phthalates were not found in 
human urine but detection limits were approximately five times higher 
than detected levels of metabolites of DEHP. The levels in food-stuffs are 
still higher for DEHP than for iso-phthalates. Additional routes of 
exposure should also be investigated, e.g. inhalation of indoor air. 
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• As there are no set risk levels of iso-phthalates, and due to ambiguous 
data on toxicity it is not possible to determine the risk of their presence in 
the environment. 
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Zinkpyrition och irgarol 1051 / 
Zincpyrithione and irgarol 1051 
 

 

 
Zinc pyrithione Irgarol 1051 
CAS 13463-41-7 CAS 28159-98-0 

 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutetet 
År/year 2006 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2006, Subreport 3: Zinc pyrithione and Irgarol 1051. Rep-
ort B1764 

 
Zinkpyrition och irgarol 1051 är biocider som bl.a. används i båtbottenfärg. Zinkpyrition 
används också i vissa kosmetiska produkter, t.ex. mjällschampo. Då ämnenas 
användningsområden i samhället är breda, kan man antaga att spridningen sker via 
flera olika källor, t.ex. punktkällor och hushåll. Emissioner kan även förväntas i 
anslutning till hamnar, varv, båtklubbar och marinor. 
 
Zinc pyrithione and irgarol 1051 are biocides used as antifouling agents in products 
such as paints, antidandruff products and some medical products. Because of their 
common appearance in consumer products, zinc pyrithione and irgarol 1051 are likely 
to be emitted and distributed in the environment via a variety of sources, e.g. point 
sources and via consumer use. Emissions in areas with boating activities are also likely 
to occur. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Zinkpyrition och irgarol 1051 är biocider som bl.a. används i båtbottenfärg. 
Zinkpyrition används också i vissa kosmetiska produkter, t.ex. mjällschampo. Då 
ämnenas användningsområden i samhället är breda, kan man antaga att spridningen 
sker via flera olika källor, t.ex. punktkällor och hushåll. Emissioner kan även 
förväntas i anslutning till hamnar, varv, båtklubbar och marinor. 
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Pyritionkomplexen är neutrala och hydrofoba med låg vattenlöslighet och binder 
därmed till organiskt material. Pyritionmolekylen kan brytas ner genom fotolys 
eller brytas ner via kemisk eller biologisk oxidation.  
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Zinkpyritioner och andra metallpyritioner har sällan bestämts i miljöprover på 
grund av dess snabba fotolys vilket försvårar mätningar av den här typen av ämnen 
(Neihoff et al., 1979, and Galvin et al., 1995). 
 
Uppmätta halter av zinkpyritioner och irgarol i miljöprover 
Concentrations of zincpyrithion and irgarol 105 in environmental samples 
Matris Uppmätta halter Anmärkning 
Vietnam (Harino et al., 2006) 
Sediment och 
musslor 

Irgarol 1051: 0.05–4.0 µg/kg ts 
Pyritioner: <2-420 µg/kg ts (endast sediment) 

 

Bullandö marina, stockholms skärgård (KemI, 2006) 
Vatten Marina:  

Cu; 1.52-6.62 µg/l, Zn ; 2.73-20.0 µg/l, irgarol 
1051; <0.005-0.17 µg/l) 
Bakgrundsstation:  
Cu; 0.72-1.74 µg/l, Zn; 0.64-2.19 µg/l, irgarol 
1051; <0.005-0.008 µg/l) 

Halter av Cu och Zn vatten var 
2006 högre än vid tidigare 
undersökning 1993. 

Blåstång Marina och naturhamn:  
Cu; 5-10 mg/kg, Zn; 300-799 mg/kg, irgarol 
1051; 40-96 µg/kg) 

 

Holland (van Wezel et al., 2001) 
Kustvatten 
och sediment 

Irgarol 1051 analyserades I vatten från 
flodmynningar och hamnar, högsta halt i fritt 
vatten 0.19 µg/l och 1.7 µg/l i hamn. 

Högst halter på senvår/sommar 
när båtsäsongen startar. 

Medelhavet (Tolosa et al., 1993) 
Kustvatten Irgarol 1051: 0.64 µg/l  

 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Pyritioner är mycket giftiga för ett antal pelagiska arter, speciellt alger. I en rapport 
av TemaNord, rapporteras att 0,2nM (0,07 µg/l) av zinkpyrition innebär en 
påverkan på 5 % av arterna i ett pelagiskt system (baserat på NOEC och LOEC 
från tre trofiska nivåer). Vid denna concentration är därmed 95 % av arterna inte 
påverkade (Dahlöf et al., 2005).  

Irgarol 1051 används i båtbottenfärger för att förhindra påväxt och kan ersätta 
tributyltenn (TBT). Toxikologiska studier visar att irgarol 1051 är mycket giftigt 
för många marina alger och tillräckligt persistent för att nå toxiska nivåer i 
områden med mycket båtaktivitet såsom båthamnar (Agüera et al., 2000; 
Konstantinou and Albanis 2004). 
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Syfte och provtagningsstrategi 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att få en uppfattning om 
koncentrationer i olika matriser i miljön, att belysa tänkbara transportvägar samt 
bedöma huruvida uppmätta koncentrationer kan tänkas ha någon miljöpåverkan. 
Även eventuellt upptag i biota och människa undersöktes. 

Screeningprogrammet omfattade mätningar i bakgrundsområden och i närheten 
av möjliga punktkällor. Mätningar gjordes också i urbana områden vilket avspeglar 
diffusa emissioner från samhället. Provtyperna var vatten (in- och utgående 
avloppsvatten, ytvatten, lakvatten samt processvatten ifrån relevant industri), 
sediment, slam, biota (fisk) och human urin. Totalt insamlades 124 prover varav 
112 analyserats med avseende på zinkpyrition, 115 analyserats med avseende på 
zink och bly, och 118 analyserats med avseende på irgarol 1051. 

Inom de regionala provtagningsprogrammen (från åtta län) togs prov främst vid 
avloppsreningsverk varav, 27 på slam, 16 på utgående vatten och 17 på ingående 
vatten samt sediment vid marinor och dricksvatten samt råvatten från dricksvatten-
täkter. 
 
Resultat 
Detektionsgränser för studerade ämnen i matriser som ingår i screeningen. 
Detection limits in various matrices for the substances included in the screening. 
Substance Water (µg/L) Sludge 

(µg/kg dw) 
Sediment 
(µg/kg dw) 

Fish 
(ng/g ww) 

Urine 
(µg/l) 

Zn-pyrithione 0.015 20 20 - 0.05 
Irgarol 1051 0.0003 1 0.001-1 1 0.0003 
Zn 0.05 0.1 0.25 120 1.3 
Pb 0.005 0.05 0.05 2.0 0.11 

 
Vatten 
Zinkpyrition detekterades i, två vattenprov från reningsverk (Jämshögs RV i 
Olofström 1.9 µg/l och Askersunds RV i Örebro, 17 µg/l) och ett prov på utgående 
vatten från ett sjukhus (Karlskrona Sjukhus: 32 µg/l). I övriga vattenprov var 
halterna av zinkpyrition under detektionsgränsen. 

Irgarol 1051 detekterades i sex av inkommande avloppsvatten, 13 utgående 
avloppsvatten och tre prov från urbana miljöer. Irgarol 1051 detekterades inte i 
vattenprov från bakgrundsmiljöer. 
Zink och bly detekterades i samtliga vattenprov. Inget samband kunde påvisas med 
förekomst av zinkpyrition eller irgarol 1051. 
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Halter av irgarol 1051, Zn och Pb i vatten. Irgarol 1051 analserades inte i proven från 
deponin i Bubbetorp eller i ingående vatten från Skebäck och Mörrums reninvgsverk. 
Contents of irgarol 1051, Zn and Pb in water samples. Irgarol 1051 was not analysed in the 
sample from Bubbetorp landfill, nor in the influent samples from Skebäck and Mörrums 
STP.  
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Slam 
Slam från 34 olika reningsverk analyserades med avseende på zinkpyrition och 
irgarol 1051. Zinkpyrition kunde inte påvisas i något av proven. Irgarol 1051 
detekterades i 18 av slamproven. Av dessa låg halten i tio av proven under 10µg/kg 
TS, 4 prov mellan 10 och 20 µg/kg TS och 4 prov mellan 20 och 55 µg/kg TS. 
 
Sediment 
Zinkpyrition kunde inte detekteras i de 16 analyserade sedimentproverna 
(detektionsgräns <20 µg/kg TS). Irgarol påträffades i 11 av proven och halterna är 
något lägre i urbana sediment än i hamnområden. 
 

G
B

G
 h

ar
bo

ur

R
id

da
rfj

är
de

n

B
ro

m
m

a 
ST

P

H
en

rik
sd

al
 S

TP

W
as

a 
m

us
eu

m

S
to

ra
 E

ss
in

ge
n

År
st

av
ik

en

K
ro

kh
ol

m
en

N
yk

öp
in

gs
 h

ar
bo

ur

O
xe

lö
su

nd
 h

ar
bo

ur

Tr
os

a 
ha

rb
ou

r

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(µ

g/
kg

 d
w

)

0

5

10

15

20

25

 
Halter av irgarol 1051 i sediment. ”STP” prov togs i recipienten utanför renigsverkets 
utflöde. 
The contents of irgarol 1051 in sediment samples. The “STP” samples were taken in the 
recipient just outside the STP effluent point. 
 
Biota 
Irgarol 1051 detekterades inte i de analyserade proven på fisk. Resultat avseende 
zinkpyrition presenteras i en kompletterande rapport. 
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Humanprover 
Zinkpyrition detekterades inte i urinproven från människa. 
 
Slutsatser 
Följande slutsatser har dragits av den genomförda studien: 
 
Zinkpyrition 
• Zinkpyrition detekterades endast i tre vattenprover. 
• Det var inte möjligt att finna ett samband mellan halten av zink och zink-

pyrition. 
• Den lägre detektionsfrekvensen trots en hög användning indikerar en hög 

nedbrytningshastighet för zinkpyrition. 
 
Irgarol 1051 
• Irgarol 1051 detekterades i ca 70 % av sedimentproverna (inte i 

bakgrundsområden).  
• Irgarol 1051 detekterades i ungefär 50 % av slamproven vilket indikerar 

1) att ämnet har en bred användning i Sverige och 2) flera källor och 
användningsområden än tidigare rapporterat. 

• Irgarol 1051 förekom mer frekvent i reningsverkens utgående vatten än i 
ingående vatten, orsaken för detta är okänd. 

• Sediment och slam antas vara matriser som är lämpliga för fortsatt analys 
av irgarol 1051.  

• Varken irgarol 1051 eller zinkpyrition detekterades i urin.  
 
Överskrids effektnivåer? 
Zinkpyrition har inte påträffats i nivåer som överskrider de halter som i litteraturen 
ger påverkan på akvatiska organismer. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Fortsatt övervakning av zinkpyrition rekommenderas inte. 

Sediment och slam förefaller vara mycket lämpliga matriser för att studera 
spridning av irgarol 1051.  
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 
Human exponering 

 
• Zinkpyrition och Irgarol 1051 sprids inte storskaligt, men diffust via 

avloppsreningsverk och från punktkällor och hamnar. 
• Bioackumulation av Irgarol 1051 kunde inte påvisas. Eventuell bioacku-

mulation av zinkpyrition redovisas i en kompletterande rapport. 
• Human exponering av zinkpyrition och Irgarol 1051 förefaller inte ske, 

eftersom ämnena inte påträffades i urin. 
 
Conclusions 
The following conclusions can be drawn from this screening study: 
• Zinc pyrithione was only detected in three environmental samples, thus it 

is not regarded as problematic substance; no further monitoring is 
necessary.  

• It was not possible to identify any correlation between zinc and zinc 
pyrithione. 

• The limited detection frequency despite extensive use indicate high 
degradation rate of zinc pyrithione 

• Irgarol 1051 was detected in approximately 70 % of all sediment samples 
(from all sampling sites apart from the background sites). This is not 
surprising considering the use of the substance as an antifouling 
component in boat paints.  

• Irgarol 1051 was also detected in approximately 50 % of the sludge 
samples, suggesting; 1) a wide use of the substance throughout Sweden, 
and 2) other sources and usage applications of the substance than 
previously reported. 

• Irgarol 1051 was more frequently occurring in STP effluent water, than in 
ingoing water.  The reason for this is unclear.  

• Sediment and sludge seem to be appropriate matrices to analyse with 
regard to irgarol 1051.  

• Neither irgarol 1051 nor zinc pyrithione occurred in humane urine. 
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Sexvärt krom, Cr (VI) / Hexavalent 
chromium  
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutetet 
År/year 2006 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2006, Subreport 5: Hexavalent Chromium, Cr(VI). Report 
B1762. 

 
Krom används vid produktion av rostfritt stål, textilier, läder m.m. Krom sprids till miljön 
via industriprodukter, förbränning av fossila bränslen och avlopp från kemiindustri. 
Sexvärt krom är giftigt, allergent och cancerogent och har förbjudits i en rad produkter 
inom EU (t.ex. elprodukter). 
 
Chromium is used in the production of stainless steel, textiles, leather, paint etc. 
Chromium emission to the environment occurs via industrial products, industrial 
effluents and through combustion of fossil fuel. Hexavalent chromium is toxic, 
allergenic and carcinogenic and has, despite a wide area of applications, been banned 
in several products within the EU, for instance in electronic devices. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Krom bryts som kromit i framför allt Sydafrika. Till Sverige importerades år 2000 
ca 755 ton kromsalt och metalliskt krom. Av detta användes ca 600 ton i industrin 
och 326 ton exporterades i produkter. 

Krom sprids till miljön via industriprodukter, förbränning av fossila bränslen 
och avlopp från kemiindustri. Specifika emissionskällor är: cement produktion, 
avgaser från katalysatorer i bilar, avlopp från ytbehandling av elektronik, färgning 
av läder och textilier, konsumentprodukter som färg, papper, läder, rostfritt stål, 
förkromade produkter m.m. Utsläpp via lakning och vittringsprocesser är dock 
långsamma. Krom frisätts även i stora mängder vid vulkanutbrott. 

Under oxiderande förhållanden är krom lättlösligt i vatten som anjoner av 
Cr(VI), kromat (CrO4

2-) och bikromat (HCrO4
-). Dessa anjoner bildar olika 

komplex som är relativt vattenlösliga och därmed rörliga i miljön. Under 
reducerande förhållanden kan Cr(VI) omvandlas till Cr (III) som är olöslig och 
adsorberas hårt till fasta ytor (Loyaux-Lawniczak et al., 2001). 

Innehållet av sexvärt krom i konsumtionsvaror är reglerat i ett EU-direktiv och 
är sedan 1 juli 2006 förbjudet i elektroniska produkter. 
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Tidigare publicerade undersökningar 
Bakgrundshalten av krom (Crtot totalhalt) har tidigare studerats av Naturvårds-
verket. I jordbruksmark (är medelkoncentrationen 20,5 mg/kg ts).  

Bakgrundshalten av krom i svenska ytvatten är generellt < 0,3µg/l men detta 
överskrids i södra Sverige (Alm et al., 1999). Krom övervakas även i nederbörd. 
Under 2000-2001 var medelkoncentrationen av krom (Cr(III) och Cr(VI)) i regn 
0,2-0,9 µg/l och våtdepositionen 33-235 µg/m2 och år. Bakgrundshalten av total-
krom i grundvatten är 0.1 – 1 µg/l (Naturvårdsverket, 1990 och 1999). 

Krom har även studerats i fjädermossa och fisk i Sverige. I mossa var halten 
0,5-3,7 µg/g i Stockholmsregionen och 0,8 µg/g (median) i bakgrundsområden i 
södra Sverige. I fisk har halter uppmätts i flundra 350 µg/kg våtvikt (Landskrona, 
1997), brax och abborre <14 to 140 µg/kg våtvikt (Byrsten et al., 2005), gäddlever 
58 - 190 µg/kg våtvikt (Rossiter H, 2005). 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Trevärt krom, Cr(III) är ett essentiellt spårämne för människa som används i 
metabolismen. Däremot är sexvärt krom, Cr(VI), mycket giftigt och mutagent. Inne 
i cellkärnan binder Cr(III) till DNA och vissa proteiner och stör dess funktioner 
och definieras därmed som mutagent och cancerogent. Även om det är Cr(III) som 
orsakar effekterna kan krom endast passera cellmembranen som Cr(VI) och 
därmed betraktas Cr(VI) som toxisk. 

Människor exponeras generellt för krom via intag av mat och vatten, samt i 
vissa arbetsmiljöer via inandning och upptag via hud. Hög exponering kan leda till 
lungcancer och andra cancerformer. I Sverige är de flesta kromsalter klassade som 
CMR-ämnen och även klassade som mycket giftiga för den akvatiska miljön 
(KEMI, 2007). Dricksvattennormen för krom i Sverige är 50µg/l (SLVFS, 2001) 
vilket är samma halt som WHO’s halt för Cr(VI). 

Ekotoxikologiska effekter av krom återfinns primärt på de lägsta trofiska 
nivåerna. Påverkan beror huvudsakligen på direkt exponering av alger, bentiska 
invertebrater, embryon och fiskyngel och groddjur. Krom kan bioackumulera i 
alger, andra akvatiska växter samt evertebrater men biomagnifieras inte. Krom 
minskar tillväxt hos alger, minskar fertiliteten samt överlevnad av bottenlevande 
evertebrater och minskar tillväxten hos yngel av sötvattensfisk.  

Krom är cancerogent, mutagent och teratogent (fosterskadande) (Grevatt PC, 
1998). Tabellen nedan sammanfattar ekotoxikologiska data för krom. Den 
resulterande toxiciteten kan bero på påverkan av både Cr(III) och Cr(VI) eftersom 
de kan omvandlas både i vattenlösning och inne i organismer. Det finns lite 
kunskap om relationen mellan totalhalten av krom och biologiska effekter. 
Toxiciteten av krom i akvatiska system påverkas av abiotiska variabler såsom 
hårdhet, temperatur, pH, salinitet och biologiska variabler såsom t.ex. art, stadie 
och variation i känslighet mellan lokala populationer (Irwin et al., 1997). 

EU komisionen har föreslagit följande för PNEC-värden vid riskbedömning av 
Cr-salter (CSTEE, 2003); 
PNECWATER (Cr(III)); 4.6 µg/l 
PNECWATER (Cr(VI)); 3.4 µg/l 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 122

Syfte och provtagningsstrategi 
IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening av förekomsten 
av sexvärt krom, Cr(VI), i den svenska miljön. Utöver sexvärt krom inkluderades 
även totalhalten krom, Cr(tot) och totalhalten bly, Pb(tot) i undersökningen som 
referenssubstanser. En samvarians mellan Pb och Cr skulle kunna indikera att käl-
lan är förbränning av fossila bränslen. Då de enda i naturen stabila förekomstfor-
merna av krom är Cr(VI) och Cr(III) kan vi sätta Cr(tot) = Cr(III) + Cr(VI).  

Att analysera halterna av krom i olika matriser på regelbunden basis genomförs 
i olika miljöövervakningsprogram, däremot är haltspeciering av krom (trevärt- 
respektive sexvärt krom) i olika matriser betydligt ovanligare.  

Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att få en uppfattning om 
koncentrationer i olika matriser i miljön, att belysa tänkbara transportvägar samt 
bedöma huruvida uppmätta koncentrationer kan tänkas ha någon miljöpåverkan. 
Även eventuellt upptag i biota och människa undersöktes. 

Screeningprogrammet innefattade mätningar i fem bakgrundsområden och i 
närheten av en punktkälla (Hallstahammar). Mätningar gjordes också i urbana 
områden vilket avspeglar diffusa emissioner från samhället. Provtyperna var luft, 
nederbörd, sediment, jord, slam, biota (fisk) och human urin. Totalt analyserades 
62 prover i programmet. Ingen provtagning i regional regi förekom i denna 
screening. 
 
 
Resultat 
 
Luft 
Luftprover togs under våren 2007. Koncentrationen Cr(VI) i bakgrundsluft (Råö) 
var mellan<0.016 och 0.047 ng/m3. I Stockholm (urban miljö) låg halterna mellan 
0,019 och 0,2 ng/m3. Intill punktkällan var halterna mellan 0,64 och 2,6 ng/m3. 
Halterna av Cr(tot) och Pb följde samma mönster som Cr(VI). 

Halten av Cr(tot) i urban miljö i denna screening (0.3-3.7 ng/m3) är på samma 
nivå som tidigare uppmätts i Stockholm 2003 – 2004, då medelkoncentrationen i 
taknivå var 2,3 ng/m3 (Johansson & Burman, 2006) och intill två olika vägar 1,9 
respektive 3,0 ng/m3 (Furusjö et al., 2007). 

Halterna av bly i urban luft är också i nivå med tidigare rapporterade årsmedel i 
taknivå och längs vägar. 
 
Nederbörd 
Halterna av Cr(VI) i nederbörd i bakgrundsområdet (Råö) var 30 till 90 ng/l och i 
urban miljö (Stockholm) 67 - 680 ng/l. Halten av Cr(tot) var i bakgrundsområdet 
<40 to 250 ng/l och i Stockholm (180 - 5 300 ng/l). Kvoten mellan Cr(VI) och 
Cr(tot) varierar men var generellt högre i nederbörd än i luft. 

Tidigare studier på totalkrom i nederbörd indikerar ett årsmedelvärde på 54 
ng/l under 2003-2004 (Johansson & Burman, 2006), vilket är i nivå med de lägsta 
halterna i bakgrundsområden i screeningen. Motsvarande halt av bly i samma 
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studie var 0,9 µg/l. Provtagningsutrustningen skiljer sig dock mellan den tidigare 
studien och den aktuella screeningen. 
 
Ytvatten 
Halten av Cr(VI) i ytvatten från bakgrundsområden (Gårdsjön och Tärnan) var 150 
-160 ng/l. I urban miljö (Stockholm) var halterna 210 – 270 ng/l. Halterna av 
Cr(tot) skilde sig inte åt mellan bakgrundsområden och urban miljö och ligger 
inom vad som anses vara bakgrundshalt Cr(tot) 0.1 – 1 µg/ och i nivå med tidigare 
mätningar i Sverige. Cr(VI) utgjorde 46-100 % av Cr(tot). 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

G
år

ds
jö

n
1

G
år

ds
jö

n
2

G
år

ds
jö

n
3

Tä
rn

an

S
th

lm
, S

t.
E

ss
in

ge
n

St
hl

m
,

R
id

da
rfj

.

St
hl

m
,

Å
rs

ta
vi

ke
n

ng/l Cr(VI)
Cr(tot)
Pb(tot)

 
 

Cr(VI), Cr(tot) och Pb(tot)- koncentration i ytvatten. 
Cr(VI), Cr(tot) and Pb(tot)- concentrations in surface water. 
 
Sediment 
Cr(VI) kunde inte detekteras i sediment från Gårdsjön (detektionsgräns <0.0012 
µg/g ts) som är en referenssjö på svenska västkusten. Halterna i sedimentproverna 
från Stockholm var mellan 0,002 och 0,10 µg/g ts.  

Halterna av Cr(tot) i samma sediment var mellan 0.85 och 5.6 µg/g ts i 
Gårdsjön och mellan 10 and 25 µg/g ts i Stockholm. Cr(VI) utgjorde endast en liten 
andel av totala halten krom i Stockholm (0.01 - 0.5 %). Halterna är enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder mycket låga i bakgrundssjöarna och låga till 
måttligt höga i Stockholm. 
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Jord 
Halterna av Cr(VI) är lägst i bakgrundsområdet, något högre i urban miljö 
(Stockholm) och invid punktkällan (Hallstahammar). 
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Cr(VI) i jord från en bakgrundsstation, urbant område (Stockholm) och en punktkälla. 
Cr(VI) in soil from background station, urban Stockholm and point source.   
 
Halten av Cr(tot) var lägst i bakgrundsområdet.  Halterna var i samma nivå i urban 
miljö samt vid punktällan (83 – 210 mg/kg ts). Dessa halter anses vara förhöjda 
jämfört med tidigare uppmätta halter i jord i Sverige. De förhöjda halterna kan 
antas härröra från mänsklig aktivitet och industriutsläpp. 
 
Slam 
Halterna av Cr(VI) i slamprover från sex reningsverk var (0.0071 - 0.016 µg/g ts). 
Halten var oberoende av storleken på reningsverket. 
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Koncentration av Cr(VI) i slam från reningsverk. Reningsverken är ordnande efter 
minskande storlek. 
Concentration of Cr(VI) in STP sludge. The STPs are ordered according to decreasing size. 
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Halten av Cr(tot) var lägre i slam från de två minsta reningsverken (Floda och 
Bollebygd) än i de större reningsverken. I de större reningsverken ligger halten av 
Cr (tot)  mellan 9 och 15 µg/g ts och blyhalten mellan 4 och 12 µg/g ts. I de mindre 
reningsverken är halterna av Cr (tot) och Pb <2 µg/g ts. Tidigare uppmätta halter av 
Cr(tot) och Pb i slam (2002) var 29,7 respektive 30,7 µg/g ts, utan någon större 
skillnad mellan små och stora avloppsreningsverk (SCB, 2004). 
 
Biota 
Halten av Cr(VI) i fiskmuskel (abborre) låg mellan 3,1 och 5,2 µg/kg våtvikt i sex 
av sju prov. I ett prov från en bakgrundssjö (Krageholmssjön) var halten 17 µg/kg 
våtvikt. 

Halten av Cr(tot) varierade kraftigt i fisk och de högsta halterna återfanns i fisk 
från bakgrundssjöar. Krom har endast i ett fåtal fall rapporteras som bioackumule-
rande i fisk och halter i fisk överstiger sällan 250 µg/kg våtvikt (Åhgren et al., 
1996). Referenskoncentrationen för krom avseende konsumtion av gädda är 100 
µg/kg ts (lever) (Naturvårdsverket, 1996a, b) kan inte på ett enkelt sätt jämföras 
med screeningdatat då referenskoncentrationen är baserad på torrvikt. 
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Cr(tot) och Pb(tot) i fisk från bakgrundssjöar och urban miljö (Stockholm). 
Cr(VI) content in fish from the background lakes and urban Stockholm 
 
Urin 
Cr(VI) detekterades i tre av sex prover på urin från människa (detektionsgräns 
< 0.4 ng/l). Cr(tot) och Pb kunde ej detekteras (LOD Cr(tot) < 0.9 ng/l, LOD 
Pb(tot) < 1.3 ng/l). Vanligen redovisas metaller i urin som µg/mg keratin. 
Normalhalter av Cr är 0.01-0.15 µg /mg kreatinin. Kreatinhalten ligger normalt 
mellan 350 – 2 250 mg/l (http://www.doctorsdata.com/). Om kreatinhalten i de 
analyserade urinproven antas vara 1 000 mg/l är Cr(tot) halterna låga jämfört med 
andra studier. 
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Slutsatser 
Cr(VI) detekterades i samtliga ingående matriser. De högsta halterna i luft och jord 
uppmättes i närheten av en kromanvändande industri. Koncentrationerna var i de 
flesta fall högre i urban miljö än i bakgrundsområden vilket indikerar diffus 
spridning. Cr(VI) återfanns i alla analyserade prov av reningsverksslam. Även detta 
indikerar diffusa källor. Cr(VI) halten i fisk från det urbana området var oftast i 
samma nivå som i bakgrundsområdena; i ett fall var halten i ett bakgrundsprov 
högre. 

Andelen Cr(VI) av Cr(tot) varierade mellan olika provtyper. Andelen var högst 
i fisk, vatten och nederbörd, lägre i luft och mycket låg i fasta provtyper. 

Kromhalten i urin är en indikation på exponering av sexvärt krom, under de 
senaste 24 timmarna. Sex urinprov från friska individer analyserades. Låga 
koncentrationer Cr(VI) återfann i tre prov. I de återstående proven kunde Cr(VI) 
inte påvisas. 

Eftersom krom oftast analyseras enbart som Cr(tot) men inte specieras är det 
svårt att jämföra dessa mätningar med tidigare data. 

Koncentrationen av Cr(tot) följde samma huvudsakliga mönster som Cr(VI) 
d.v.s. högst nära punktkällan, lägre i urban miljö och lägst i bakgrundsområden. 
 
Överskrids effektnivåer? 
Riskbedömning baserad på de uppmätta halterna i ytvatten (MEC) och PNEC-
värden från litteraturen resulterade i att de uppmätta koncentrationerna av Cr(IV) 
respektive Cr(tot) inte utgjorde någon miljörisk. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Nej. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 
Human exponering 

 
• Sexvärt krom sprids storskaligt, diffust från urbana miljöer och 

avloppsreningsverk samt från punktkällor såsom industrier som använder 
krom. 

• Sexvärt krom förefaller bioackumuleras i fisk. 
• Förekomst i urin indikerar exponering av människor. 
• Riskbedömningen av uppmätta halter av Cr (VI) i ytvatten visar inte på 

några miljörisker. 
 
Conclusions 
Cr(VI) was found in all analysed environmental sample types. The highest 
concentrations in air and soil were found in the vicinity of a chromium using 
industry. The concentrations were in most cases higher in urban than in 
background areas indicating diffusive spreading. Cr(VI) was found in all analyzed 
samples of STP sludge which is also and indication of diffusive sources. The ratio 
Cr(VI) to Cr(tot) varied among the different sample types. The ratio was highest in 
fish, water and precipitation, lower in air and lowest in solid sample matrices.  

Although Cr(tot) is frequently analyzed in environmental investigations, 
speciation is seldom done. Thus it is not easy to compare our Cr(VI) measurements 
with earlier data. 

Cr(tot) concentrations followed the same general pattern as Cr(VI), i. e. highest 
near the point source, lower in urban areas (diffusive sources) and lowest in 
background areas.  

Chromium measured in urine is an indication of exposure to hexavalent 
chromium, but only of the exposure over the last 24 hours. Six urine samples from 
healthy individuals were analyzed. Low concentrations of Cr(VI) was found in 
three samples. In the remaining samples Cr(VI) was not detected. 

Risk assessments based on the measured surface water concentrations (MECs) 
and PNEC-values from the literature indicated that the measured aqueous 
concentrations of Cr(tot) and Cr(VI) did not pose a risk to the environment.  
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Läkemedel / Pharmaceuticals 
 
Screening utförd av IVL Svenska Miljöinstitutetet 
År/year   2006 
Originalrapport Results from the Swedish National Screening Programme 

2006, Subreport 4: Pharmaceuticals. Report B1751. 
 

Alla läkemedel som inkluderats i denna screening har terapeutiska effekter på 
nervsystemet. Dessa läkemedel har en potential att även påverka de akvatiska arter 
som har en receptoruppsättning liknande vår egen (främst groddjur och fisk). Under 
2006 var den svenska användningen av denna grupp läkemedel 825 miljoner 
dygnsdoser. Läkemedel sprids till miljön främst från hushållen via reningsverken. 
 
All pharmaceuticals included in this screening study purposely affect the human 
nervous system. These pharmaceuticals could therefore have effect on aquatic species 
with a receptors similar to our own (mainly vertebrates). The basic pattern of the CNS 
is highly conserved throughout the different species of vertebrates and during evolution 
In 2006 the Swedish consumption of drugs of this therapeutic use was 825 million 
Defined Daily Doses. Pharmaceuticals are mainly spread by domestic use via sewage 
treatment plants. 
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Therapeutic use Substance Molecular structure CAS # 

Fentanyl 

 

437-38-7 

Analgetics 

Dextropropoxy-
phene 

N

O O

 

469-62-5 

Anaesthetics Propofol 

OH

 

2078-54-8 

Dopaminergic 
agonists 

Bromocriptine 

N
H

N

N
H

O O

N
N

O

Br

OH

O

 

25614-03-3 

Neuroleptics Thioridazine 
N

S

N

S

 

50-52-2 

Clozapine 

N
H

N
N

N

Cl

 

5786-21-0 

Atypical anti-
psychotics 

Risperidone 

NO
N N

O
F

N

 

106266-06-2 

Non-
benzodiazepine 
hypnotic, 
sedatives 

Zolpidem 
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O
N

 

82626-48-0 

 Zopiclone 
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N
Cl
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OO
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N

 

43200-80-2 
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Therapeutic use Substance Molecular structure CAS # 

Sertraline 

NH

Cl
Cl  

79617-96-2 

Fluoxetine 
CF3

O N
H  

54910-89-3 

Citalopram 
O

FN

NC  

59729-33-8 

SSRIs 

Paroxetine 

F

N
H

O

O

O

 

61869-08-7 

Flunitrazepam 

N

N

F

O

O2N

 

1622-62-4 

Diazepam 

N

N

O

Cl

 

439-14-5 Benzodiazepines 

Oxazepam 

N

N

O

Cl

OH

 

604-75-1 
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Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Läkemedel sprids framförallt via användning på sjukhus eller i hemmen samt från 
dess upplagring som avfall på deponier.  

Alla läkemedel som inkluderats i denna screening har terapeutiska effekter på 
nervsystemet och tillhör ATC-grupp ”N”. Under 2006 var den svenska använd-
ningen av denna grupp läkemedel 825 miljoner dygnsdoser till en kostnad av 6 140 
MSEK. Centrala nervsystemet representerar den största delen av nervsystemet 
inklusive hjärna och ryggmärg. Tillsammans med det perifera nervsystemet har det 
en fundamental roll för kontroll över t.ex. beteende. Funktion och specifik lokalise-
ring av nervsystemet återfinns i alla vertebrater och har i många avseenden beva-
rats genom evolutionen. Detta indikerar att dessa läkemedel har en potential att 
även påverka de akvatiska arter som har en receptoruppsättning liknande vår egen 
(främst groddjur och fisk). 

De läkemedel som inkluderades i denna screening var analgetika (fentanyl, 
dextropropoxyfen), anestetika (propofol), dopaminagonister (bromokriptin), 
neuroleptika (thioridazin), dibenzoxazepiner (klozapin), benzodiazepiner 
(flunitrazepam, diazepam och oxazepam), övriga lugnande (risperidon), lugnande 
(zolpidem) och selektiva sereotoninåterupptagshämmare, SSRIs (sertralin, 
fluoxetin, citalopram och paroxetin). 
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Uppskattade försäljningsvolymer i kg/år (2006). På grund av administationen av propofol 
kunde ingen uppskattning av sålda mängder i kilo göras för denna substans. För fentanyl 
har två vari-anter ingen DDD från WHO och försäljningen kan därmed vara avsevärt högre. 
Estimated sales volumes in kg/year (2006). Due to the administrative route for propofol no 
estimation of sold amounts in kg could be made for this substance. Regarding Fentanyl two 
formulations (injection based) do not have a DDD from WHO, thus the overall sales could 
be significantly higher.  
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Läkemedel är ofta komplexa molekyler med pH-beroende egenskaper. De kan 
förekomma som katjoner, anjoner, neutrala eller zwitterjoner, vilket påverkar hur 
de uppträder i miljön. Många ämnen omvandlas i kroppen vilket ändrar 
egenskaperna. 

Flertalet av de undersökta läkemedlen har låg bioackumulation med BCF-
värden < 500. Av de undersökta läkemedlen räknas två (sertralin och thioridazin) 
som bioackumulerande (BCF>2000). Egenskaperna skiljer sig åt. Till exempel 
vattenlösligheten varierar från låg till hög.  
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Data på halter av de i screeningen aktuella läkemedlen visas nedan. Läkemedel 
påträffas främst i reningsverk men vissa har även påträffats i ytvatten. 
 
Substance Matrix Concentration Reference 
Risperidone STP Effluent water < 0.0005 µg/l Vanderford et al., 2006 

Dextropropoxyphene Surface water ~ 1 µg/l Richardson et al., 1985 

Sertraline STP Influent water 0.0018 – 0.0025 µg/l Vasskog et al., 2006 
Sertraline STP Effluent water 0.0009 – 0.002 µg/l Vasskog et al., 2006 

Fluoxetine STP Influent water 0.0004 – 0.0024 µg/l Vasskog et al., 2006 
Fluoxetine STP Influent water 0.017 µg/l Vanderford et al., 2006 
Fluoxetine STP Effluent water 0.038 – 0.099 µg/l Metcalfe et al., 2003 
Fluoxetine STP Effluent water 0.54 µg/l Weston et al., 2001 
Fluoxetine STP Effluent water 0.0013 µg/l Vasskog et al., 2006 
Fluoxetine STP Effluent water 0.025 µg/l Vanderford et al., 2006 
Fluoxetine STP recipient water 0.013 – 0.046 µg/l Metcalfe et al., 2003 
Fluoxetine Surface water 0.012 µg/l Kolpin et al., 2002 

Norfluoxetine STP Influent water 0.0099 µg/l Vanderford et al., 2006 
Norfluoxetine STP Effluent water 0.0039 µg/l Vanderford et al., 2006 
Norfluoxetine Surface water 0.0013 µg/l Vanderford et al., 2006 

Citalopram STP Influent water 13 – 612 µg/l Vasskog et al., 2006 
Citalopram STP Effluent water 9.2 – 382 µg/l Vasskog et al., 2006 

Paroxetine STP Influent water 0.0006 – 12 µg/l Vasskog et al., 2006 
Paroxetine STP Effluent water 0.0005 – 0.0016 µg/l Vasskog et al., 2006 

Diazepam STP Influent water < 0.010 µg/l Hummel et al., 2006 
Diazepam STP Influent water < 0.0025 µg/l Vanderford et al., 2006 
Diazepam STP Effluent water < 0.005 µg/l Hummel et al., 2006 
Diazepam STP Effluent water 0.0037 µg/l Vanderford et al., 2006 
Diazepam Surface water 0.002 µg/l Hummel et al., 2006 
Diazepam Surface water 0.0026 µg7l Vanderford et al., 2006 
Diazepam Italian rivers 0.0002 – 0.002 µg/l Calamari et al., 2003 

Oxazepam STP Influent water 0.86 µg/l Hummel et al., 2006 
Oxazepam STP Effluent water 0.63 µg/l Hummel et al., 2006 
Oxazepam Surface water 0.40 µg/l Hummel et al., 2006 
Oxazepam German Rivers 0.013 – 0.4 µg/l Hummel et al., 2006 
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Biologiska effekter och effektnivåer 
Läkemedel metaboliseras i människokroppen. Det finns väldigt lite data på 
ekotoxikologiska effekter av läkemedlen och ännu mindre data på deras 
metaboliter. 
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Målsättningen med screeningen var att bestämma förekomst av utvalda 
läkemedelssubstanser i olika matriser i den svenska miljön, att identifiera viktiga 
transportvägar samt att få en uppfattning om pågående emissioner till den svenska 
miljön.  

Läkemedel sprids framförallt via användning på sjukhus eller i hemmen samt 
från dess upplagring som avfall på deponier. Screeningen fokuserade därmed på 
reningsverk och deponier. Betydelsen av diffus spridning i urban miljö undersöktes 
ytterligare via provtagning av vatten, sediment och biota i centrala Stockholm. 
Bakgrundsnivåer av ämnena bestämdes i vatten och sedimentprover från lokaler 
där den humana påverkan ansågs vara marginell. För att få en uppfattning om 
uppmätta koncentrationer kommer ifrån hushållsanvändning via avloppsströmmar 
analyserades även koffein, en vanligt förekommande substans i vatten från 
reningsverk. Antalet prover framgår av nedanstående tabell. 
 
Program Ytvatten Sediment Avlopps-

vatten Lakvatten Slam Biota Total 

Regional 9 - 42 2 19 - 72 

Nationell 9 9 12 3 14 9 56 

Total 18 9 54 5 33 9 128 

 
 
Resultat 
 
Reningsverk 
Läkemedel påträffas i ingående vatten, utgående vatten samt i slam på reningsverk.  

De två mest frekvent detekterade substanserna är oxazepam och citalopram. De 
detekterades i utgående vatten från samtliga reningsverk, i flera fall i högre 
koncentration än i ingående vatten. Övriga substanser som påträffades i ingående 
och/eller utgående vatten är risperidone, zolpidem, fluoxetin, paroxetin och 
propofol. Nordiazepam är den metabolit som detekteras i flest utgående vatten (9-
30 ng/l). 

Sertralin och citalopram detekterades i samtliga slamprover (upp till 300 ng/g 
för sertralin). Övriga substanser som detekterades i ett färre antal slamprover är 
dexotropropoxyfenm closapin, zolpidem, oxazepam och propofol. 
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Koncentration av läkemedel (vänstra halvan) och läkemedelsmetaboliter (högra halvan) i 
utgående vatten från kommunala reningsverk sorterade från söder till norr. 
Concentrations of pharmaceuticals (left pane) and pharmaceutical metabolites (right pane) 
in effluent water from municipal STPs sorted from south to north. 
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concentration ng/g dw
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Koncentration av läkemedel och läkemedelsmetaboliter i slam från kommunala 
reningsverk. 
Concentrations of pharmaceuticals and pharmaceutical metabolites in sludge from 
municipal STPs 
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Koncentrationsintervall i vatten (antal prover som analyserats inom parantes) 
Concentrations in water (number of samples in parenthesis) 

  

ARV inkommande 
vatten  
(20) ng/l 

ARV utgående 
vatten  
(34) ng/l 

Ytvatten och 
dricksvatten  
(13), ng/l 

Lakvatten 
(4), ng/l 

Fentanyl <2 <2 <2 <2 
     Norfentanyl* <5 <5 <5 <5 
Dextropropoxyphen <2 <2 <2 <2 
     Norpropoxyphen* <5 <5 <5 <5 
Propofol <0.6 - 29 <0.6 - 510 <0.6 <0.6 - 18 
Bromokriptin <2 <2 <2 <2 
Thioridazin <2 <2 <2 <2 
Clozapin <3 <3 <3 <3 
Risperidon <1 - 20 <1 - 8 <1 <1 - 260 
Zolpidem <1 - 31 <1 - 14 <1 <1 
Sertralin <1 <1 <1 <1 
Fluoxetin <1 - 66 <1 - 53 <1 <1 
Flunitrazepam <1 <1 <1 <1 
    7-
Aminoflunitrazepam* <5 - 78 <5 <5 <5 - 1 000 
    N-
Demetyflunitrazepam* <5 <5 <5 <5 
Diazepam <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 
     Nordiazepam* <3 - 28 <3 - 30 <3 <3 
Oxazepama 33 - 1 200 79 - 1 200 <4 - 24 10 - 110 
Zoplikon <1 <1 <1 <1 
    Zoplikon-N-oxide* <5 - 230 <5 - 89 <5 <5 
Citalopram 12 - 180 <0.3 - 120 <0.3 <0.3 - 26 
Paroxetin <1 - 70 <1 - 56 <1 <1 - 1 200 

Caffein 13 000 - 150 000 <8 - 43 000 <8 - 250 
<8 - 550 

000 
*metabolit till substansen ovan, aär även en metabolit till diazepam. 

 
Deponier 
Oxazepam var den enda substans som detekterades i lakvatten från samtliga 
deponier. Propofol, paroxetin, och 7-aminoflunitrazepam detekterades i ett prov 
och risperidon och citalopram i ett annat. 
 
Läkemedel och läkemedelsmetaboliter uppmätta i lakvatten från kommunala deponier. 
Pharmaceuticals and pharmaceutical metabolites detected in leachate water from municipal 
landfills. 
All concs. in 
[ng/l] 

Pro-
pofol 

Ris-
peridon
e  

Oxa-
zepam  

Paroxetine Citalopram 7-amino-
flunitrazepa
m 

Caffeine 
 

Borlänge 2 <0.6 <1 24 <1 <0.3 <5 824 
Standmossen <0.6 <1 9.6 <1 <0.3 <5 590 
Bro 18 <1 24 1200 <0.3 1030 370 000 
Borlänge 1 <0.6 260 12 <1 26 <5 550 000 
Karlskrona <0.6 <1 110 <1 <0.3 <5 <8 
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Yt- och dricksvatten 
Den enda substans som påträffades i ytvatten var oxazepam. Den detekterades i sex 
prover. Halterna (9-24 ng/l) var ungefär en tiondel av halterna i utgående vatten 
från reningsverken. 

Inga av de undersökta substanserna påträffades i ingående vatten till vattenverk 
eller i dricksvatten. 
 
Sediment 
Av nio undersökta sedimentprov kunde citalopram detekteras i fyra, flunitrazepam 
i tre samt propofol och sertralin i ett vardera. 
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Koncentration av läkemel och läkemedelsmetaboliter i sediment 
Concentrations of pharmaceuticals and pharmaceutical metabolites in sediment 
 
Fisk 
Ett fiskprov innehöll halter av citalopram i nivå med detektionsgränsen. Resultatet 
är därmed behäftat med stora osäkerheter och bör endast tolkas som att citalopram 
skulle kunna detekteras i biota. Övriga substanser kunde inte detekteras i fisk. 
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Koncentrationsintervall slam, sediment, fisk (antal analyserade prover inom parantes) 
Concentration intervals in sludge, sediment, fish (number of analyzed samples in 
parenthesis) 

  
Slam (32),  
ng/g TS 

Sediment (9),  
ng/g TS 

Fisk (9),  
ng/g VV 

Fentanyl <1 <1 <1 
     Norfentanyl* <1 <2 - 110 <2 
Dextropropoxyphen <0.9-1 <0.9 <0.9 
     Norpropoxyphen* <1 <1 <1 
Propofol <0.1 - 4.5 <0.1 - 4.4 <0.1 
Bromocriptin <1 <1 <1 
Thioridazin <1 <1 <1 
Clozapin <0.8 - 68 <0.8 <0.8 
Risperidon <0.5 <0.5 <0.5 
Zolpidem <0.2 - 3.8 <0.2 <0.2 
Sertralin 1.6 - 310 0.3 - 1.6 <0.3 
Fluoxetin <0.5 <0.5 <0.5 
Flunitrazepam <0.5 <0.5 - 3.3 <0.5 
    7-Aminoflunitrazepam* <1 <1 <1 
    N-Demetyflunitrazepam* <1 <1 <1 
Diazepam <0.5 <0.5 <0.5 
     Nordiazepam* <1 <1 <1 
Oxazepama <1 - 110 <1 <1 
Zoplikone <1 <1 <1 
    Zoplikone-N-oxide* <1 <1 <1 
Citalopram 23 - 210 <0.5 - 1.8 <0.3 - < 0.5 
Paroxetin <0.5 <1 <1 

Caffein <2 - 560 <2 <2 
*metabolit till substansen ovanför, aär även en metabolit till diazepam. 

 
Slutsatser 
Oxazepam var det mest frekvent detekterade läkemedlet i vatten (ytvatten, avlopp 
samt i reningsverk) och även det läkemedel som uppmättes i högst koncentration i 
avloppsvattenprover. Ämnet detekterades även i ytvatten. Den höga detektions-
frekvensen för oxazepam kan inte helt förklaras av försäljningsvolymen (ca 640 kg, 
2006). Det faktum att oxazepam även utgör metabolit för andra läkemedel av 
bensodiazepintyp bör beaktas. Trots att oxazepam har ett relativt lågt log Kow-värde 
detekteras ämnet också ofta i slamprover ifrån reningsverk. 

Om resultaten från både vatten- och fasta prover beaktas, är citalopram det 
ämne som detekteras mest frekvent. I slam är sertralin det läkemedel som påvisas i 
de högsta halterna. Detta förefaller rimligt då sertralin är svårlösligt i vatten (högt 
Kow). Citalopram som också är svårlösligt kan också ofta påvisas i slam emedan 
dextropropoxifen endast detekteras i låg halt i ett slamprov. Citalopram påvisas 
ofta i sediment medan sertralin endast kan påvisas i ett sedimentprov. 

Risperidon säljs endast i mindre kvantiteter i Sverige (ca 8-20 kg, 2006), men 
ämnet detekteras trots det ofta i avloppsvatten. Risperidon har ett högre log Kow-
värde än oxazepam men detekteras trots detta inte i reningsverksslam.  



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 141

Av de tre läkemedlen med högst försäljningsvolym i studien; sertralin, dextropro-
poxifen och citalopram, detekteras endast citalopram i reningsverksslam. Inget av 
dessa ämnen kunde detekteras i ytvatten. Studien visar således inte på någon säker 
korrelation mellan ett läkemedels försäljningsvolym och dess förekomst i avlopps-
vatten eller slam. 

Av metaboliter detekterades zoplicon-n-oxid (metabolit av zopiclon), 7-
aminoflunitrazepam (metabolit av flunitrazepam) och nordiazepam (metabolit av 
diazepam) i vatten. Norfentanyl (metabolit av fentanyl) detekterades i slam. 
 
Överskrids effektnivåer? 
Data på ekotoxicitet kunde endast identifieras för tre substanser. Riskkvoter för 
dessa ämnen indikerar att de uppmätta halterna i vatten utgör en låg miljörisk. För 
oxazepam påträffades inga data på ekotoxicitet. Data på diazepam, som är 
strukturellt lik oxazepam, användes för att beräkna en preliminär riskkvot (0,0006-
0,0009) vilken indikerar en låg miljörisk. 
 
Riskkvoter och riskklassificering 
Risk quotients and risk classifications  
Pharmaceutical MEC/PNEC PEC/PNEC 

(fass.se) 
Classification phrase 

Fluoxetine 0.02-0.04 0.14-0.4 Use of the medicine has been considered to result 
in insignificant environmental risk 

Paroxetine 0.001-0.004 0.025 Use of the medicine has been considered to result 
in insignificant environmental risk 

Citalopram 0.0004-0.002 0.049 Use of the medicine has been considered to result 
in insignificant environmental risk 

 
Rekommenderas fler analyser? 
Fler mätningar av oxazepam och citalopram i ytvatten samt sertraline, citalopram, 
flunitrazepam och propofol i slam och sediment rekommenderas. 
 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport • 6301 Results from the Swedish Screening Programme 2006/2007-2008  

What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

 

 142

Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 

Human exponering 

 
• Läkemedel med terapeutiska effekter på nervsystemet sprids inte 

storskaligt, men diffust från avloppsreningsverk och urbana miljöer samt 
från punktkällor såsom deponier. 

• Läkemedlen förefaller inte bioackumuleras i fisk. 
• Bristen på ekotoxikologiska data gör att en bedömning av eventuella 

miljörisker är svår att utföra. 
 
Conclusions 
There is a general tendency that the most sold substances are detected most 
frequently. An exception is dextropropoxyphene, the second most sold substance 
that was detected in one sample only. 

Oxazepam was the most frequently detected substance as well as the substance 
being found in the highest concentrations in sewage water samples. Furthermore, it 
was the only substance being detected in surface water samples. This can not 
entirely be explained by its sales volume (640 kg).  

Another factor that has to be considered is the tendency for other 
benzodiazepines to metabolise into this substance. Oxazepam has a rather low log 
Kow but was nevertheless also detected STP sludge.  

Considering both aqueous and solid matrices citralopram is the most frequently 
encountered pharmaceutical in this study. Sertraline was however found in the 
highest concentrations in sludge and also has one of the highest log Kow among the 
pharmaceuticals in this study.  Citalopram, with a log Kow of 3.74, was also 
frequently found in sludge while dextropropoxyphene, with a log Kow of 4.18, was 
only detected once in sludge and then in a concentration close to the detection 
limit. Citalopram was detected in several sediment samples while sertraline was 
only detected in one sediment sample. 

Risperidone on the other hand, is sold in minor quantities in Sweden (8-20 kg) 
but is still detected in both influent and effluent waters. However, despite having a 
log Kow of 3.49, risperidone was not detected in sludge. Thus, no clear correlation 
between sales volumes and concentrations in sewage water was identified in this 
study. 

Among the three substances with the highest sales volumes, sertraline, 
dextropropoxyphene and citalopram, only citalopram could be detected in the 
sewage water samples. None of the substances were detected in surface water.  
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Among the metabolites, zoplicone-n-oxide (metabolite of zopiclone), 7-
aminoflunitrazepam (metabolite of flunitrazepam) and nordiazepam (metabolite of 
diazepam) were detected in water samples. Norfentanyl (metabolite of fentanyl) 
was detected in sludge. 

Available ecotoxicity data lead to insignificant risk quotients for fluoxetine, 
paroxetine and citalopram. Furthermore, the readacross based risk quotient of 
oxazepam corresponds to an insignificant environmental risk also for that 
substance. However, it is important to keep in mind that no ecotoxicological data 
was found for oxazepam and risk assessment is based on data for diazepam. 
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Platina (Pt), Palladium (Pd) och 
Rhodium (Rh) / Platinum (Pt), 
Palladium (Pd) and Rhodium (Rh) 
 
Screening utförd av SWECO VIAK AB 
År/year 2007 
Originalrapport Screening of platinum group elements; Platinum, Rhodium 

and Palladium. Report 2007:2. 
 

Platina (Pt), Palladium (Pd) samt Rhodium (Rh) används främst i katalysatorer i fordon 
och industri, men även i elektronik, smycken, legeringar och cancermedicin. Ingen 
information om ekotoxikologiska data eller humantoxikologiska data har påträffats. 
Trafik/katalysatorer är den största källan till spridning. 
 
Platinum (Pt), palladium (Pd) and rhodium (Rh) are mainly used in automobile 
catalysts, in catalysts in the chemical industry, but also in jewelry, electronics, as alloys 
and as an antitumor drug. No data on ecotoxicology or human toxicology has been 
found. Traffic/catalysts is the main source. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer  
Platina, palladium och rhodium används främst som katalysatorer i fordon och 
industri, men även i elektronik, smycken, legeringar och cancermedicin. Metallerna 
sprids främst från fordon. 

De metalliska formerna är i stort sett olösliga. Lösligheten och därmed 
rörligheten ökar när metallerna bildar komplex med naturligt organiskt material 
eller som klorid- eller nitratkomplex. Pd är den mest lättrörliga av de tre 
metallerna. 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Förekomsten av Pt, Pd och Rh i jord, sediment, vägdamm, ytvatten, urban och 
arktisk snö, slam och partiklar i luft är väl känd. Halterna i områden nära högtrafi-
kerade vägar är högre än i bakgrundsområden (Kristine et al. 2004, Ravindra et al. 
2004). 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Inga data har påträffats avseende terrestra organismer. För akvatiska system har 
LC50 och EC50 rapporterats för fisk, vattenloppa, mask, märla och bakterier. För 
platina är lägsta EC50 0,025 mg/l (bakterier). För palladium är lägsta EC50 (mask) 
0,142 mg/l och för rhodium är lägsta LC50 0,8 mg/l (märla). Pd har högst biotill-
gänglighet av de tre katalysatormetallerna. 
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Tolerabelt dagligt intag för patienter finns för platina 2,6 µg/kg/dag (används som 
cancermedicin). 
 
Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med screeningstudien var att verifiera resultaten från tidigare studier från 
andra länder där höga halter av katalysatormetaller påvisats i urbana miljöer, att 
utöka kunskapen om halter av katalysatormetaller i opåverkade bakgrundsområden 
och i biologiska matriser, samt att mycket summariskt bedöma om katalysatorme-
taller i Sveriges yttre miljö utgör någon miljö- eller hälsorisk.  

I Stockholmsområdet/Mälardalen omfattade provtagningen jord, slam och 
inkommande vatten (till reningsverk), sediment från dagvattendammar och från 
sjöar, grundvatten, ytvatten, dagvatten, luft, växter, fisk, nötkreatur, älg samt 
havsörn. I opåverkade bakgrundsområden omfattade provtagningen fisk, sediment, 
jord och luft.  

Som en generell indikator på urban påverkan valdes koppar, som därmed 
analyserades i alla biologiska och abiotiska prov för att fastställa om det fanns 
någon samvariation mellan koppar och katalysatormetaller.  
 
Resultat 
Generellt är halterna högre i anslutning till trafikerade vägar än i bakgrundsom-
råden samt en bit ifrån vägarna. 

Platina dominerade i samtliga luftprov och halterna av Pt, Pd och Rh var 
betydligt högre i luft från urbana områden än i bakgrundsområdet.  

I mark var halterna av Pt, Pd och Rh högst nära vägar i Stockholmstrakten 
(Norrtull och Västra Haninge), halterna minskar med ökande avstånd från vägen. 
Halterna i urban miljö en bit från trafikerade vägar är i samma nivå som i 
bakgrundsområden.  

Prov på slam analyserades endast från ett avloppsreningsverk. Detta verk får 
vatten från ett antal industrier. Halterna i slam ligger i nivå med halterna som är 
uppmätta i jord från urban miljö. Endast Pt kunde detkteras i inkommande vatten 
och förekommer även i högst halt i slammet. 

Halterna i sjösediment i urbana områden är i samma nivå som i 
bakgrundsområden. i sediment är dagvattendammarna var halterna betydligt högre. 
Pd-halterna i abborre är i samma nivå i samtliga sjöar (0,3-0,5 µg/kg TS) medan 
halten av Pt och Rh var under detektionsgränsen (0,15 µg/kg TS). 

Halterna av Pd är högre än Pt och Rh i grundvattenproven (från urban miljö) 
medan Pt högst är högst i dagvattendammarna. 

Pt och Rh kunde ej detekteras i prov från djur. Pd uppmättes över 
detektionsgränsen i älglever (0,4-0,6 µg/kg ts), ko (0,2 - 0,3 µg/kg ts) och örn 
(0,5 µg/kg ts). 

Pd kunde detekteras i blåbär och björklöv men det fanns inget tydligt samband 
med avståndet från väg. Pt och Rh kunde inte detekteras (detektionsgräns 0,1 µg/kg 
TS). I tidigare studier har även Pt och Rh detekterats i halter över den här aktuella 
detektionsgränsen. 
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PGE concentrations in air samples from an urban area (Stockholm) and a background 
sampling station (Råö) 
 

16.80

2.60
1.5

8

2 2.2 1.9
0.81

2.4

3.90

0.95 0.5

3.5 4.00

1.1
0.15 0.330.39 0.14 0.1

20.50

0.94 1.20
0.13 0.09 0.07

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Norrtu
ll 1

 m fro
m road

Norrtu
ll 1

5 m fro
m road

Norrtu
ll 4

0 m fro
m road

Västra Haninge 1 m fro
m road

Västra Haninge 15 m fro
m road

Västra Haninge 40 m fro
m road

Abiskojaure

Ljusacksen

Krageholm

PG
E 

co
nc

en
tr

at
io

ns
 (µ

g/
kg

 T
S)

Pd  (μg/kg TS)

Pt  (μg/kg TS)

Rh  (μg/kg TS)

83.9

Urban soil

Background soil

 
PGE i jord längs en transekt från en startkt trafikerad väg och vid bakgrundslokaler från 
norra till södra Sverige. 
PGEs in soil along transects away from heavily trafficked roads and at background localities 
from northern to southern Sweden. 
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PGE-koncentration  sediment från urbana och bakgrundsområden. 
PGE concentrations in urban and background sediment samples 
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PGE-koncentration i grundvatten och dagvattensdamm. Notera den logaritmiska skalan på 
Y-axeln. 
PGE concentrations in groundwater and surface water from run-off water ponds. Note the 
log scale on the y-axis. 
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Slutsatser 
De huvudsakliga slutsatserna från denna studie var att:  
• Pd påträffades i nästa alla biologiska prov medan Pt och Rh sällan eller 

aldrig återfanns. Resultat från abiotiska matriser visar även att Pd tycks 
vara det mest mobila ämnet. Detta styrks av tidigare studier som har visat 
att Pd är den mest mobila och biotillgängliga katalysatormetallen.  

• Halterna av katalysatormetaller var betydligt högre i luftprover nära vägar 
i Stockholm jämfört med den regionala bakgrundslokalen Råö på väst-
kusten.  

• Halterna av katalysatormetaller i jord avklingade kraftigt 15 – 40 m bort 
från vägkanterna i Stockholmsområdet, dock fanns ingen sådan trend i 
växter. 

• Kvoten mellan Pt och Rh indikerade att fordonskatalysatorer var den 
främsta källan till katalysatormetaller även om vissa avvikelser förekom. 

• Sediment i dagvattendammar innehöll tydligt förhöjda halter av 
katalysatormetaller medan sedimentkoncentrationerna i en sjö i centrala 
Stockholm var på samma nivå som i de opåverkade bakgrundssjöarna.  

• Pd halterna i grundvatten var tydligt förhöjda, t.o.m. i högre än i 
dagvatten från starkt trafikerade vägar. 

• Resultaten styrker inte att katalysatormetaller i den yttre miljön utgör 
någon direkt hälso- eller miljörisk. De förhållandevis få proven i vissa 
matriser (framförallt luft och grundvatten) kombinerat med bristen på 
utförliga riskbedömningar och på ekotoxikologiska data gör ändå att det 
inte går att helt utesluta att dessa ämnen kan utgöra risker. Den höga 
transportbenägenheten och risken för bioackumulering av Pd komplicerar 
ytterligare riskbedömningen av katalysatormetaller. 

 
Överskrids effektnivåer? 
I nuläget finns inga data om bakgrundshalter eller toxikologiska data av 
katalysatormetaller i organismer. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Givet de tydligt förhöjda Pd halterna i grundvatten kan det också vara av intresse 
att analysera ett större antal grundvattenprov från urbana och/eller vägnära 
områden med avseende på katalysatormetaller eller enbart Pd. Detta kan 
förslagsvis samordnas med existerande miljöövervakning av grundvatten. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

 

Punktkälla 

 
 

Bioackumulation 

 

 

 

Human exponering 

 
• Platina, palladium och rhodium sprids framförallt diffust från urbana 

miljöer. Utsläppen härrör främst från katalysatorer på bilar. Ämnena 
sprids även storskaligt. 

• Palladium bioackumuleras i biota. Bioackumulation av platina och 
rhodium kunde ej påvisas. 

• Bristen på ekotoxikologiska data gör att en bedömning av eventuella 
miljörisker ej går att utföra. 

 
Conclusions 
• Pt and Rh were almost never detected in the biological samples while Pd 

was consistently detected above the limit of quantification. Most results 
indicated that Pd occurs in more mobile/soluble/bioavailable forms 
compared to Pt and Rh  

• There were considerable higher palladium group elements (PGE) levels in 
air samples collected close to heavily trafficked roads in Stockholm 
compared to a regional background locality (Råö). 

• PGE concentrations leveled off to background levels 15 – 40 m away 
from heavily trafficked roads in Stockholm. 

• The Pt/Rh ratio in soil and sediment samples mainly indicated automobile 
catalyst sources although some deviations occurred. 

• Urban run-off water pond sediments had highly elevated PGE 
concentrations while the concentrations in a lake in central Stockholm 
was at par with the concentrations at background localities in Sweden. 

• Pd was also a very dominating PGE in groundwater even far above the Pd 
concentrations in runoff water (ponds). 

• It is not possible to assess whether that the occurrence of these substances 
in the Swedish environment pose any direct risk towards humans and/or 
aquatic ecosystems. Few sampling points in each matrix, a lack of 
(eco)toxicological data, data on human exposure as well as the 
bioaccumulative nature of Pd makes this conclusion very tentative. 
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Vattendirektivets prioriterade  
ämnen / Water framework 
directive - priority substances 
 
Screening utförd av SWECO VIAK AB 
År/year 2006, 2007-2008 
Originalrapporter Nationwide screening of WFD priority substances. Report 

2007:1 
Temporal variation of WFD priority substances. Report 
2008:7 

 
Vattendirektivet är ett EU-direktiv som syftar till att uppnå god kvalitet i yt-, kust- och 
grundvatten till 2015. Inom direktivet har 33 ämnen valts ut på grund av deras 
egenskaper som kan utgöra en risk för den akvatiska miljön eller för människors hälsa 
via den akvatiska miljön. Ämnena tillförs miljön via punktkällor, atmosfärsdeposition och 
annan diffus spridning. 
 
The Water Framework Directive (WFD) is a European Union directive which commits 
member states to making all water bodies (surface, estuarine and groundwater) of 
good qualitative and quantitative status by 2015. Within the directive 33 substances 
have been selected on the basis of their risk to the aquatic environment, or to human 
health via the aquatic environment. The substances are spread to the environment via 
point sources, atmospheric deposition and other diffuse sources. 

 
Bakgrund 
SWECO har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört dels en screening av 
vattendirektivets prioriterade ämnen, och dels en studie av haltvariation över året 
för dessa ämnen. Detta kapitel sammanfattar dessa två studier. 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Vattendirektivets många ämnen sprids till miljön från punktkällor som t.ex. 
industrier, men även diffus spridning från produkter och atmosfärsdeposition.  
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Mätning av vattendirektivets prioriterade ämnen har gjorts i flera sammanhang bl.a. 
en screening utförd på uppdrag av Naturvårdsverket 2006. 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
Inom ramen för vattendirektivet har miljökvalitetsnormer (EQS) tagits fram, dels 
för årsmedelvärde AA-EQS och dels för högsta halter vid enskilda tillfällen MAC-
EQS. De i screeningen uppmätta halterna jämförs med AA-EQS. 
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Syfte och provtagningsstrategi 
Nedan redovisas syfte och provtagningsstrategi för screeningstudien samt studien 
avseende temporala variationer separat. 
 
Screeningstudien 
Syftena med screeningstudien var: 
• att bedöma vilka av de prioriterade ämnena som är vanligast 

förekommande i Sverige samt huruvida det förekommer regionala 
skillnader i halterna av dessa ämnen 

• att utvärdera användningen av passiva provtagare vid mätningar av 
prioriterade ämnen 

• att undersöka vilka som är de viktigaste källorna till prioriterade ämnen i 
Sverige. 

 
Screeningen omfattade provtagning av ytvatten på 92 platser över hela Sverige. De 
flesta provpunkter var påverkade av någon av följande utsläppskällor:  
1) punktkällor inklusive industrier, 2) diffusa källor inklusive dagvatten,  
3) avfallsanläggningar och 4) reningsverk. Ett flertal vattenprov togs också i 
opåverkade bakgrundsområden. 

Kemiska analyser utfördes både på ofiltrerat och filtrerat (45 µm) vatten. 
Dessutom användes passiva provtagare med vars hjälp månadsmedelhalten i vatten 
kunde bestämmas.  

Tre typer av passiva provtagare användes i projektet: 1) semipermeabla 
membranprovtagare (SPMD) för provtagning av opolära organiska ämnen, 2) 
”Diffusive Gradient in Thin Film” (DGT) för metaller och 3) ”Polar Organic 
Chemical Integrative Sampler” (POCIS) för polära/hydrofila organiska ämnen. I 
filtrerade och ofiltrerade vattenprover analyserades alla 33 prioriterade ämnen 
tillsammans med fysikaliska/kemiska parametrar. I de passiva provtagarna 
analyserades 23 prioriterade ämnen. 
 
Temporala variationer 
Syftet med den kompletterande studien var att utvärdera haltvariationen av de 
prioriterade ämnena i ytvatten från månad till månad under ett år. Screeningen 
omfattade 8 limniska och 7 marina lokaler. De limniska lokalerna representerade 
olika typer av miljöer, från opåverkade bakgrundsområden till platser där ytvatten 
påverkas av diffusa källor eller punktkällor. De marina provtagningspunkterna 
representerade alla marina havsbassänger som gränsar till Sverige och var 
mestadels kustnära. Provtagningen skedde månatligen med början i november/-
december 2007 och ett år framåt. Sedimentprovtagning gjordes vid ett tillfälle i 
augusti eller september i ackumulationsbottnar nära provtagningspunkterna för 
ytvatten. 
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Resultat 
Resultaten från screeningstudien redovisas separat från studien avseende temporala 
variationer, se nedan. 
 
Screeningstudien 
Många av de prioriterade ämnena förekom under bestämningsgränsen eller i låga 
halter över hela Sverige, och utan något urskiljbart geografiskt mönster.  

Följande ämnen förekom under bestämningsgränsen (LOQ) i både vatten och 
passiva provtagare: 
• Pesticider: alaklor, atrazin, klorfevinfos, diuron, isoproturon, simazin 
• Flyktiga organiska ämnen: bensen, diklormetan, 1,2-dikloretan 
• C10 – C13 kloralkaner 
• Di(2-etylhexyl)-ftalat (påträffades dock >LOQ samt >AA-EQS i studien 

avseende temporala variationer) 
 
Följande organiska ämnen provtogs inte med passiva provtagare och påträffades 
endast sporadiskt över bestämningsgränsen i vattenprov: 
• oktylfenol 
• tributyltenn 
• triklormetan 

 
De ämnen som påträffades över bestämningsgränsen i de flesta prov var: 
• metaller (i vattenprov och DGT)  
• samtliga prioriterade organiska ämnen provtagna med SPMD 
• nonylfenol (i vattenprov) 

 
JÄMFÖRELSE AV UPPMÄTTA HALTER MED EQS 

Följande ämnen förekom i låga koncentrationer eller under bestämningsgränsen 
över hela Sverige men sporadiskt även i höga koncentrationer nära eller över EQS-
värdet: Kvicksilver, endosulfan, vissa PAH ämnen, tributyltenn, hexaklorbutadien 
samt oktylfenol. 

Följande prioriterade ämnen förekom i låga koncentrationer i norra Sverige 
men mer frekvent i högre koncentrationer i södra Sverige: Bly, nickel, kvicksilver, 
endosulfan, pentabromerade difenyletrar (pBDE) och nonylfenol. 

Kadmium förekom i förhöjda koncentrationer över hela Sverige utan något 
tydligt geografiskt mönster. 

Vattendistrikten var påverkade av prioriterade ämnen enligt följande ordning: 
Västerhavet > Södra Östersjön > Norra Östersjön > Bottenhavet > Bottenviken.  
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Följande ämnen bedöms utifrån denna studie vara de prioriterade ämnen som bör 
uppmärksammas mest: 
4-Nonylfenol förekom frekvent i nivåer över EQS-värdet. AA-EQS-värdet 
överskreds i 12 % av provpunkterna och förhöjda halter hittades i 50 % av prov-
punkterna. Det geografiska mönstret för nonylfenol med låga halter i norra Sverige 
och högre i landets södra delar indikerar att nonylfenolhalten följer 
befolkningstätheten och de urbana områdenas utbredning i Sverige.  
 
Kadmium-halterna var förhöjda i många prover utan att överskrida EQS-värdet 
lika många gånger som nonylfenol. AA-EQS-värdet överskreds i ungefär 5 % av 
provpunkterna medan förhöjda halter påvisades i 57 %. Det kunde inte påvisas 
några tydliga geografiska skillnader i frekvensen av förhöjda halter. Detta tyder på 
att kadmium är ett allmänt förekommande ämne som härstammar från olika källor. 
 
Tributyltenn (TBT). För TBT var bestämningsgränsen mellan 5 och 10 gånger 
högre än AA-EQS värdet vilket har gjort tolkningen av resultaten osäker. Om en 
signifikant sänkning skulle kunna göras av bestämningsgränsen är det inte omöjligt 
att fler provpunkter skulle visa sig ha TBT-halter över EQS värdet. Ytterligare 
nationell screening av TBT med mer utvecklade analytiska metoder kan därför vara 
befogat. 
 
Även andra ämnen förekom sporadiskt nära EQS-värdet. Mest framträdande av 
dessa var bly och nickel. 
 
PASSIVA PROVTAGARE 

När det gäller de passiva provtagarna bedömdes DGT vara potentiellt lämplig för 
provtagning av de prioriterade metallerna. Användningen av SPMD och POCIS 
överensstämmer för närvarande inte med riktlinjerna för provtagning i 
vattendirektivet men kan initialt användas som hjälpmedel för att välja vilka 
prioriterade ämnen som skall analyseras i övervakningsprogram. 
 
 
Temporala variationer 
 
YTVATTEN 

I studien som syftade till att studera temporala variationer uppvisade många av de 
prioriterade ämnen som var vanligt förekommande en kraftig haltvariation från 
månad till månad (> 5 ggr skillnad mellan högsta och lägsta halt, se nedanstående 
tabell). Den höga haltvariationen visar att provtagning vid ett eller två tillfällen per 
år inte alltid är tillräckligt för att fastställa den kemiska statusen.  
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 Limniska vattensystem Marina vattensystem 

 
 
 

Mindre kraftiga 
haltvariationer 

Mycket kraftiga 
haltvariationer 

Mindre kraftiga 
haltvariationer 

Mycket kraftiga 
haltvariationer 

Nickel* X  X  
Kadmium  X  X 
Bly X   X 
Kvicksilver  X  X 
Nonylfenol** X  X  
TBT  X  X 

* tydlig haltminskning i maj 
** högsta halter maj - juli 

 
De tydligaste tidstrenderna var att nickelhalterna minskade tydligt i maj vid nästan 
alla lokaler samt att nonylfenolhalterna ökade gradvis från maj - augusti för att 
sedan minska och inte förekomma över bestämningsgränsen efter september/-
oktober. TBT förekom inte över bestämningsgränsen i någon punkt från juli och 
framåt i limniska punkter och mycket sällan under hösten i marina punkter. 
 
SEDIMENT 

Alla prioriterade ämnen som förekom i ytvatten påträffades också i sediment. 
Ytterligare ämnen som var vanliga i sediment men inte (frekvent) i ytvatten var 
DEHP, vissa PAH samt oktylfenol. 

De ämnen som inte förekom över rapporteringsgränsen var: 
• Pesticider (alaklor, atrazin, klorfenvinfos, klorpyrifos, diuron, 

isoproturon, simazin, trifluran och endosulfan) 
• Flyktiga organiska ämnen: bensen och 1,2-dikloretan 
• C10 – C13 kloralkaner, HCB, hexaklorbutadien, pentaklorbensen, 

pentaklorfenol, triklorbensener och triklormetaner 
 
Några ämnen förekom tillfälligtvis över rapporteringsgränsen: 
• PAH: naftalen 
• Bromerade difenyleterar 
 
De ämnen som frekvent förekom över rapporteringsgränsen i sedimentprover 
var: 
• Metaller: kadmium, kvicksilver, nickel, och bly 
• Nonylfenol and oktylfenol 
• DEHP 
• PAH: antracen, fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, och indeno(1,2,3-cd)pyren 
• Tributyltenn 
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Sammanfattande statistik för halter av de prioriterade ämnena i sötvatten- och marina 
sediment 
Summary statistics of levels of priority substances in limnic and marine sediments 

 Min 
25th 
percentile Median

75th 
percentile Max LOQ Unit 

Number of  
samples > LOQ

Cadmium 0.041 0.22 0.39 1.8 3.1  mg/kg 
dw 12 

Mercury 0.073 0.11 0.21 0.40 5.2 0,04 mg/kg 
dw 7 

Nickel 3.8 17 24 33 41  mg/kg 
dw 12 

Lead 10 23 40 53 255  mg/kg 
dw 12 

Nonylphenol 0.012 0.022 0.048 0.063 0.35 0,011 mg/kg 
dw 6 

Octylphenol 0.0011 0.0023 0.0025 0.0028 0.0075 0,003 mg/kg 
dw 10 

BDE 99 0.4 0.42 0.43 0.47 0.5 0,2 µg/kg dw 3 

Di-(2-ethylhexyl)phthalate 0.074 0.11 0.46 3.3 87 0,05 
– 0,1 

mg/kg 
dw 7 

Anthracene 0.055 0.067 0.086 0.1 0.45 0,05 mg/kg 
dw 5 

Benzo(a)pyrene 0.17 0.20 0.24 0.32 1.3 0,05 mg/kg 
dw 6 

Benzo(b)fluoranthene 0.05 0.056 0.2 0.5 1.4 0,05 mg/kg 
dw 9 

Benzo(g,h,i)perylene 0.061 0.12 0.17 0.46 0.91 0,05 mg/kg 
dw 8 

Benzo(k)fluoranthene 0.084 0.097 0.16 0.27 0.65 0,05 mg/kg 
dw 6 

Fluoranthene 0.05 0.061 0.42 0.59 3.5 0,05 mg/kg 
dw 9 

Indeno(123cd)pyrene 0.07 0.12 0.17 0.52 1.2 0,05 mg/kg 
dw 8 

Naphtalene 0.092 0.099 0.11 0.11 0.12 0,05 mg/kg 
dw 2 

Pyrene 0.05 0.31 0.36 0.52 2.2 0,05 mg/kg 
dw 7 

Tributyltin 1.2 2 8.3 20 370 1 - 3 µg/kg dw 9 

 
Slutsatser 
Flertalet ämnen förekommer inte över rapporteringsgränsen. Dessa bedöms ej 
utgöra något problem. De ämnen som eventuellt kan utgöra ett problem är 
kadmium, 4-nonylfenol samt tributyltenn (som ej kan utvärderas mot EQS på 
grund av för hög detektionsgräns). 

De ämnen som påträffades i ytvatten påträffades även i sediment, men ingen 
korrelation fanns mellan halter i sediment och halter i ytvatten. 
 
Överskrids effektnivåer? 
För de allra flesta ämnena ligger halterna i ytvatten under AA-EQS-värdet. De 
ämnen som överskrider AA-EQS mer än i enstaka prov är nonylfenol, kadmium 
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och TBT. I den temporala studien överskrids EQS-värdena mer frekvent i sötvatten 
än i marina vatten (förutom för TBT där haltena överskreds lika frekvent i söt- och 
kustvatten). 

I screeningstudien överskreds AA-EQS-värdet för 4-Nonylfenol i 12 % av 
provpunkterna och kadmium överskred AA-EQS-värdet i ungefär 5 % av 
provpunkter-na. 

För TBT var bestämningsgränsen i denna studie mellan 5 och 10 gånger högre 
än AA-EQS-värdet vilket har gjort tolkningen av resultaten osäker. Om en metod 
med lägre bestämningsgräns använts är det inte omöjligt att fler provpunkter skulle 
visa sig ha TBT-halter över EQS värdet.  

För sediment överskrids det föreslagna EQS värdet för fluoranten (129 µg/kg 
TS) vid en majoritet av provtagningspunkterna. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Framtida studier med fokus på att hitta orsakerna till de förhöjda nivåerna av prio-
riterade ämnen samt åtgärder för att minska deras emissioner vore av intresse. 
Känsligare metoder finns utvecklade och borde tillämpas för TBT som är lägre än 
AA-EQS värdet och därefter genomföra vidare screening av TBT. Framtida scree-
ning av vattendirektivsämnen bör förslagsvis fokusera mer på provtagning nära 
utsläppskällor som inte ingick i screeningstudien, tätare lokala provtagningar i 
påverkade vattensystem, ökad provtagning nära möjliga föroreningskällor och fler 
provtagningar i bakgrundsområden för att avgöra huruvida olika prioriterade äm-
nen härrör från lokala/regionala källor eller från global transport. 
 
Helhetsbedömning 
Screeningstudiens struktur gör att den inte kan utvärderas på samma sätt som 
övriga rapporter.  
• Flertalet ämnen påträffas ej över detektionsgränsen i ytvatten eller 

sediment och utgör därmed i förhållande till miljökvalitetsnormerna inte 
någon risk. 

• De organiska ämnen (klorbensener, klorfenoler, PBDE, HCH, PAH:er) 
som provtogs med passiva provtagare (SPMD) kunde detekteras i halter 
underskridande AA-EQS. Resultaten indikerar dock en storskalig 
och/eller diffus spridning. 

• De ämnen som förekommer i halter över AA-EQS och därmed potentiellt 
kan utgöra en risk är nonylfenol, kadmium och TBT. 
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Conclusions 
• Most substances were not detected in surface water or sediment and are 

not considered a risk as the detection levels are below the AA-EQS for 
those sustances. 

• Organic compounds (klorbensener, klorfenoler, PBDE, HCH, PAH:er) 
sampled with passive samplers (SPMD) was detected at levels lower than 
AA-EQS. Though, the results indicate a global and/or diffuse transport of 
those compounds. 

• The compounds detected at levels higher than AA-EQS, and thereby 
could constitute an environmental risk were nonylphenol, cadmium and 
TBT. 

• The detection level of TBT in this study is 5 to 10 times the AA-EQS. 
Future. 
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Bisfenol A / Bisphenol A 
 

 
 

Strukturformler för bisfenol A, CAS 80-05-7. 
Structures of bisphenol A, CAS 80-05-7. 
 
Screening utförd av WSP 
År/year 2007 
Originalrapport Screening of bisphenol A in fish from Swedish waters. 

Project number 10060856 
 

Bisfenol A (BPA) är en kemikalie som används i stora volymer som tillsats i olika 
plaster. BPA har östrogena effekter och kan därmed ha effekt på biota och människor. 
BPA har tidigare påträffats i såväl slam som ytvatten, sediment, biota och luft.  
 
Bisphenol A (BPA) is a high volume chemical with potential to interact with hormone 
systems in humans and wildlife. BPA is present in sludge as well as in freshwaters, 
sediment biota and air. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Bisfenol A (BPA) används som tillsats i plaster. BPA sprids till miljön från punkt-
källor som t.ex. plastindustrier men även diffust via reningsverk och möjligen även 
atmosfärsdeposition. BPA bryts ner bl.a. via fotolys. 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
En screening utförd i Sverige 2004 (WSP, 2004) visar att BPA påträffas i ett antal 
matriser, främst i slam från reningsverk i nivåer <1 mg/kg ts. BPA påträffades även 
i sediment (enstaka prov), fisk (4 av 49 prov) och luft (i urban miljö på partiklar). 

I andra länder påträffas BPA i ytvatten (t.ex., Kolpin et al., 2002; Belfroid et 
al., 2002) och fisk (endast ett fåtal studier) i nivåer om ca 1ng/g våtvikt i Norge och 
Nederländerna (Fjeld et al., 2004; Belfroid et al., 2002). 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
BPA kan metaboliseras i fisk och bioackumuleras i låg till medelhög grad (BCF 5-
200).  
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Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om bioackumulation och 
förekomst av BPA i fisk och mer specifikt att: 
• Studera om BPA förekommer i detekterbara nivåer i fisk 
• Utreda om halterna samvarierar med fettinnehållet i enskilda individer 

eller arter. 
• Bestämma om halterna är förhöjda i urbana områden. 
• Bestämma fördelning mellan lever och muskelvävnad (i torsk). 

 
Resultat 
BPA detekterades i 20 av 23 analyserade prov av fisk (muskel och lever) och före-
kommer i såväl bakgrundsområden, sjöar och Östersjön som i urbana miljöer.  

I muskelvävnad var halterna från <0,24 till 4,7 ng/g våtvikt. Halterna i abborre 
var i samma nivå i bakgrundssjöar och i Östersjön. Halten var högre i fisk från 
Östersjön än för Nordsjön, vilket överensstämmer med andra föroreningar i 
strömming vilka också är högre i Östersjön än i Nordsjön (Bignert et.al., 2004). 

För jämförelse av olika vävnad analyserades muskel respektive lever i fem 
individer av torsk från Östersjön. Halten var mycket högre i ett leverprov (39 ng/g 
vv), medan halterna i övriga fyra var lägre i lever (<0,24 - 1,77 ng/g vv) än i 
muskelvävnaden för respektive individ. 

Halterna är i samma storleksordning som i tidigare studier från Norge (Fjeld et 
al., 2004) och Nederländerna (Belfroid et al., 2002) vilka mestadels legat inom 
intervallet 0,5-10 ng/g vv. Halten av BPA i abborre ligger i samma storleksordning 
som summa PCB (Bignert et al., 2004; Bignert et al., 2005) och PBDE (Fjeld et al., 
2004). 
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Halter av bisfenol A i fiskmuskel från olika lokaler. Mar: marin; br: bakgrund; Urb: urban. 
Concentrations of bisphenol A in muscle, in fish from different site categories. Mar: marine; 
bgr: back-ground; Urb: urban. 
 
Slutsatser 
Bisfenol-A förekommer i fiskmuskel i både sötvatten och marin miljö i både 
bakgrundsmiljöer och urbana miljöer. Halterna är i ungefär samma nivå i samtliga 
provtagna typområden (<0,24-4,7 ng/g våtvikt). 
 
Överskrids effektnivåer? 
Tolerabelt dagligt intag av BPA för människor är 50 µg/kg kroppsvikt och dag 
(EFSA, 2007). Om de i screeningen uppmätta halterna kan antas vara representa-
tiva för den fisk som konsumeras krävs flera tiotals kilo fisk för att uppnå TDI. 
Exponering för BPA via konsumtion av fisk kan därmed inte anses utgöra någon 
risk för människors hälsa. 

Uppmätta halter utgör inte någon miljörisk. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Nej, biomonitoring rekommenderas inte. 
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Helhetsbedömning 
 

Storskalig 
spridning 

 
Diffus spridning 

 

 
 

Punktkälla 

 
 
Bioackumulation 

 

 
 

Human exponering 

 
• Förekomsten i fisk visar att bisfenol A sprids storskaligt och diffust. 
• Bisfenol A bioackumuleras i fisk. 
• Uppmätta halter bedöms inte utgöra någon miljörisk.  
• Exponering för BPA via konsumtion av fisk bedöms inte utgöra någon 

risk för människors hälsa. 
 
Conclusions 
Bisphenol A is present in fish muscle at roughly equal levels in lacustrine and 
marine background sites as well as in fish caught in urban areas. This pattern does 
not agree with the expected exposure from water. The levels do not suggest that 
BPA in fish poses any risks to the environment or to human health. Previous 
studies have showed low bioaccumulation of BPA in fish. Taken together, these 
results indicate that biomonitoring may not be the most efficient means to obtain 
knowledge on the environmental occurrence and trends of bisphenol A. 
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Halogenerade organiska ämnen / 
Halogenated organic compounds 
 
Screening utförd av Örebro Universitet 
År/year 2007 
Originalrapport  Resultatrapport för projektet: ”Screening av 

humanvävnad”. (Screening of persistent halogenated 
compounds in human adipose tissue and blood from 
Sweden). 

 
Halogenerade organiska ämnen som t.ex. PCDD/Fs, PBDD/Fs, PBDE, PCB, DDT och 
PFC har använts i olika kemiska produkter, pesticider och plaster mm eller har bildats 
oavsiktligt i kemiska processer. Flera av dessa ämnen har förbjudits men förekommer 
trots detta fortfarande i miljön och återfinns även i mänsklig vävnad. De är persistenta, 
bioackumulerande och toxiska. 
 
Halogenated organic compounds such as PCDD/Fs, PBDD/Fs, PBDE, PCB, DDT and 
PFCs have been been used in various chemical products, plastics, pesticides etc., or 
have been produced unintentionally in chemical processes. Several PFCs have been 
banned but are still found in the environment and in human tissues. They are 
persistent, bioackumulating and toxic. 

 
 
Bakgrund 
 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Halogenerade organiska ämnen som t.ex. PCDD/Fs, PBDD/Fs, PBDE, PCB och 
PFC (perflourerade kemikalier) används/har använts i olika kemiska produkter, 
plaster mm eller har bildats oavsiktligt i kemiska processer. 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Ett flertal undersökningar har visat på förekomst av de undersökta ämnena i miljön 
och i mänsklig vävnad. Halten av dioxiner (PCDD/Fs) och PCB i människa har 
minskat de senaste 20-30 åren (Noren et al. 2000; Bignert et al., 2002). 
Minskningen har dock avtagit sedan 1990-talet. Undersökta pesticider (klordan, 
DDT, hexaklorbensen (HCB) och toxafen) har förbjudits (1970- och 1980-tal) men 
förekommer fortfarande i t.ex. fisk (Bignert et al., 2002; Vetter et al., 1999). 
Perflourerade ämnen (PFC) förekommer i biota och mänsklig vävnad över hela 
världen (Gisey et al., 2001; Kannan et al., 2004; Ericson et al., 2007). 
 
Biologiska effekter och effektnivåer 
De undersökta ämnena är mycket persistenta, bioackumulerande och toxiska.  
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Syfte och provtagningsstrategi 
Syftet med undersökningen är att utöka screeningen av antalet halogenerade 
organiska ämnen i mänsklig vävnad jämfört med tidigare undersökningar. 

Fettvävnad och/eller blod (alternativt blodplasma), från tio personer (ålder 19 
till 65 år) analyserades för PBDEs, PCBs, PCDD/Fs, PBDD/Fs, PFCs, OH-PCBs, 
pesticider och toxafen (toxafen är en pesticid). Se tabell nedan. 
 
Ämnesgrupp Matris 
PBDEs Fettvävnad och blodplasma 
PCBs Fettvävnad och blodplasma 
PCDD/Fs, PBDDFs Fettvävnad och blodplasma 
Pesticider Fettvävnad och blodplasma 
PFCs Blod 
OH-PCBs Blod 
Toxaphenes Fettvävnad och blodplasma 

 
Resultat 
Samtliga analyserade grupper av ämnen påträffades i blod och/eller fettvävnad i 
halter på pg/g (PCDD/F) till ng/g. Halterna av ämnena ligger generellt i nivå med 
tidigare uppmätta halter. Ingen jämförelse mellan halter och ålder har gjorts på 
grund av det begränsade dataunderlaget. 

Halterna av klorerade dioxiner (PCDD/F) på 1,8 till 32 pg WHO-TEQ/g 
fettvävnad och dioxinlika PCB (1,5-22,6 pg WHO-TEQ/g i fettvävnad) är i nivå 
med tidigare rapporterade halter i bröstmjölk. Även sammansättningen är 
oförändrad sedan 1990-talet. 

Bromerade furaner (PBDF) detekterades i nio av nio prov, i halter på lägre än 1 
pg/g fett. Bromerade dioxiner (PBDD) detekterades inte i något av de analyserade 
proven. 2,3,7,8-TBDF och 1,2,3,7,8-PBDF förekommer ungefär i halter som 
motsvarande klorerade furaner. 

För bromerade difenyletrar (PBDE) har den dominerande kongenen ändrats 
från tidigare BDE#47 till BDE#153. De uppmätta halterna (1-12 ng/g fett) ligger i 
nivå med tidigare mätningar (4-110 ng/g fett). 

För PCB är summahalterna av PCB i fettvävnad (69-944 ng/g fett) lägre än vad 
som tidigare uppmätts i högkonsumenter av fisk (61-1980 ng/g fett, Lindström et 
al., 2004). Halterna i blod samvarierar med halterna i fettvävnad. Hydroxylerade 
metaboliter av PCB (OH-PCB) uppmättes i halter om 0,02-0,17 ng/g våtvikt i blod. 
Det kan jämföras med tidigare rapporterade halter om 0,001-0,49 ng/g våtvikt i 
blod (Meironyte et al., 2003). 

Klorerade pesticider påträffas i samtliga prov. Högst är halten av p,p-DDE (5-
260 ng/g fett) följt av klordan (2-30 ng/g fett) och hexaklorbensen (HCB, 9-81 ng/g 
fett). Halterna ligger i nivå med tidigare mätningar i blod (Kärrman et al., 2006). 

Perfluorerade ämnen i blod domineras av PFOS (2,46-13,2 ng/ml), men även 
andra perfluorerade ämnen detekterades i lägre halter. 
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Halten av toxafen är 0,82-17 ng/g fett vilket är i nivå med halter tidigare uppmätta i 
bröstmjölk i Tyskland (Skopp et al., 2002). 

Utöver ovan nämnda föreningar påträffas ett antal klorerade och bromerade 
föreningar i fett och blod. 
 
Slutsatser 
Sammansättningen av PCDD/F i fett och blod är oförändrad sedan 1990-talet. Av 
PBDE är BDE#153 numera den vanligaste kongenen mot tidigare BDE#47. Halten 
av PCB är lägre än vad som tidigare uppmätts i högkonsumenter av fisk. 
Perfluorerade ämnen påträffas i blod och fettvävnad. Bromerade furaner påträffas i 
fettvävnad. Ytterligare oidentifierade bromerade ämnen påträffades i fettvävnad. 
 
Överskrids effektnivåer? 
Ingen bedömning utförd eftersom inga effektnivåer är kända. 
 
Rekommenderas fler analyser? 
Fortsatt identifiering av okända halogenerade föreningar rekommenderas?? 
 
 
Helhetsbedömning 
 
 

 
 

Storskalig 
spridning 

 

 

 
Diffus spridning 

 

 
 
Punktkälla 

 

 
 
 
Bioackumulation 

 
Human exponering 

 
• Människor exponeras för många halogenerade organiska ämnen. Samtliga 

analyserade grupper av ämnen (PCDD/F, PBDD/F, PBDE, DDT, PCB 
och PCF) påträffades i blod och/eller fettvävnad. 

 
Conclusions 
The profile of the PCDD/F in 2007 is considered to be unchanged since the 90’s. 
The shift in congener profile from BDE #47, earlier being the dominant congener 
in human tissues, to BDE# 153 being dominant is confirmed. Levels of PCB are 
lower in relation to earlier fish consumers’ levels. PFCs and PFOs were detected in 
blood samples and adipose tissue. Brominated PBDFs were found in human 
adipose tissue. The screening of a larger sample seize of human adipose tissue 
revealed several unknown, bromine containing POPs.  
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Vilka halter av 
miljöfarliga ämnen 
hittar vi i miljön?
Resultat från miljöövervakningens 
screeningprogram 2006-2008

Miljöövervakningen är sedan ett antal år kompletterad 

med ett screeningprogram. Syftet med screeningunder-

sökningarna är att mäta halter i miljön och eventuell risk 

för human exponering av kemikalier som inte finns med 

i miljöövervakningens tidsserier. Då mäts ett eller flera 

utvalda ämnen vid ett eller ett par tillfällen under ett år 

på olika ställen i landet och i olika typer av matriser som 

t ex avloppsvatten, fisk eller luft.

I den här rapporten sammanfattas resultaten från 

screeningprogrammet under 2006-2008. Rapporten 

innehåller en översikt av den kunskap som finns om de 

ämnesgrupper som studerats, var de finns och hur de 

används. 
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