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Förord 
Syftet med screeningundersökningarna inom miljöövervakningen 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 material 
som t.ex. avloppsvatten, fisk eller luft. 
 
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. 
 
Syftet med den här rapporten är att sammanfatta resultat som kommit fram inom 
screeningprogrammet under 2005–2007. 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 slut-
satser som går att dra. 
 
Denna rapport är ett led i att informera om resultaten av screeningen och att göra 
resultaten mer lättillgängliga. Data finns tillgängliga via Internet hos miljöövervak-
ningens datavärd för screening. 
 
De slutsatser som dras kommer från respektive projektrapport och kan inte ses som 
Naturvårdsverkets officiella ståndpunkt. 
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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 interna-
tional contexts, or that it has attracted national attention for other reasons. 
 
The purpose of this report is to summarize results obtained in the screening pro-
gramme during the period 2005-2007. 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, and if so how, and whether other 
actions should be taken. It is important to point out that such factors as the choice 
of samples, methods, quality controls, number of samples etc. always determine 
how far-reaching 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 
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. 
 
Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram inom miljöövervakningens scree-
ningprogram under 2005–2007 och ger rekommendationer om eventuella fram-
tida åtgärder för de kemiska ämnen som studerats. Här ges en kort sammanfattning 
av resultaten. 
 
Polyklorerade dibensotiofener, PCDBT 
Polyklorerade dibensotiofener, PCDBT, bildas vid förbränning och olika typer av 
högtemperaturprocesser, och även vid cellulosaproduktion och framställning av 
klorfenolpreparat. Halterna av PCDBT är generellt lägre än halterna av dioxiner 
(PCDD/F). Eftersom både halterna och de biologiska effekterna av PCDBT 
tycks vara lägre än för PCDD/F är troligen även risken lägre.  
 
De låga halterna av PCDBT i fisk från Gävlebukten tyder på att eventuella utsläpp från 
cellulosaindustri idag inte medför några signifikant förhöjda halter i fisk jämfört 
med regionala referensområden.  
 
Organiska tennföreningar (OTC) 
Organiska tennföreningar (OTC) finns bland annat som biocid i färg, i PVC, tät-
ningsmedel och i vissa material för matförpackningar. Det finns en god överens-
stämmelse mellan typerna av organiska tennföreningar som undersökningen fann 
och de som används i samhället. Fenyltenn förekommer huvudsakligen i den marina 
miljön i de områden som stora fartyg trafikerar. 
 
Oktyltenn förekommer i avloppsvatten och slam, i urbant dagvatten och i vissa urba-
na sediment. Butyltenn återfinns även de i alla dessa miljöer, vilket stämmer överens 
med föreningarnas användning i både den marina miljön och i urbana områden. Re-
ningsverk påverkats uppenbarligen huvudsakligen av diffusa utsläpp av OTC, där 
avloppsvatten från hushållen sannolikt är en viktig källa. 
 
En preliminär riskuppskattning visar att nivåerna av organiska tennföreningar är nära 
eller över de nivåer som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt i vissa områden. 
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Perfluorerade alkylerade ämnen, PFAS 
Perfluorerade alkylerade ämnen , PFAS, används för att impregnera läder och textili-
er, som rengöringsmedel, för ytbehandling av metaller, i flygindustrin som smörjme-
del, flamskyddsmedel och i eldsläckningsskum. 
 
De olika ämnena inom PFAS-gruppen förekom frekvent i proverna från de olika re-
ningsverken vilket indikerar betydelsen av dessa som källa till spridning i miljön. 
Förhöjda halter av PFAS detekterades även i lakvatten från deponier . 
 
PFOS förekom i luftprover både på den svenska västkusten och i norra Finland.  
PFOS förekom även  i fisk från alla tre bakgrundssjöarna, vilket pekar på hur spridd 
denna substans är i miljön. 
 
Läkemedel 
Reningsverk är en källa till spridning av dessa substanser. Halterna i utflödena 
varierar, vilket pekar på att reningsverkens effektivitet varierar från substans till 
substans. Det fanns också en regional trend i utflöden från reningsverk. Resultaten är 
dock inte helt entydiga. 
Substanserna som visade högst riskkvot var som väntat etinylestradiol och estradiol, 
samt även ibuprofen i utflöden från flera reningsverk. 
 
Biocider 
Biocider används i ett stort antal funktioner i samhället, både i konsumentprodukter 
som kosmetika och hygienprodukter och i industriell tillämpning. 
 
Fšr 2-merkaptobensothiazol, triklosan, DDMAC och parabener är pågående emis-
sioner sannolika, då de återfanns i ett stort antal prover av utgående avloppsvatten, 
reningsverksslam samt i urbana sediment. Trots en påstådd minskning av använ-
dandet av triklosan i industrin så sjunker inte nivåerna vare sig i miljön eller 
i reningsverk. De uppmätta koncentrationerna låg dock under risknivåerna. 
 
Atmosfären identifierades som en möjlig transportmatris fšr triklosan, 2- merkap-
tobensothiazol samt parabener, då dessa påvisades i luft och depositionsprover. 
 
Veterinärmedicinska produkter 
På den svenska marknaden finns ungefär 400 veterinärmedicinska produkter. Den 
totala mängd antibiotika som 2003–200 5 användes inom veterinärmedicinen var 
16 ton/år, och för antiparasitsubstanser ungefär en fjärdedel så mycket. Vissa av 
substanserna som utvärderats i denna undersökning har klassificerats som farliga 
för miljön. 
 
Resultaten pekar på att de veterinärmedicinska substanserna som studerats, de för nöt 
och gris, inte kunde återfinnas i miljön. 
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Summary 
Extended conclusions can be found at the end of each chapter. 
 
The purpose of screening is to get an idea of what concentrations of certain chemical 
substances we can find in the environment, and to assess the potential risk of hu-
man exposure to these substances. 
 
This report summarizes results obtained in the national environmental monitoring 
scheme’s screening programme during the period 2005-2007 and recommends possi-
ble future actions for the chemical substances studied. 
 
Polychlorinated dibenzothiophenes, PCDBTs 
Polychlorinated dibenzothiophenes, PCDBTs, have no industrial use, but PCDBTs 
are formed during combustion and different types of high temperature processes, 
and also in pulp production and the manufacture of chlorophenolic substances. 
 
The levels of polychlorinated dibenzothiophenes are generally lower than for  diox-
ins (PCDD/F). PCDBT also seem to be less biologically active, so the risks associated 
with PCDBT are likely lower. There are no standard effect levels, however. 
 
Low levels of PCDBT in fish imply that discharge from pulp industries today do not 
contribute to elevated levels in fish.  
 
Organotins (OTC) 
Organotins (OTC) occur in paints, in PVC, sealants and in certain food packaging 
materials. Some OTCs bioaccumulate strongly. 
 
This study verifies that organotin compounds are present in Swedish inland waters. 
The following general conclusions can be drawn. Organotins are present in urban 
background sites and the current use of butyltin and octyltin in plastics and other 
applications causes diffuse release in urban areas. Sewage treatment plants appears 
mainly to be influenced by diffuse releases. A tentative risk assessment shows that 
the levels of organotins are close to or above acceptable levels for health and the 
environment in certain areas. 
 
There is a good correspondence between the type of organotin compounds found in 
the present study and those that are used in the society. Waste water from house-
holds is likely an important source of organotins to sewage treatment plants. 
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Perfluorinated alkylated substances, PFAS 
The uses of perfluorinated alkylated substances , PFAS, include impregnation of 
leather and textiles, as cleaning agents, for sur face treatment of metals, and in 
the aviation industry as a lubricant, a flame-retardant and in fire fighting foams.  
 
The different PFAS-substances were frequently found in the samples from the 
STP indicating the importance of this source for the release of PFAS to the environ-
ment. Increased levels of PFAS were also found in runoff water and this may also be 
an important source for release into the environment. PFAS can be found in air and 
deposition at the Swedish west coast as well in northern Finland. PFOS could be de-
tected in fish from all background stations sampled, indicating that it is widely spread 
in the environment. 
 
Pharmaceuticals 
The anti-inflammatory substances were the most frequently detected pharma-
ceutical group compared to the antibiotics and the hormones both in environmental 
samples and in samples from the sewage treatment plants. 
 
Several effluent samples had risk quotients >1. On the other hand only one available 
recipient water sample had risk quotient >1 (estriol). 
 
Biocides 
Biocides are used in a number of applications in society, both in consumer products 
like cosmetics and hygiene products, and in industry. Swedish background sites 
are generally non-contaminated with respect to biocides. 
 
For four of the substances on-going emissions are likely to occur as they are regu-
larly found in watstewater effluents, in STP sludge and in urban sediments: 2- Mer-
captobenzothiazole, triclosan, DDMAC and parabenes. Observed concentrations are, 
however, below risk levels. 
 
The atmosphere is identified as a possible transport matrix for triclosan, 2- 
mercaptobenzothiazole and parabenes. 
 
Veterinary medical products 
On the Swedish market there are about 400 veterinary medical products. Some 
of the agents evaluated in this study have been classified as environmentally haz-
ardous. 
 
None of the studies substances could be detected in the environmental samples 
analysed. 
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Inledning 
Vi har under lång tid haft en miljöövervakning av de nu klassiska miljögifterna 
som gett oss långa tidsserier över haltförändringarna. Det behövs dock också mät-
ningar av halter av nya miljögifter i takt med att de upptäcks, samt andra möjliga 
problemämnen som används i samhället. Därför är övervakningen kompletterad 
med ett screeningprogram. Screeningprogrammet möjliggör att halter av dessa 
ämnen i utvalda medier kan redovisas vid ett eller ett par tillfällen, i en samlad 
kampanj. 

Screeningen inleddes i liten skala 1996–1997 och har sedan efter hand ökat i 
omfattning. Tabellen visar vilka ämnen och ämnesgrupper som varit föremål för 
screening. 
 

ÄMNESGRUPP ÅR 

Klorerade lösningsmedel, pesticider, ett större antal metaller 1996–1999 

Hexabromocyklododekan (HBCD) 2000 

Klorerade fenoler 2001 

Organiska tennföreningar 2001 

Oktylfenol 2001 

Fosforbaserade flamskyddsmedel  2001–2002 

Högfluorerade ämnen (PFAS) 2001–2003 

Myskföreningar 2002 

Triclosan 2002 

TBBPA 2001, 2002 

Antimonföreningar 2001 

Ftalater  2002–2003 

Vissa läkemedelsrester 2002 

Hexaklorbutadien (HCBD) och klorerade bensener 2002 

Klorerade paraffiner  2002–2003 

Bisfenoler och bis(4-klorfenol)-sulfon 2003–2005 

Antioxidanter, metylfenoler, alkylfenoler 2003–2004 

Mätningar i slam av diverse ämnen och ämnesgrupper 2002– 
Adipater, akrylnitril, oktaklorstyren, limonen, siloxaner, mirex, endosulfan, 
isocyanater  

2004–2007 

Mätningar av vattendirektivets prioriterade ämnen i fisk 2001–2005 

Antibiotika, antiinflammatoriska ämnen, hormoner 2005–2007 

Vissa PFAS-ämnen 2005–2007 

Bronopol, resorcinol 2005–2007 

Organiska tennföreningar 2005–2007 

Bensotiazoler, 4-Klor-3-kresol, N-Didecyldimetyl ammoniumklorid, propikona-
zol, parabener 

2005–2007 

Läkemedel (forts.), veterinärmedicinska produkter, katalysatormetaller, ftala-
ter, zinkpyrition, 1,5,9-cyklodekatrion, kromföreningar, ämnen i vatten enligt 
EG:s ramdirektiv för vatten 

2006–2007 

Vissa aminer och amider, vissa tiazoler, vissa organiska halogener, vissa 
sulfonater, pigmentfärger, betongtillsatser, sukralos, myskämnen, silver 

2007– 
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Strategi för screening enligt DPSIR-modellen  
(Från föredrag av Henrick Blank, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2001) 
 
Screeningundersökningarna har lagts upp efter DPSIR-strategin. Den analyserar 
miljöproblemen utifrån att Drivkrafter såsom industrin skapar Påverkan på miljön 
som t.ex. förorenande utsläpp som försämrar miljöns Status vilket i sin tur får en 
Inverkan för människors hälsa och miljö varvid vi försöker hitta Responser eller 
åtgärder för problemen. 
 

 
 
I många fall används även WHO:s DPSEEA-modell för att bättre beskriva human exponering. 
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En screeningstudie består av flera delar 
En screeningstudie består av olika delar som hänger intimt samman. De är: Val av 
ämne, Förberedande teoretisk undersökning, Mätstudie och Uppföljning av under-
sökningen. 

 
 
En screeningstudie kan delas in i flera delar, från det att man väljer ämne till att man vidtar åtgär-
der utifrån resultaten. (Från rapport 2003:37, Länsstyrelsen, Jönköpings län) 
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Steg 1: Val av ämnen 
Redan i valet av ämne bör man ha med tankar om vad man vill använda resultaten 
till. Myndigheternas syfte med screeningen är inte i första hand att stötta forskning 
om nya miljögifter utan att leva upp till krav på rapportering av vissa substanser i 
olika EU direktiv och internationella konventioner. Många av dessa ämnen är inte 
relevanta för Sverige och screeningen skulle kunna hjälpa till att visa detta för att 
fortsättningsvis inte lägga resurser för mätning på dessa. Ett annat syfte är att följa 
upp arbetet i riktning mot en giftfri miljö, vilket omfattar även andra ämnen än 
”klassiska miljögifter”. De ämnen som hittas i höga halter kan sedan följas upp un-
der en längre tid i tidsserier. Ett syfte kan vara att hitta ämnen som påverkar männi-
skors hälsa och som kan ingå i en hälsorelaterad miljöövervakning vilket kräver ett 
annat sätt att välja ämnen. Ytterligare ett skäl till att välja ett visst ämne kan vara att 
man vill använda resultaten till att fylla i luckor i data för riskbedömning eller för att 
motivera en riskreducerande åtgärd.  

Ett annan viktig aspekt är att göra nya miljöföroreningar mer kända. Att infor-
mera allmänheten utan att skrämmas är viktigt, men en ännu viktigare aspekt är att 
leverera data till de som arbetar med riskreducerande kemikaliearbete, d.v.s. myn-
digheter av olika slag. Ett syfte kan vara att fylla på de listor med möjliga miljöför-
oreningar man går efter – typ svarta listor och listor för olika typer av rapportering. 

 
Steg 2: Förberedande teoretisk undersökning 
För att kunna lägga upp provtagning och analys inom mätstudien behövs viss infor-
mation om ämnet. Det kan dessutom behövas andra teoretiska basfakta för att kunna 
svara på de frågeställningar som ligger till grund för valet av ämnet. Källorna till 
data som presenteras ska förstås anges så att det går att bedöma kvaliteten på den.  

Den teoretiska undersökningen bör även samla data om olika typer av effekter 
för ämnet så att man i utvärderingens riskbedömning kan avgöra om de halter man 
uppmäter föranleder åtgärder eller inte.  

Utifrån ämnenas egenskaper bör man även t.ex. kunna jämföra med andra äm-
nen eller ämnesgrupper för att få ett ”uppskattat screeningriktvärde” som jämförel-
se för när en halt är hög.  

Man får således genom screeningen en kunskapssammanställning om aktuella 
ämnen som innefattar hur och var ämnena används, dess egenskaper och något om 
möjliga effekter som kan vara användbar även för andra syften än för själva mät-
studien. 
 
Steg 3: Själva screeningundersökningen – mätstudien 
Utifrån det som är känt om ämnenas egenskaper samt den information som finns 
om spridningsförutsättningar och vägar bör man välja typ av matris1 samt provtag-
ningsstrategi. Undersökningens syfte och varför man valt just detta ämne påverkar 
valet av plats och matris. I de flesta fall vill man dock spegla såväl källor, bak-
grundshalter och eventuell human exponering, vilket tydligt bör framgå i studien.  

                                                        
 
1  Matris – det som analyseras, t.ex. vatten, slam, luft, fisk. 
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Vid val av prover bör man hitta en avvägning mellan att kartlägga så många olika 
matriser som möjligt, dvs. få en geografisk spridning eller kunna upptäcka statis-
tiska skillnader. Även här ger orsaken till valet av ämnet en ledning till vad som 
bör prioriteras i just denna studie. 
 
Steg 4: Uppföljning av undersökningen 
En viktig del av alla undersökningar, vilket även gäller för screeningundersökning-
ar, är utvärderingen. Kan screeningen anses vara slutförd eller behövs andra data 
för att dra några slutsatser och svara på de frågor man ställde sig redan vid valet av 
ämnet? Det är också viktigt att resultaten sprids och att man funderar över om re-
sultaten föranleder åtgärder av olika slag och vem som bör nås av de förslag som 
lämnas. Först och främst bör man bedöma om screeningens mätstudie har lyckats 
rent tekniskt d.v.s. om man har fått fram resultat av tillräcklig mängd och bra kvali-
tet. 

Det finns också en mängd åtgärder som man kan göra för olika ämnen om des-
sa ämnen bara uppmärksammas på rätt ställe vid rätt tid. En åtgärd behöver inte 
vara ett förbud som tar åtskilliga år att få igenom. I myndigheternas arbete med 
tillsyn och prövning har man t.ex. chans att påverka företagens val av ämnen i både 
processer och produkter. 

En åtgärd kan också vara att ta fram relevant effektdata för att man ska kunna 
göra en riskbedömning, speciellt om ämnen förekommer brett i flera matriser eller 
om halterna är höga i vissa matriser. 

En annan åtgärd kan vara att besluta om att infoga ämnet i tidsserier, återupp-
repad screening om exempelvis 5 år eller att gå in i provbanken och analysera någ-
ra år gammalt material för att kunna visa på en eventuell trend och inte vänta ytter-
ligare fem år på detta. Det är svårt att uppskatta hur många av de screenade ämnena 
som kommer att kvalificera sig för övervakning och för vilka det behövs tätare 
mätningsintervall för att följa åtgärder. För vissa ämnen räcker det kanske med 
någon enstaka uppföljande mätning.  

När en screeningundersökning är rapporterad dras slutsatser om den genomför-
da studien och informationen samlas i en slutligt PM. Slutsatserna dras av de an-
svariga myndigheterna tillsammans med de konsulter/forskare som genomfört 
studien. Detta är ett led i att informera om resultaten av screeningen. 
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Introduction 
Environmental monitoring of the classical persistent organic pollutants (POPs) has 
been going on for some time, yielding long time series of the concentration 
changes. 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 that measures concentrations in a 
limited number of strategically selected media on one or several occasions in a 
coordinated campaign. 
 

SUBJECT GROUP YEAR 

Chlorinated solvents, pesticides, a large number of metals1 1996–1999 
Hexabromocyclododecane (HBCD) 2000 
Chlorinated phenols 2001 
Organotin compounds 2001 
Octylphenol 2001 
Phosphorus-based flame retardants  2001–2002 
Perfluorinated alkylated substances (PFASs) 2001–2003 
Musk compounds 2002 
Triclosan 2002 
TBBPA 2001, 2002 
Antimony compounds 2001 
Phthalates  2002–2003 
Certain drug residues 2002 
Hexachorobutadiene (HCBD) and chlorobenzenes 2002 
Chlorinated paraffins  2002–2003 
Bisphenols and bis(4-chlorophenyl)sulfone 2003–2005 
Antioxidants, methylphenols, alkylphenols 2003–2004 
Measurements in sewage sludge of various substances and substance 
groups 

2002– 

Adipates, acrylonitrile, octachlorostyrene, limonene, siloxanes, mirex, 
endosulfane, isocyanates  

2004–2006 

Measurements of the Water Framework Directive's priority list substances 
in fish 

2001–2005 

Antibiotics, antiinflammatory substances, hormones 2005–2007 
Certain PFASs 2005–2007 
Bronopol, resorcinol 2005–2007 
Organotin compounds 2005–2007 
Benzothiazoles, 4-chloro-3-cresol, N-Didecyldimethyl ammonium chloride, 
propiconazole, parabenes 

2005–2007 

Pharmaceuticals (cont.), products used in veterinary medicine, palladium - 
rhodium - platina, phtalates, zincpyritione, 1,5,9-cyclododecatriene, chro-
mium compounds, substances from the EU Water Framework Directive 

2006–2007 

Some amines and amides, some organic halogens, some tiazoles, some 
sulfonates, colour pigments, additives to concrete, sucralose, musc sub-
stances, silver 

2007– 
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Strategy for screening according to the DPSIR model 
(From a lecture by Henrick Blank, Jönköping County Administratative Board, 2001) 
 

Screening was initiated on a small scale in 1996-97 and has gradually increased in 
scope since then. The following table shows which substances and substance 
groups have been subjected to screening.  
 
The screening studies have been modelled on the DPSIR strategy. This strategy 
analyses environmental problems based on Drivers such as those created by indus-
try, Pressures on the environment such as polluting discharges that harm the State 
of the environment, which in turn results in an Impact on human health and the 
environment, whereby we try to find Responses or actions to deal with the prob-
lems. 

 

 
In many cases, the WHO's DPSEEA model is also used to describe human exposure.  
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A screening study consists of several parts 
A screening study consists of several closely-connected parts. They are: Choice of 
substance, Preparatory theoretical study, Measurement study, and Evaluation. 

 
A screening study can be divided into several parts, from choice of substance to taking actions 
based on the results. (From report 2003:37, Jönköping County Administrative Board) 
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Step 1: Choice of substance 
The substance should be chosen with a view towards what the results will be used 
for. The primary purpose of the screening is not to support research on new POPs, 
but to comply with requirements on reporting of certain substances in various EU 
directives and international conventions. Many of these substances are of no rele-
vance for Sweden, and the screening could help to show this so that resources do 
not have to be wasted on measurement of these substances. Another purpose is to 
follow up efforts towards achieving a non-toxic environment, which also includes 
other substances besides "the classic POPs". The substances that are found in high 
concentrations can then be followed up in time series over an extended period of 
time. Yet another purpose may be to find substances that affect human health and 
that can be included in health-related environmental monitoring, which requires 
another way of choosing substances. A further reason for choosing a given sub-
stance may be so that the results can be used to fill gaps in data for risk assessment 
or to justify a risk-reducing measure. 

Another important aspect is to draw attention to new environmental pollutants. 
Informing the public without frightening them is important, but perhaps even more 
important is furnishing data to those who work with chemical risk reduction, i.e. 
various public authorities. Another purpose may be to add to the lists of potential 
pollutants that the authorities work with – for example black lists and lists for dif-
ferent types of reporting. 

 
Step 2: Preparatory theoretical study 
Some information on the substance is needed in order to plan sampling and analy-
sis in the measurement study. Other basic theoretical facts may also be needed to 
answer the questions underlying the choice of the substance for the evaluation. The 
sources of the data that are presented should naturally be given so that their quality 
can be judged.  

The theoretical study should also collect data on different types of effects of the 
substance so that it can be decided in the evaluation's risk assessment whether the 
measured concentrations warrant action or not. 

Based on the properties of the substances, it should also be possible to make 
comparisons with other substances or substance groups in order to get an estimated 
guideline value to indicate when a concentration is high.  

Thus, screening provides a body of knowledge concerning the substances in 
question that includes how and why the substances are used, their properties and 
something about possible effects that may also be useful for other purposes than 
the actual measurement study. 
 
Step 3: The actual screening – the measurement study 
Based on what is known about the properties of the substances, their sources and 
where they occur, the type of matrix to be sampled and the sampling strategy 
should be chosen. The purpose of the study and why this particular substance has 
been chosen influence the choice of sampling site and matrix. In most cases, how-
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ever, the aim is to determine the sources, the background concentration and possi-
ble human exposure, which should be clearly shown in the study.  

In choosing how and where samples are to be taken, a balance should be struck 
between sampling as many different matrices as possible (geographical variation) 
and taking many samples in each matrix (statistical variation). Here as well, the 
reason for the choice of substance provides guidance on what should be prioritized 
in this particular study.  

 
Step 4: Evaluation 
An important part of all studies, including screening studies, is evaluation. Can the 
screening be considered to be finished or are other data needed to draw conclusions 
and answer the questions underlying the choice of substance? It is also important 
that the results are disseminated and that the need for actions of various kinds are 
considered, as well as who should be targeted by the proposals. First and foremost, 
it should be decided whether the screening's measurement study has been techni-
cally successful, i.e. whether results have been obtained in sufficient quantity and 
of good quality. 

There is also much that can be done to control different substances just by 
drawing attention to them at the right place and at the right time. An effective ac-
tion does not have to be a ban that takes many years to put in place. In their work 
with inspection, enforcement and licensing, for example, the regulatory authorities 
can influence companies' choice of substances in both processes and products. 

Another action can be to gather relevant data on effects so that a risk assess-
ment can be made, especially if the substances occur widely in several matrices or 
if the concentrations are high in certain matrices. 

Another action can be to decide to include the substance in time series with re-
peated screening in, for example, 5 years, or to go into the sample bank and analyse 
material from several years back to show a possible trend, instead of waiting an-
other five years for this. It is difficult to estimate how many of the screened sub-
stances will qualify for monitoring, and for which ones more frequent measurement 
intervals will be needed in order to follow up actions. One or two follow-up meas-
urements may be sufficient for some substances.  

When the results of a screening study are reported, conclusions are drawn con-
cerning the study and the information is compiled in a final report. The conclusions 
are drawn by the responsible authorities together with the consultants and research-
ers who have conducted the study. This is part of the work of disseminating 
information on the results of the screening. 
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Polyklorerade dibensotiofener 
Polychlorinated dibenzothiophenes – PCDBT 
 
 

 

O S  
Strukturformler för polyklorerade dibensofuraner (vänster) och dibensotiofener (höger). 

 
Screeningen utförd av  Umeå universitet, Institutionen för miljökemi 
År  2005–2006 
Var finns rapporten?  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/ 
 Miljoovervakning/Rapporter-och- 
 nyhetsbrev/Rapporter---Miljogiftssamordning 

 
Polyklorerade dibensotiofener, PCDBT, har stora likheter med polyklorerade dibenso-p-
dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F) och misstänks därför vara persistenta, bioackumu-
lerande ämnen med dioxinlika biologiska effekter. Industriell användning saknas, men 
PCDBT bildas vid förbränning och olika typer av högtemperaturprocesser, och även vid 
cellulosaproduktion och framställning av klorfenolpreparat. 
 
Polychlorinated dibenzothiophenes, PCDBTs, are similar to polychlorinated dibenzo-p-
dioxins and dibenzofurans (PCDD/F), and are therefore suspected to be persistent, bioac-
cumulating substances, with dioxin-like biological effects. The substances have no indus-
trial use, but PCDBTs are formed during combustion and different types of high tempera-
ture processes, and also in pulp production and the manufacture of chlorophenolic sub-
stances. 

 
Bakgrund 
Polyklorerade dibensotiofener, PCDBT, har stora likheter med polyklorerade 
dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F) ofta benämnda ”dioxiner”. 
PCDBT misstänks därför vara persistenta, bioackumulerande ämnen med dioxinli-
ka biologiska effekter. Det finns därför skäl att undersöka ämnesgruppens biolo-
giska effekter. 

 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Industriell användning saknas. PCDBT bildas vid förbränning och olika typer av 
högtemperaturprocesser, men även vid cellulosaproduktion och framställning av 
klorfenolpreparat. En källa kan också vara klorering av massa eller klorgasfram-

Clx Clx 
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ställning. Det är dock inte säkert att dessa industrier idag släpper ut PCDBT. Det 
kan vara rester från tidigare utsläpp som detekteras. 

 
Tidigare publicerade undersökningar 
PCDBT har även tidigare rapporterats i krabbor (muskel) tagna utanför Värö bruk 
1991. Halterna var ca 200 pg/g färskvikt. Betydligt högra halter har rapporterats för 
krabbor tagna utanför amerikanska cellulosaindustrier under samma tidsperiod (up 
till 10 000 pg/g). Höga halter PCDBT, 50 000 till 100 000 pg/m3 torrgas, har upp-
mätts i rökgas från aluminiumsmältverk. 

 
Biologiska effekter 
Riktvärden saknas för PCBDT. Det går dock att jämföra halterna med de för polyk-
lorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (PCDD/F). Halterna 
av polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) är generellt lägre än halterna av 
PCDD/F. Eftersom både halterna och de biologiska effekterna av PCDBT tycks 
vara lägre än för PCDD/F är troligen även risken lägre. 

 
Biologiska effekter av PCDBT. 
Biological effects of PCDBT. 

Test Isomer Effekter Ref. 
Ah-sensitive mice 
(C57BL/6J) 
 

1,3,4-TrCDBT 
2,3,7,8-TeCDBT  
3,4,6,7-TeCDBT 
 

Atrophy in liver och thymus, histologi-
cal changes, pigmentation etc.  
PCDBT was clearly less potent than 
2,3,7,8-TeCDD. 
(singel intra-peritoneal administration; 
dose 10–500µg/kg) 

Mäntylä et al. 1992 

EROD/AHH induction  
(mouse, Hepa-1 cells) 

2,3,7,8-TeCDBT TEF ≈ 0,001 
(Dose-response curve; EC50 = 4 nM) 

Kopponen et al. 1993 
Kopponen et al. 1994 

 EROD 
(rat, H4IIE cells) 

PCDBT mix: 
2,4% Di-, 74,6% Tri-, 
22,4% Tetra-, 0,6% 
PentaCDBT 

TEF ≈ 0,001 
(Dose-response curve;  
EC50 = 4-8 nM) 

Giesy et al. 1997 

 

 
 
Syfte och metod 
Undersökningens syfte var att screena källor till och nivåer av PCDBT i svensk 
miljö. För detta togs jordprover, reningsverksslam, sediment-, biota-, livsmedels- 
och foderprover samt prover från punktkällor. 
 

Snöprover togs i Sundsvallstrakten med avsikt att kunna spåra eventuell påverkan 
från förbränningskällor. På motsvarande vis togs sedimentprover i Gävlebukten för 
att spåra eventuell skogsindustriell påverkan. Sediment togs från tätortsregioner 
och bakgrundslokaler för att söka spåra eventuell urban påverkan. Biologiska pro-
ver togs i Gävlebukten, sillgrissla från Stora Karlsö, lax från Umeälven, krabba och 
musslor från Skagerack. 
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Analyserna har utförts av Umeå universitet under 2005/2006. De flesta prover är 
arkivprover som tidigare analyserats för PCDD/F. Efter analys har de förvarats i 
frys. Eftersom PCDBT är stabila föreningar är det inte sannolikt att halterna för-
ändrats under lagringen. 
 
Översikt över utförda analyser. 
Number of analysed samples in the screening. 

Provtyp / type of sample Antal/ number Provtagningsår/ year 
Sopförbränning, pilotreaktor 
Waste combustion (pilot reactor) 

12 2002 

Sopförbränning, fullskala 
Waste combustion (full scale) 

5 2004 

Stålverk 
Steelworks 

2 2005 

Jord 
Soil 

6 2005 

Deposition (snö) 
Deposition (snow) 

3 2004 

Sediment 
Sediment 

15 2005 

Reningsverksslam 
Sewage sludge 

7 2005 

Biota, foder, livsmedel 
Biota, feeding-stuff, provisions 

18 2002–2005* 

* Ett laxprov från 1991.   

 
 
Resultat  
 
Sammanfattning av de viktigaste resultaten uttryckt som halter av PCDBT relativt PCDD/F. 
The most important results given as the concentration of PCDBT compared to PCDD/F. 

Provtyp (antal) 
Type of sample (number) 

S PCDBT / 
S PCDD/F 
(intervall) 

S PCDBT / 
PCDD/F- TEQ 
(intervall) 

S PCDBT / 
PCDD/F- TEQ 
(median) 

Sopförbränning (3) 
Waste combustion (3) 

0,003–0,009 0,13–0,15 0,14 

Stålverk (2) 
Steelworks (2) 

0,25–0,48 35–50 >35 

Snödeposition (3) 
Deposition (snow) (3) 

0,03–0,04 1,8–2,0 1,8 

Sediment (5) 
Sediment (5) 

– 0,5–3,5 1,5 

Jord (6) 
Soil (6) 

– 0,01–2,0 0,4 

Reningsverksslam (7) 
Sewage sludge (7) 

– 1,7–3,2 2,8 

Biota, foder, livsmedel (18) 
Biota, feeding-stuff, provisions (18) 

0,003–0,34 0,01–24 0,13 
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Förbränningsprover 
Resultaten tyder på att en hög klor/svavelkvot (Cl/S) ökade dioxinbildningen, me-
dan en låg ökade PCDBT bildningen. Med tillsats av klorhaltigt material (som 
PVC) ökar bildningen och med tillasts av svavelhaltigt material (som däck) mins-
kar den.  
 
Den högsta kvoten mellan PCDBT och PCDD/F uppmättes i rökgaser från ett stål-
verk. Dessa prover innehöll dock även en större andel lågklorerade PCDBT (mind-
re än 4 klor) och motsvarande lågklorerade PCDD/F inkluderas inte i mätningarna. 
PCDBT-halterna var här inte speciellt höga. 
 
Generellt bildades betydligt lägre totalhalter PCDBT än PCDD/F.  
 

Jord 
Relativt höga PCDD/F-halter, men låga PCDBT-halter, uppmättes i jordprover från 
virkesimpregneringsanläggningar där klorfenolpreparat använts. Jord från en 
kloralkalifabrik innehöll högre halter PCDBT. Halterna av PCDD/F var dock ännu 
högre. Källan för PCDD/F har spårats till tidigare användningen av grafitelektroder 
vid klorgasframställningen. Troligen härrör PCDBT från samma källa. 
 
Två jordprover från Uruguay innehöll lika höga eller till och med högre halter av 
PCDBT och PCDD/F än de från kloralkalifabriken. Dessa förbränningsplatser 
ligger i eller i nära anslutning till tätbefolkade slumområden och med stor sanno-
likhet exponeras boende i dessa områden för dessa potentiellt toxiska ämnen. En 
möjlig förklaring kan vara termisk omvandling av PCB som tidigare använts som 
isolator i vissa kablar. PCB kan i närvaro av svavel omvandlas till PCDBT vid 
förbränning. 
 

Snö 
Snö från Sundsvall (Korsta) innehåller mer PCDBT än snö från bakgrundslokaler 
utanför Sundsvall. I närheten av provtagningsplatsen finns metallurgisk industri 
och en förbränningsanläggning vilket skulle kunna förklara de förhöjda halterna 
jämfört med referenslokalerna. 
 
De relativa förhållandena mellan olika isomerer är likartade i snö från Sundsvall 
och rökgaser från avfallsprover. Det tyder på att förbränning kan vara en signifi-
kant källa till PCDBT i luftdeposition (snö). De relativt lika kvoterna mellan 
PCDBT och PCDD/F tyder på liknande spridningsvägar och stabilitet hos de båda 
ämnesklasserna. 
 
Sediment 
Halterna i bakgrundsprover är ofta av samma storleksordning som i de mindre 
förorenade proverna från industri- och tätortsnära områdena. PCDBT-halterna nära 
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storstäderna Malmö och Stockholm är höga. Halterna avtar med ökande avstånd 
från Stockholm: Värtahamnen > Östra Mälaren > Södertälje kanal > Södertälje > 
bakgrund. Det verkar ske en lokal påverkan på PCDBT-halterna nära cellulosain-
dustrierna i Skutskär och Norrsundet och till viss del även Vallvik. 
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Halter av PCDBT i sedimentprover. 
Concentrations of PCDBT in sediment samples. 
 

 
Reningsverksprover 
Det fanns inte någon koppling mellan storleken på reningsverken och halterna av 
PCDBT i reningsverksslammet. Halterna var relativt konstanta med merparten av 
PCDBT-halterna inom intervallet 4–10 pg/g torrvikt (TS). Gässlösa reningsverk 
hade något högre halt av PCDBT i slammet (15 pg/g TS) och även en avvikande 
homologprofil, med en högre andel lågklorerade dibensotiofener. Orsaken till detta 
är oklar. 
 
De totala halterna av PCDBT var något högre än motsvarande halt PCDD/F-TEQ. 
Den totala halten PCDD/F var dock högre (en effekt av att de individuella 
PCDD/F-halterna viktas olika mycket vid beräkning av TEQ). 
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Halter av PCDBT och förhållanden mellan summa PCDBT och PCDD/F-TEQ i stabiliserat slam. 
Concentrations of PCDBT and the quotient PCDBT/TEQ in stabilized sludge. 
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Biologiska prover 
De totala färskviktshalterna av PCDBT är mindre än 1 pg/g i de flesta fisk- och 
foderprover. MonoCDBT utgör en stor del av totalhalterna, trots att det borde vara 
relativt lätt att metabolisera. Huvuddelen av resterande PCDBT utgörs av tetra- till 
heptaCDBT.  
 
Högre halter detekterades i krabb- och laxproverna (20–90 pg/g färskvikt). Det kan 
vara värt att notera att vissa prover togs för 15–20 år sedan då rökgasreningen var 
sämre. Det är uppenbart att krabborna ackumulerat en betydande mängd PCDBT i 
sin fettvävnad. Även musselprovet innehåller relativt sett mycket PCDBT i fettet. 
Dessa filtrerare har även tagit upp di- och triklordibensotiofener. 
 
En jämförelse mellan totalhalterna av högklorerade (>4 klor) PCDBT och PCDD/F 
visar att PCDBT förekommer i lägre halter (0,3–4,3 %) än PCDD/F. 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Sill
gr

is
sl
a

, S
t. 

K
ar

ls
ö

M
us

sl
or

, S
ka

ge
ra

ck

Str
öm

m
in

g
, B

ål
se

n

Str
öm

m
in

g
, V

äs
tra

 B
an

ke
n

Str
öm

m
in

g
, F

la
den

Str
öm

m
in

g
, U

tlä
ngan

Str
öm

m
in

g
, H

ar
ufjä

rd
en

A
bborr

e
, 
Sku

ts
kä

r

A
bborr

e,
 S

an
dar

ne

A
bborr

e
, 
G
år

ds
kä

r

A
bb

or
re

, V
al
lv
ik

A
bborr

e,
 F

åg
el

su
ndet

Fi
sk

m
jö

l

Fi
sk

m
jö

l

Foder

K
ra

bbsm
ör

, S
ka

ge
ra

ck

K
ra

bbkö
tt
, 
Ska

ge
ra

ck

La
x
, U

m
eä

lv
en

p
g

/g
 f

ä
rs

k
v

ik
t

OCDBT

HpCDBT

HxCDBT

PeCDBT

TeCDBT

TrCDBT

DCDBT

MCDBT

 
Halter av PCDBT i biologiska prover (färskvikt). 
Concentrations of PCDBT in biological samples (fresh weight). 
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Halter av PCDBT i biologiska prover (fettvikt). 
Concentrations of PCDBT in biological samples (fat weight). 
 

 
Slutsatser 
Halterna av polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) är generellt lägre än halterna 
av PCDD/F. Eftersom både halterna och de biologiska effekterna av PCDBT tycks 
vara lägre än för PCDD/F är troligen även risken lägre. Jämförande uppskattade 
screeningriktvärden saknas dock. 
 
De låga halterna av PCDBT i fisk från Gävlebukten tyder på att eventuella utsläpp 
från cellulosaindustri idag inte medför några signifikant förhöjda halter i fisk jäm-
fört med regionala referensområden. De relativt höga halterna av monoCDBT i fisk 
skulle kunna förklaras av direkt (snabbt) upptag över gälmembran då monoCDBT 
har relativt god vattenlöslighet.  
 
Många av tetra- till heptaCDBT är blockerade mot den vanligaste typen av metabo-
lism, vilket troligen bidrar till en ökad persistens. 
 
Om bränslets svavelhalt kan ökas vid förbränning utan att SO2-utsläppen blir för 
höga skulle den totala PCDBT/dioxinbildningen kunna minskas. Resultaten är 
lovande men det är viktigt att inte dra för stora växlar på de relativt få experiment 
som genomförts. Resultaten pekar också på att PCDBT är mindre stabila än 
PCDD/F vid höga temperaturer. 
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Förbränning är sannolikt en starkt bidragande källa till PCDBT eftersom de relativa 
förhållandena mellan de olika isomererna är likartade i sediment- och förbrän-
ningsprover. Exempelvis verkar PCDBT bildas vid förbränning av kabel och annat 
skrot för utvinning av koppar. 
 
Rekommenderas fler analyser?  
Det kan finnas anledning att undersöka emissionerna från fler primära och sekun-
dära metallurgiska processer och då speciellt sådana som involverar metallåtervin-
ning. Det kan eventuellt också vara motiverat att undersöka luftemissioner och 
arbetsmiljöhalter vid smältverk som tar emot kablar och liknande typer av skrot. 
PCDBT kan sannolikt även bildas vid kabelbränder eller okontrollerade bränder i 
avfallsdeponier. 

 
Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 
Riktvärden för polyklorerade dibensotiofener saknas. Det går dock att jämföra 
halterna med de för polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofu-
raner (PCDD/F). 
  
Halterna av polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) är generellt lägre än halterna 
av PCDD/F. Eftersom både halterna och de biologiska effekterna av PCDBT tycks 
vara lägre än för PCDD/F är troligen även risken lägre. 
 
 
Helhetsbedömning 
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Giesy J, Jude D, Tillitt D, Gale R, Meadows J, Zajieck J, Peterman P, Verbrugge 
D, Sanderson T, Schwartz, Tuchman M. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, diben-
zofurans, biphenyls and 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxin equivalents in fishes 
from Saginaw bay, Michigan. (1997) Environmental Toxicology and Chemistry 16, 
713-724. 

 

Conclusions 
The levels of polychlorinated dibenzothiophenes are generally lower than for 
PCDD/F. PCDBT also seem to be less biologically active, so the risks associated 
with PCDBT are likely lower. There are no standard effect levels, however. 
 
Low levels of PCDBT in fish imply that discharge from pulp industries today do 
not contribute to elevated levels in fish. Relatively high levels of monoCBT in fish 
could be explained by direct absorption across the gill membranes, as monoCBT 
are relatively easily soluble in water. 
 
Many tetra- to hepta-CBTs are metabolically blocked, probably contributing to 
increased persistence. Results indicate also that PCDBT are less stable than 
PCDD/F at high temperatures. 
 
If sulphur can be increased in the fuel during combustion without unduly increas-
ing discharge of SO2, there may be an opportunity to decrease total produced levels 
of PCDBT and dioxins. More tests are, however, necessary to verify this. 
 
There may be reason to investigate discharges from metallurgic processes, both 
from industries and recycling processes. Fires in waste deposits and cables may 
also be a source of PCDBT, and may need to be investigated. 
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Tennorganiska ämnen 
Organotin compounds 
 

 
 
Screeningen utförd av  WSP Environmental 
År  2000, 2001, 2002, 2005, 2006 
Var finns rapporten?  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/ 
 Miljoovervakning/Rapporter-och-  
 nyhetsbrev/Rapporter---Miljogiftssamordning 
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Organiska tennföreningar (OTC) finns bland annat som biocid i båtfärg och även i 
annan färg, i PVC, tätningsmedel och i vissa material för matförpackningar. Vissa 
OTC anrikas kraftigt i marin biota. 
 
Organotins (OTC) occur in antifouling paints on ships and in other paints, in PVC, 
sealants and in certain food packaging materials. Some OTCs bioaccumulate 
strongly. 

 
Bakgrund 
Kunskapen om de organiska tennföreningarnas (OTC) miljöpåverkan är huvudsak-
ligen begränsad till ämnen som används i båtbottenfärg.  
 
Dibutyltenn (DBT) används huvudsakligen för att stabilisera PVC, men används 
också bland annat i färger och tätningsmedel. Oktyltenn (MOT, DOT) används 
huvudsakligen för att stabilisera PVC, och i vissa material som används i förpack-
ningar för mat. Tributyltenn (TBT) används som biocid i båtfärg. Detta förbjöds 
1988/2003 och förekomsten minskar, men TBT förekommer fortfarande i vissa, 
ospecificerade tillämpningar. Trifenyltenn (TPT) är en biocid för båtfärg. Det finns 
ingen registrerad användning. Tricyklohexyltenn har ingen registrerad användning. 

 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Användandet av organiska tennföreningar i Sverige verkar resultera i följande hu-
vudsakliga utsläppskällor: 
• Industriella punktkällor: DBT, MBT, DOT, MOT 
• Diffusa urbana utsläpp via dagvatten: DBT, MBT, DOT, MOT 
• Hushåll och industrier via reningsverk: DBT, MBT, DOT, MOT 
• Via orenade tekniska produkter kan DBT inkludera fraktioner av 

TBT 
 
Organiska tennföreningar kan lufttransporteras. Därför kan föreningarna även före-
komma i avlägsna inlandsregioner. OTC-förekomst i marken härrörde uppenbarli-
gen från industrin, förmodligen som damm via ventilationen. 
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Användandet av de vanligaste organiska tennföreningarna i Sverige (ton Sn/år). 
Use of organotin compounds in Sweden (tonnes Sn/year). 

Chemical compound OTC CAS 1999 2000 2001 2002 2003 

Monobutyltintris- (isooc-
tylthioglycolate) 

MBT 26864-37-9 0,89 0,60 0,15   

Dibutyltinbis(2-
etylhexylthioglycolate) 

DBT 10584-98-2 7,8 13,4 10,6 10,2 11,9 

Dibutyltindilaurat DBT 77-58-7 7,3 4,0 6,0 7,1 1,7 

Dibutyltinoxid DBT 818-08-6 9,5 8,6 7,6 6,7 4,3 

Di-n-Butylbis(methyl  
maleate)tin 

DBT 15546-11-9 9,4 10,2 9,7 5,6 6,0 

Tributyltinmetacrylate TBT 26354-18-7 0,75 1,0 0,25   

Dioctyltin bis(thioglycolic 
acid) 2-ethylhexyl ester 

DOT 15571-58-1 2,2 17,7 17,2 7,4 8,4 

Tinbis(2-etylhexanoate) DOT 301-10-0  1,8 8,8 8,5 5,6 

Total   36 57 60 45 38 

 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
Det finns många undersökningar om organiska tennföreningar och dessas effekter. 
De flesta studierna har fokuserat på TBT. 
 
Eftersom OTC är katjoner har lufttransport generellt inte tillmätts någon större 
betydelse. Det har dock visats att TBT bildar mycket flyktiga klorider i havsvatten 
(Mester and Sturgeon, 2002). En nyligen studie har påvisat OTC i luft på lands-
bygden, vilket visar att långväga transport av butyltenn och oktyltenn förekommer 
(Huang and Klemm, 2004). 
 
I Västra Götaland analyserades slam från 19 kommunala reningsverk (Svensson, 
2002). MBT och DBT var den vanligaste föreningarna, följda av TBT, MOT och 
DOT. Fenyltenn detekterades inte, vilket är rimligt med tanke på att det inte finns 
någon rapporterad användning av substansen i Sverige. En tidigare svenska studie 
fann högre nivåer av flera OTC i slam. 
 
Det finns bara några få svenska undersökningar av OTC i ytvatten. Där är butyl-
tenn vanligast förekommande. Högre nivåer än i ytvatten har uppmätts i lakvatten 
från deponier och industriellt dagvatten, där nivåerna var särkilt höga. 
 
Sedimentdata kommer huvudsakligen från marin miljö, där butyltenn är vanligast, 
även om fenyltenn också spårats. TBT spårades nyligen i sediment från Stock-
holms stad, med lägre nivåer vid Svealandskusten, och nästan inga OTC i sjöar i 
kringområdena (Sternbeck et al., 2003).  
 
Butyltenn och fenyltenn har många gånger uppmätts i fisk, musslor och i skaldjur. 
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Organiska tennföreningar i slam från kommunala reningsverk (µg/kg dw). 
The occurrence of organotin substances in sludge from municipal STPs (µg/kg dw). 

Ämne/ 
substance 

V. Götaland, 19 STPs 
Svensson (2002) 

 

Loudden 
(Tesfalidet, 2002) 

5 STP 
Norén och Borén 

(1993) 

 median min–max average ± std. dev. min–max 

MBT 290 120–870 39 ±14 100–770 

DBT 250 37–350 690 ±180 330–2 200 

TBT 44 10–96 32 ±18 20–410 

TeBT 4.4    

MPT <1 <1   

DPT <1 <1  <2–70 

TPT <1 <1  0–60 

MOT 24 9,6–49   

DOT 14 6,5–73  <70–370 

 
 

Organiska tennföreningar i ytvatten (ng/l). 
Organotin compounds in surface waters (ng/l). All data from Tesfalidet (2003), except Stockholm 
(Junestedt et.al., 2003). 

Ämne/ 
substance 

Karlsudd 
(Gålö) 

 

Norrby, Umeå Fiskebäcks-
kilsvik 

Hinsholmskil Stockholm city 

MBT 3,9 ± 2,9 6,0 ± 3,2 3,8–5,9 0,05–0,98 5,6 

DBT 1,7 ± 1,0 4,4 ± 2,4 0,40–0,77 0,01–0,77 5,8 

TBT 0,9 ± 0,5 4,7 ± 2,1 0,1–0,6 0,1–0,9 2,4 

MPT ND 4,0 ± 2,3 ND–0,7 0,01–0,13 ND 

DPT ND 4,7 ± 2,2 ND–0,56 0,02–0,94 ND 

TPT ND 4,16 ± 2,9 ND–0,23 0,01–0,82 ND 

 
Organiska tennföreningar i lakvatten från deponier och industriellt dagvatten (ng/l). 
Organotin substances in landfill leachates and storm waters from industrial sites (ng/l). 
All data from Junestedt et.al. (2003). 

Ämne/ 
substance 

Landfills, 5 Swedish Industrial stormwaters, 
5 Swedish (median, min-max) 

MBT 7–50 100 (30–9 600) 

DBT 3–500 200 (2–18 000) 

TBT <1–60 300 (10-500) 

TeBT <1–20 < 1 

MPT <1–3 <1 

DPT <1–2 <1 

TPT <1 <1 

MOT <1–10 10 (1–1 700) 

DOT < 1–40 20 (1–4 200) 
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Syfte och metod 
Syftet med undersökningen var att genomföra en bred granskning av förekomsten 
av butyltenn-, oktyltenn- och fenyltennföreningar i den svenska miljön. Detta för 
att kunna bedöma användandet i samhället och effekterna på miljö och hälsa. 
 
Ett mätprogram upprättades utifrån en översiktlig kartläggning av hur dessa tenn-
organiska ämnen används i samhället. Mätprogrammet har en viss tyngdpunkt mot 
urbana miljöer, men omfattar även kommunala reningsverk, en slambehandlad 
åkermark, en plastindustri, avfallsdeponier, livsmedel och bröstmjölk. Totalt analy-
serades 107 prov. 
 
Undersökningen är huvudsakligen baserad på data från det svenska kemikaliere-
gistret som det redovisas i SPIN-databasen. Data kan därför vara inkompletta av 
sekretesskäl. Det finns ingen officiell statistik om importen av kemikalier i färdiga 
varor. 

 

 
De undersökta regionerna. 
Investigated regions. 
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Resultat 
 
Förekomsten av OCT i olika media där n-tot är antalet analyserade prover. Ämnen som 
sällan förekommer i vissa media markeras med ett litet x. 
The occurrence of different organotin compounds in different media, where n-tot is the number of 
samples analysed. Substances that only rarely occur in a certain media are shown with a small x. 

Media n-
tot 

MBT DBT TBT TeBT MOT DOT TCHT MPT DPT TPT 

Soil 6 x x   x x     

Waste water 16 X X X  X X     

Sewage sludge 11 X X X  X X     

Storm water 
sludge 

8 X X X x X X   x x 

Landfill leachate 3 X X         

Sediment 15 X X X X X X  X X X 

Surface water 18 X X X        

Aquatic biota 13 X X X     x X X 

Foods 12 X X X      X X 

Breast milk 5 X          

Detection  
frequency 

ntot= 
107 

84% 86% 60% 7% 31% 30% 0% 10% 25% 28% 

 
 
Sediment 
Alla analyserade substanser utom TCHT detekterades i sediment, med TBT, DBT 
och MBT som vanligast förekommande. Nivåerna av TBT, DBT och MBT var 
särskilt höga i Stockholm, och för DBT och MBT även i sjöarna nedströms Borås. 
TBT var den vanligaste butyltennföreningen i Stockholm, men inte på andra plat-
ser. Fenyltenn hittades huvudsakligen i prover från Stockholm och Viskan, i rela-
tivt låga nivåer. Oktyltenn återfanns i liknande nivåer och på liknande platser som 
fenyltenn. 

 
Ytvatten 
Bara butyltennföreningar var över rapporteringsgränsen för ytvatten. DBT och 
MBT var vanligare förekommande än TBT, både vad gäller koncentrationer och 
antal detektioner. TBT spårades bara i ytvatten från Stockholm. Nivåerna av MBT i 
Eskilstuna var mycket högre än för andra provtagningsplatser, medan DBT före-
kom i liknande nivåer i alla tre stadsområden. 
 
Intressant att notera är att nivåerna i ytvatten liknade de för regnvatten i Tyskland. 

 
Reningsverk och slam 
Butyltenn och oktyltenn återfanns, men inga fenyltenner. 
 
Dagvattenslam från tre tätorter visar att MBT, DBT, TBT, MOT och DOT sprids 
diffust i urban miljö. Dessa diffusa utsläpp syns i vissa fall även i den akvatiska 
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miljön, där särskilt monobutyltenn och dibutyltenn var anrikade i sedimenten. De 
relativa halterna av dessa ämnen var mycket likartade i dagvattenslam och i slam 
från reningsverk, vilket indikerar ett gemensamt ursprung. Dessutom var den speci-
fika belastningen till reningsverken i samma nivå som tidigare mätningar har påvi-
sat från hushållsavloppsvatten. 

 
 
Koncentrationen av OCT (ng/g dw) i reningsverksslam i september 2005. 
The concentration (ng/g dw) of organotin compounds detected in sewage sludge of different 
sewage treatment plants (STP) in september 2005. 

STP Digestion MBT DBT TBT MOT DOT 

Henriksdal + 97 150 21 13 9,9 

Gässlösa + 140 180 17 15 9 

Eskilstuna + 190 280 37 22 24 

Fagersta, Borlänge + 320 350 27 45 25 

Flen - 170 140 33 23 30 

Brandholmen + 160 200 22 15 9,6 

Krylbo, Avesta + 270 300 35 30 20 

Average ± 
standard deviation 

 190 ± 77 230 ± 81 27 ± 8 23 ± 11 20 ± 9 

 
 
Mark och lakvatten 
Inga OTC återfanns i proverna från jordbruksjord. I närområdet till en plastindustri 
förekom MBT, DBT, MOT och DOT i höga halter (5–60 ng/g dw, med DBT som 
vanligast förkommande) i dagvattenslam, och ämnena påträffades även i jord.  
Lakvatten från tre avfallsdeponier innehöll MBT och DBT i liknande nivåer som 
utflödet från reningsverk. 

 
Biota och föda 
Fisk och andra matvaror innehöll butyltenn och fenyltenn. Fenyltenn var vanligare 
i fisk, medan butyltenn var vanligare i musslor. Dibutyltenn, tributyltenn och trife-
nyltenn förekom i betydligt högre halter i abborre från centrala Stockholm men 
även Stockholms skärgård och till och med Mälaren, än i fisk från andra lokaler. 
Halterna i centrala Stockholm var särskilt höga, i likhet med halterna i sediment. 
De högst uppmätta halterna av DBT och DPT var 1,1 respektive 1,9 ng/g ww.  
OTC var vanligare förkommande än PCB och DDT i abborre från Stockholm. 
Den enda OTC som spårades i bröstmjölk var MBT. Nivåerna varierade från 1 to 
10 ng/l. 
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MBT i bröstmjölk. 
Levels of MBT in breast milk. 

Stad/city År/year MBT (ng/l) 

Uppsala 2002 1,2 

Uppsala 2004 1,9 

Göteborg 2001 9,7 

Lund 2003 ND 

Lycksele 2004 5,8 

 
 
 

 
Nivåer av OTC i biota. 
Levels of OTC in biota. 
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Slutsatser 
Det finns en god överensstämmelse mellan typerna av organiska tennföreningar 
som undersökningen fann och de som används i samhället.  
 
Fenyltenn förekommer huvudsakligen i den marina miljön i de områden som stora 
fartyg trafikerar.  
 
Oktyltenn förekommer i avloppsvatten och slam, i urbant dagvatten och i vissa 
urbana sediment. Butyltenn återfinns även de i alla dessa miljöer, vilket stämmer 
överens med föreningarnas användning i både den marina miljön och i urbana om-
råden. Detta antyder ett samband med plast och andra tillämpningar som innehåller 
butyltenn och oktyltenn och som orsakar diffusa utsläpp i urbana miljöer. Utsläpp 
av butyltenn och oktyltenn kan dock också härröra från industrier som hanterar 
dessa substanser.  
 
Att MBT förekommer så ymnigt trots dess förhållandevis ringa användning i sam-
hället förklaras sannolikt av att föreningen bildas i miljön genom dealkylering av 
DBT. 
 
Reningsverk påverkas uppenbarligen huvudsakligen av diffusa utsläpp av OTC, där 
avloppsvatten från hushållen sannolikt är en viktig källa. Detta betyder att den 
mycket giftiga TBT finns i hemmen.  
 
I jämförelse med fenyltennföreningarnas förekomst i sediment, samt i vilken ut-
sträckning de används i samhället, framgår det att dessa ämnen bioackumuleras i 
avsevärt högre grad än butyltennföreningar. 
 
Den enda OTC som återfanns i bröstmjölk var MBT, vilket inte följer mönstret från 
mat. Avvikelsen kan förklaras via metabolisering av andra OTC i människokrop-
pen eller genom att det finns andra källor av OTC än födan. 
 
En preliminär riskuppskattning visar att nivåerna av organiska tennföreningar är 
nära eller över de nivåer som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt i vissa 
områden. 
 
Stockholm var den mest förorenade regionen i undersökningen. 

 
Rekommenderas fler analyser?  
Det är svårt att bedöma riskerna för hälsa och miljö från dessa begränsade data. 
Miljökvalitetsnormer finns bara för ett fåtal av de undersökta OTC. 
 
Dock återfanns TBT i allt ytvatten från Stockholm i nivåer över de Europeiska 
miljökvalitetsnormerna för övergångsförhållanden (1,5 ng/l). Det finns också en 
miljökvalitetsnorm föreslagen för årliga genomsnitt (0,1 ng/l), och denna nivå är 
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lägre än rapporteringsgränsen i denna undersökning. Därför kan det inte uteslutas 
att TBT representerar en risk även i annat färskvatten. 
 
Även om uppmätt DBT i dagvatten var lägre än det enda återfunna riktvärdet finns 
det skäl att noggrannare uppmärksamma DBT, eftersom DBT är den vanligast 
förekommande OTC i studien och den är giftigare än TBT för vissa endpoints. 
 
Det finns inga långa epidemiologiska studier för att bedöma hälsoriskerna med 
OTC. Det har inte tagits hänsyn till samverkanseffekter med andra föroreningar. 
Därför bör närvaron av OTC i fisk från andra farleder undersökas, och även andra 
fiskarter. 
 
Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 
 

Substance Cas Organotin 
unit 

Toxicological measure Value 

Butyltintrichloride 1118-46-3 MBT EC50 (Daphnia magna) 49 mg/l/24h. 
Dibutyltindichloride 683-18-1 DBT LC50 (Daphnia magna) 0,9 mg/l/24h. 
Tributyltinchloride 1461-22-9 TBT EC50 (Daphnia magna) 0,0006 mg/l/48h 
Tetrabutyltin 1461-25-2 TeBT EC50 (Daphnia magna) 1,3 mg/l/48h 
Dichlorodioctyltin 3542-36-7 DOT EC50 (Daphnia magna) 0,005 mg/l/24h. 
Dichlorodioctyltin 3542-36-7 DOT NOEC, (Scenedesmus subs-

picatus) 
>0,0017 mg/l/72h. 

Tricyklohexyltin-
hydroxide 

13121-70-5 TCHT EC50 (Daphnia: magna) 0,005 mg/l/48h 

Triphenyltinchloride 639-58-7 TPT LC50 (Daphnia magna ) 0,035 mg/l/24h. 
Tetraphenyltin 595-90-4 TePT LC50 Fish (Leusicus idus) 0,04 mg/l/48h. 

 
 

Helhetsbedömning 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
Referenser 
Allsopp M., Santillo D. and Johnston P. (2000) Hazardous Chemicals in PVC 
Flooring. 

Greenpeace Research Laboratories Technical Note, N: 14/00, November 29th 
2000. 

Stora problem  

Mer mätningar 

Mindre problem 
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Conclusions 
This study verifies that organotin compounds are present in Swedish inland waters. 
The following general conclusions can be drawn. 
• Organotins are present in urban background sites.  
• The current use of butyltin and octyltin in plastics and other applications 

causes diffuse release in urban areas. 
• Sewage treatment plants appears mainly to be influenced by diffuse re-

leases, and their effluents may influence the levels of MBT in their re-
cipients. 

• TBT and DBT are dealkylated to MBT in sewage treatment plants. 
• Butyltin and octyltins may be released from industries where these sub-

stances are handled. 
• Butyltins were found in all areas and all medias that were investigated, 

and DBT and MBT were the most abundant substances. 
• Octyltins were mainly found in waste water, sewage sludge, stormwater 

sludge and sediments, but never in biological specimen. 
• Phenyltins were found in both the lacustrine and marine environment, 

mainly in areas where international ships travel, and accumulated 
strongly in fish. 

• Stockholm was the most contaminated region in this study. 
• Organotin compounds were more abundant than PCB and DDT in perch 

from Stockholm. 
• Fish and other foodstuffs contained butyltins and phenyltins. 
• Fairly low levels of MBT were found in human breast milk. 
• A tentative risk assessment shows that the levels of organotins are close 

to or above acceptable levels for health and the environment in certain 
areas. 

 
There is a good correspondence between the type of organotin compounds found in 
the present study and those that are used in the society. Phenyltins mainly occur in 
the aquatic environment in areas where large ships travel. Octyltins are found in 
waste waters and sludge, in urban stormwaters and in certain urban sediments, 
suggesting an association to products containing octyltins. Butyltins are found in 
all these environments, in agreement with their use both in the marine environment 
and in urban areas. The high abundance of MBT in spite of its fairly low societal 
use is most likely explained by its formation in the environment from dealkylation 
of DBT. 
 
This tentative mass-balance does not demonstrate that butyltins as a group are effi-
ciently degraded in these sewage treatment plants, but that a transformation from 
TBT and DBT to MBT may occur. 
 
Waste water from households is likely an important source of organotins to sewage 
treatment plants. This implies that the highly toxic TBT is present in our homes. 
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The relative abundance of organotins in the influents and in the sludge is also simi-
lar to that in in-door dust, further supporting the hypothesis that households are an 
important source of organotins to sewage treatment plants.  
 
The only species found in human breast milk was MBT. This does not match the 
pattern of organotins in foods. This discrepancy may either be explained by human 
metabolism of other organotins, or that other than dietary sources of organotin 
exposure exist. 
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Perfluorerade ämnen 
Perfluorinated Alkylated Substances 
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Abbreviation Chemical name CAS-no Structure 
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Screeningen utförd av  IVL, Svenska Miljöinsititutet AB och NILU (Norsk 
 institutt for luftforskning) 
År  2005, 2006 
Var finns rapporten?  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/ 
 Miljoovervakning/Rapporter-och-  
 nyhetsbrev/Rapporter---Miljogiftssamordning 

 
PFAS är som ämnesgrupp mycket toxisk och persistent. PFAS används för att 
impregnera läder och textilier, som rengöringsmedel, för ytbehandling av metaller, 
i flygindustrin som smörjmedel, flamskyddsmedel och i eldsläckningsskum. PFOS 
uppfyller kriterierna för en PBT-substans och ska räknas som en POP. 
 
PFAS as a group is very toxic and persistent. The uses of PFAS include impregna-
tion of leather and textiles, as cleaning agents, for surface treatment of metals, and 
in the aviation industry as a lubricant, a flame-retardant and in fire fighting foams. 
PFOS fulfils the criteria for a PBT substance and should be considered as a POP. 

 
Bakgrund 
 
PFAS har en omfattande användning. Viktiga användningsområden är för att im-
pregnera läder och textilier samt som rengöringsmedel. PFAS används också för 
ytbehandling av metaller, och i flygindustrin som smörjmedel, flamskyddsmedel 
och i eldsläckningsskum. 
 
Under det senaste decenniet har PFAS blivit uppmärksammade som problematiska 
föroreningar i miljön. PFAS är som ämnesgrupp mycket toxisk och persistent. 
 
PFOS har visat sig vara toxiskt för däggdjur och att bioackumulera i fisk och dägg-
djur. PFOS uppfyller kriterierna för en PBT-substans enligt KemI och OECD. Den 
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ska även räknas som en POP (persistent organic pollutant) med förmåga till lång-
väga spridning. 

 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
Det finns ingen primär produktion av PFAS i Sverige. Utsläpp kommer från kon-
sumentanvändning av produkter som innehåller ämnena och från sekundära återut-
släpp. 
 
Eftersom det finns få registrerade användare så finns det ingen allmänt tillgänglig 
information om användningen av PFAS i Sverige. En genomgång av det svenska 
produktregistret av KemI 2004 noterade 39 användare av PFOS eller andra PFAS 
(17 resp. 22), med en total mängd av 1175 kg (862 resp. 313 kg) i 73 olika produk-
ter. Det finns inga krav på att registrera produkter som innehåller mindre än 5 % av 
substansen om den inte bidrar till produktens farlighet. Många produkter som var 
registrerade innehöll mindre än 1 % av substansen, vilket pekar på att det kan fin-
nas stora kvantiteter som inte ingår i dessa siffror. 
 

Konsumtionen av PFAS i Sverige (SPIN, 2006). 
Consumption of PFAS in Sweden. 

Cas no   

29420-49-3 Ingen registrerad användning i Sverige No registered use in Sweden 

432-50-7 Ingen registrerad användning i Sverige No registered use in Sweden 

2795-39-3 Konfidentiell användning Confidential use 

67906-42-7 Konfidentiell användning Confidential use 

307-24-4 Ingen registrerad användning i Sverige No registered use in Sweden 

375-85-9 Konfidentiell användning Confidential use 

335-67-1 Konfidentiell användning Confidential use 

375-95-1 Ingen registrerad användning i Sverige No registered use in Sweden 

4151-50-2 Konfidentiell användning Confidential use 

 
 
Tidigare publicerade undersökningar 
En undersökning av förekomsten, spridningen och det slutliga ödet för PFAS i de 
nordiska länderna genomfördes av Kallenborn et al. 2004. Mätbara mängder påträf-
fades i alla provtagna matriser. Biota visade tecken på artberoende distribution av 
PFAS. Höga koncentrationer återfanns i avloppsslam och lakvatten från deponi, 
vilket pekar på att dessa är viktiga vägar för PFAS ut i miljön. PFOS och PFOA 
dominerade i avloppsslam. 
 
En studie av ägg från grisslor från Stora Karlsö visade en PFOS-koncentration som 
ökande i tiden, vilket pekar på att förekomsten i miljön ökar. Studien visade att 
PFOS ökat nästan 30 ggr 1968–2003 (Holmström K. et al., 2005).  
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Internationella mätningar har visat att PFAS är spridda även i Arktis (Martin et al., 
2004, Holmström et al., 2005, Boulanger et al., 2004, Giesy and Kannan 2001). 
PFAS har ofta återfunnits i skiftande miljömatriser, som luft, ytvatten och biota 
(människoblod, däggdjur, fisk, fåglar, sköldpaddor, grodor och ryggradslösa djur) 
(Boulanger et al., 2005b), och på olika trofiska nivåer. 
 
En studie från Östersjön visade att koncentrationen i fisk starkt påverkade den 
mänskliga PFAS-belastningen (Falandysz et al., 2006). 
 
 
Uppmätta halter av PFAS i Norden (Kallenborn et al. 2004). 
Measured PFAS levels in Nordic Countries (LOQ equals limit of quantification). 

Sample type Unit PFOS PFOSA SUM PFAS (8 comp.) 
Sea water ng/l <LOQ–22 <LOQ–0,007 4,4–37 
Fresh water ng/l <LOQ–0,48 <LOQ 9–10 
Rain water ng/l 0,24–2,97 <LOQ–0,14 11,2–22 
Sediment pg/g ww <LOQ–892 <LOQ 69–1 147 
Sewage sludge pg/g ww 55–2 644 <LOQ–0,94 150–3 793 
Sewage effluent ng/l 1,2–62,6 <LOQ–0,48 5–105,4 
Landfill effluent ng/l 30,1–187 <LOQ–3,28 199–11 537 
Marine mammals pg/g ww 19–977 0,9–364 36–1 060 
Marine fish pg/g ww 0,9–62 <LOQ-30 1,7–83,3 
Freshwater fish pg/g ww 4,7–551 0,6–141 8–707 
Sea birds (egg) pg/g ww 31–37,5 <LOQ–0,5 39–40 

 
 
Syfte och metod 
Huvudsyftet med studien var att bestämma koncentrationer i olika matriser i mil-
jön. Ytterligare syften var att belysa viktiga transportvägar samt att bedöma sanno-
likheten för pågående emissioner i Sverige. Studiens resultat skall kunna bidra med 
underlag för beslut om vidare miljöövervakning av dessa ämnen. 
 
Transport och deposition via luften identifierades som en viktig transportväg för 
PFAS, och prover togs från luft och nederbörd i avlägsna områden och i bak-
grundsreferenserna Råö på den svenska västkusten och Pallas i norra Finland. Av-
loppssystem och urbana områden identifierades som viktiga källor för diffus sprid-
ning. 
 
Potentiella punktkällor (industriella tvätterier och Landvetters flygplats,), diffusa 
källor (reningsverk, deponier samt centrala Stockholm) samt bakgrundsstationer 
valdes ut och provtagning utfördes i luft, nederbörd, vatten, slam, sediment och 
fisk. Tre länsstyrelser bidrog med ytterligare nio prover fördelat på ett sediment-
prov, fyra slamprover samt fyra vattenprover. 

 

49



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  5744 •  Vilka halter av miljöfarl iga ämnen hittar vi i miljön? 

 

Antal prover i screeningen. 
Number of samples in the screening study. 

Program Air Precip. Sludge Water Sedi-
ment 

Biota 
(fish) 

Total 

National 11 9 11 17 8 4 60 
Regional - - 4 4 1 - 9 
Total 11 9 15 21 9 4 69 

 
 
 

Resultat 
 
Luft 
Nästan alla PFAS förekom i bakgrundsproverna, men i relativt sett låga nivåer med 
untantag för PFOS. PFAS var vanliga även i övriga luftprover, med PFOS, PFOA 
och PFOSA som de vanligast förekommande. Genomgående var koncentrationerna 
av PFAS i luften i Stockholm höga. PFAS återfanns även i nederbörd i samtliga 
prover, med PFOS, PFOA och 6:2 FTS som vanligast förekommande. 
 
Vatten 
PFAS förekom i stort sett i alla vattenprover, och särskilt höga halter hittades i 
lakvattenprover. Koncentrationen av PFAS i utflöden från reningsverk var för 
många substanser högre än halterna i recipientvatten. Halterna varierade påtagligt 
mellan de olika reningsverken utan geografiskt mönster. 
 
Halten av perfluorerade sulfonater i utflöden från två industriella tvätterier var 
liknande de från utflöden från reningsverk och med PFOS som den dominerande 
substansen. 
Vattenprov från Landvetters flygplats innehöll förhöjda koncentrationer av PFOS 
(39 ng/l) jämfört med både vattenproverna från bakgrundssjöarna (i snitt 3,3 ng/l) 
och från stadsområdet (i snitt 12 ng/l), och även förhöjda nivåer av PFHxS (3,4 
ng/l). 
 
PFOS, PFHxS, PFOA och 6:2 FTS var de substanser som oftast detekterades i 
ytvatten, och de förekom i högre koncentrationer än andra analyserade ämnen).  
 
Sediment 
I de flesta sedimentproverna detekterades endast PFOS (8 av 9 prover), men även 
PFDS återfanns i två prover från urbana områden. PFOS detekterades även i sedi-
mentprover från bakgrundssjöar, där den högsta koncentrationen återfanns i Lilla 
Öresjön. PFOS i urbana sediment (genomsnitt 1,0 ng/g ww) var förhöjda jämfört 
med bakgrunden (0,02 ng/g ww). Koncentrationen av PFOS var lägre i provet från 
Landvetter än i sediment från Stockholmsområdet. 
 

50



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  5744 •  Vilka halter av miljöfarl iga ämnen hittar vi i miljön? 

 

Värt att notera är att PFOA inte spårades i något sedimentprov i den nationella 
genomgången. Men i den regionala genomgången spårades PFDcA i förhöjda ni-
våer (30 ng/g ww) i Tärnsjön norr om Karlstad. Det finns en textilindustri i områ-
det. 
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Koncentrationer av perfluorerade sulfonater i sedimentprover. 
Concentrations of perfluorinated sulfonates (C4-C10) in sediment samples. 

 
Slam 
Skillnaderna i distributionen av PFAS i slam från reningsverken är stora. Det gick 
inte att se något geografiskt mönster. 
 
PFOS återfanns i samtliga slamprov, med stora variationer i koncentration. PFDS 
och PFOSA spårades i de flesta slamproven.  
 
Utflöde och slam från Borås innehöll förhöjda halter perfluorerade karboxylsyror, 
liksom utflöde från Kiruna och slam från Skellefteå. 
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Koncentrationer av perfluorerade sulfonater i reningsverksslam. 
Concentrations of perfluorinated sulfonates in STP sludge samples. 
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Koncentrationer av perfluorerade karboxylsyror i reningsverksslam. 
Concentrations of perfluorinated carboxylic acids in STP sludge samples. 
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Koncentrationer av PFOSA och 6:2 FTS i reningsverksslam. 
Concentrations of PFOSA and 6:2 FTS in STP sludge samples. 

 
 

Fisk 
PFOS hittades i fisk från alla tre bakgrundssjöarna, i halter mellan 1,2 och 1,4 ng/g 
ww. Fisk från Landvetterområdet innehöll också PFOSA (2,4 ng/g ww). 
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Slutsatser 
PFAS är utbredda föroreningar i den svenska miljön. 
 
De olika ämnena inom PFAS-gruppen förekom frekvent i proverna från de olika 
reningsverken vilket indikerar betydelsen av dessa som källa till spridning i mil-
jön. Skillnaderna i halter mellan de olika reningsverken var dock stor, både för 
utgående vatten och för slam. 
 
Förhöjda halter av PFAS detekterades även i lakvatten ifrån deponier varför även 
dessa typer av anläggningar bör betraktas som källor till spridning i miljön. 
PFOS förekom i luftprover både på den svenska västkusten och i norra Finland, 
vilket pekar på att långväga lufttransport bidrar till spridningen. Nederbördsprover-
na pekade också på betydelsen av lufttransport, där PFOS och PFOA var vanligast 
förekommande.  
PFOS förekom i fisk från alla tre bakgrundssjöarna, vilket pekar på hur spridd 
denna substans är i miljön. 
 
De höga halterna av PFAS i utflöden, lakvatten och i ytvatten tyder på att vattenfa-
sen kan vara ett viktigt transportmedium för dessa substanser.   
Förhöjda halter av PFAS i exempelvis ytvatten- och fiskprover från Landvetters 
flygplats antyder att denna kan påverka halterna av PFAS. 
 
Lilla Öresjön stod ut som en sjö som är mer påverkad av mänskliga aktiviteter än 
dess geografiska läge skulle ge vid handen (Andersson et al., 2006). 
 
Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 
 
Ekotoxikologiska data for PFOS i litteraturen (OECD 2002). 
Ecotoxilogical data for PFOS reported in the litterature (OECD 2002). 

 Species Endpoint Concentration Duration 

Fish Pimephalis promelas LC50 4,7 mg/l 96h 
Fish Pimephalis promelas NOEC (survival) 0,3 mg/l 42 d 
Fresh water organism Daphnia magna EC50 27 mg/l 48h 
Fresh water organism Daphnia magna NOEC(reproduction) 7 mg/l 28 d 
Salt water organism Mysidopsis Bahia LC50 3,6 mg/l 96 h 
Salt water organism Mysidopsis Bahia NOEC(reproduction) 0,25 mg/l 35 d 
Algae Skeletonema      

Costatum 
NOEC >3,2 mg/l 96 h 

 Lemna Gibba      
(duck weed) 

NOEC (inhibition of 
frond production) 

15,1 mg/l 7 d 
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Helhetsbedömning 
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Conclusions 
 
PFAS are widely spread in the Swedish environment. 
 
The different PFAS-substances were frequently found in the samples from the 
STP indicating the importance of this source for the release of PFAS to the envi-
ronment. 
Increased levels of PFAS were also found in runoff water and this may also be an 
important source for release into the environment. 
  
PFAS can be found in air and deposition at the Swedish west coast as well in 
northern Finland. PFOS and PFOA were the most frequently found substances in 
this case. 
  
PFOS could be detected in fish from all background stations sampled, indicating 
that it is widely spread in the environment. 
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Läkemedel 
Pharmaceutical products 
 

 

Therapeutic use Substance Molecular formula CASnr 

Doxycycline 

 

564-25-0 

Lymecycline 

 

992-21-2 

Oxitetracycline 

 

2058-46-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antibiotic 

Tetracycline 

 

64-75-5 

Ibuprofen 

 
15687-27-1 

Ketoprofen 

 

22071-15-4 

Naproxen 

 

22204-53-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anti- 
inflammatory 

Diclofenac 

 

15307-86-5 

 
 
 
 

Ethinylestradiol 

 

57-63-6 
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Norethindrone 

 

68-22-4 

Estradiol 

 

50-28-2 

Estriol 

 

50-27-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hormone 

Progesterone 

 

57-83-0 

 

 

Screeningen utförd av  IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 
År  2005, 2006 
Var finns rapporten?  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/ 
 Miljoovervakning/Rapporter-och-  
 nyhetsbrev/Rapporter---Miljogiftssamordning 
 

Det finns cirka 7 600 läkemedelsprodukter med 1 200 olika substanser på den 
svenska läkemedelsmarknaden. Läkemedelsrester räknas som relevanta miljöför-
oreningar. Användningen är reglerad av direktiv från Europaparlamentet och av 
rådet. 
 
There are about 7 600 pharmaceutical products with 1 200 different substances on 
the Swedish pharmaceutical market. Pharmaceuticals are recognised as relevant 
environmental contaminants. Their use is regulated by the European Parliament as 
well as by the Council.  

 
 
Bakgrund 
Det finns cirka 7 600 produkter med 1 200 olika substanser på den svenska läke-
medelsmarknaden (Läkemedelsverket, 2004). Under det senaste decenniet har 
läkemedel räknats in bland de föroreningar som sprids i miljön (Halling-Sörensen 
et al., 1998, Kümmerer (ed), 2004). 
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Användningen av läkemedel är reglerad inom EU. Regleringen baseras på Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upp-
rättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, vidare ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004 om ändring av 
direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. 

 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
År 2002 var försäljningen av ibuprofen i Sverige 46 miljoner DDD (Defined Daily 
Dose) (Läkemedelsverket 2004). Då en DDD är 1,2 g (WHO 2006) motsvarar detta 
56 000 kg. I denna siffra ingår inte ibuprofen i anti-inflammatoriska geler. Motsva-
rande siffror för naproxen, diklofenac and ketoprofen var 14 000, 2 800 respektive 
1 600 kg. 
 
Substanserna når huvudsakligen reningsverken genom utsöndring. I reningsverken 
bryts de ned, helt eller delvis, eller släpps ut oförändrade till recipientvattensyste-
men. Läkemedlen kan också deponeras som avfall. Läkemedlen ges också av vete-
rinärer och kan nå miljön via direkt utsöndring, via lakvatten från avfallsdeponier 
eller via gödsel. 
 

Production

Veterinary

pharmaceutical

Human

pharmaceutical

Unused

pharmaceuticals

MedicationMedication

Sewage Treatment Plants

Landfill/

incinerationSludge

Soil

Water Recipient

Distribution/Sales

 
 

Utsläppsvägar för läkemedel. 
Emission pathways for pharmaceuticals. 
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Tidigare publicerade undersökningar 
Många läkemedelssubstanser har tidigare återfunnits i olika matriser (ytvatten, 
grundvatten och dricksvatten) (Kümmerer, 2004). Läkemedel har också ofta åter-
funnits i utflöden från vårdinrättningar, avlopp, utflöden från reningsverk och lak-
vatten från deponier. 
 
I en studie av en reumatisk klinik mättes halterna av flera läkemedelssubstanser i 
både inflöden till och utflöden från klinikens separata reningsverk. Ibuprofen, na-
proxen, och ketoprofen avlägsnades till 80–99 % medan diklofenac bara avlägsna-
des till 0–70 % (referens angiven i Läkemedelsverket, 2004). 
 
I en annan studie undersöktes förmågan för sex reningsverk i fyra länder att elimi-
nera läkemedel. Diklofenac avlägsnades till 10–80 %, naproxen till 42–93 % och 
ibuprofen med 52–90 % (Andreozzi, 2003). 
 
Effekten av temperaturen för reningsverkens förmåga att ta hand om läkemedel har 
undersökts i Finland. Halterna av ibuprofen, naproxen, ketoprofen och diklofenac 
mättes i inflöde och utflöde, samt i recipient- och dricksvatten. Koncentrationerna 
var 3–5 ggr högre vintertid (ca 2 500 ng/L) än under andra årstider (ca 500–900 
ng/L). Substanserna transporterades även längre sträckor nedströms från renings-
verken vintertid när vattendragen var täckta av is och snö. Under snösmältningen 
ökade vattenflödet dramatiskt och substanserna transporterades då snabbare. Vin-
tertid spårades ibuprofen och ketoprofen i dricksvatten (89 ng/L) men var under 
LOD sommartid (Vieno et al., 2005). En föreslagen förklaring var lägre nedbryt-
ningstakt i reningsverken på grund av den lägre vattentemperaturen. 
 
En studie i Schweiz visade en avlägsningseffektivitet på 96–99,9 % för ibuprofen i 
reningsverk. Resultaten pekade på att uppehållstiden för avloppsvattnet måste vara 
6 timmar för att fullständigt avlägsna ibuprofen (Buser et al., 1999). I en annan 
schweizisk studie avlägsnades diklofenac till mer än 90 % i en sjö (utflöde jämfört 
med inflöde) (Buser et al., 1998). 
 
En genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området visar att utflödeskon-
centrationerna av NSAID (diklofenac, ibuprofen och naproxen) från svenska re-
ningsverk (Paxéus-rapporten) var något lägre än motsvarande värden för europeis-
ka reningsverk (Dlugolecka et al., 2006). 
 
Androgena effekter har rapporterats tidigare i lakvatten (Svenson, Allard 2002b, 
2004c, Svenson et al. 2004, 2005) och i vatten från svenska reningsverk (Svenson, 
Allard 2002a-b, Svenson et al. 2000, 2002, 2003).  
 
Halter av doxycyklin i utflöden från reningsverk och i reningsverksslam har tidiga-
re rapporterats till 0,064–0,9 µg/l respektive 1 300–1 500 µg/kg dw (Lindberg et 
al., 2005). 
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Khan och Ongerth har rapporterat halter av ibuprofen i ”primärslam” av 4 µg/kg 
dw och 0,006 µg/kg dw i processerat slam. Motsvarande värden för naproxen var 1 
µg/kg dw och 0,001 µg/kg dw (Khan and Ongerth, 2002). Rapporten avspeglar 
förhållandena i Australien. 
 
Andra mätningar av utvalda läkemedel. 
Other measurements of pharmaceutical substances. 

Substance Matrix Concentration Reference 
Doxycycline Raw sewage 67–333 ng/l Lindberg et al., 2005 
 Final effluent 64–915 ng/l Lindberg et al., 2005 
 Sludge 1,3–1,5 mg/kg dw Lindberg et al., 2005 
 River water  ∼1µg/l Läkemedelsverket,2004* 
 Surface water ND Kolpin et al., 2002 
 Surface water (Canada) 0,038 µg/g Metcalfe, 2004 
Tetracycline River water ∼1µg/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Surface water (Canada) 0,151µg/g Metcalfe, 2004 
Oxytetracycline Surface water 0,34µg/l Kolpin et al., 2002 
 Surface water (Canada) ND Metcalfe, 2004 
Oxytetracyline 
(as feed additive 
in fish farm) 

Sediment 0,1–11µg/g  Halling-Sörensen et al, 1998 

 Sediment 285µg/g Halling-Sörensen et al, 1998 
Diclofenac Effluent from sedimentation tank Up to 2µg/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 River Rhine 15–304 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Different Rivers 38–489 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Sewage water (effluent) Canada 0,359 µg/l Metcalfe, 2004 
 Surface water adjacent to wwtp (Canada) 0,026µg/ Metcalfe, 2004 
 Influent sewage water (Switzerland) 310–1920 ng/l Buser et al., 1999 
 Effluent sewage water (Switzerland) 310–930 ng/l Buser et al., 1999 
 Surface water (Switzerland) 12–370 ng/l Buser et al., 1998 
 Surface water (Germany) 26–67 ng/l Weigel et al., 2004 
 Elbe Estuary (Germany) 6,2 ng/l Weigel et al., 2002 
Ibuprofen Effluent sedimentation from tank 12µg/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 River Rhine <5–41ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Different river water samples 17–139 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Sewage water rheumatic hospital (influent) 77,2–116,3 µg/l Läkemedelsverket, 2004* 
 Sewage water (effluent) Canada 1,885 µg/l Metcalfe, 2004 
 Surface water adjacent to wwtp (Canada) 0,06µg/l Metcalfe, 2004 
 Untreated leachate water(Norway) 0,62–3,7µg/l SPFO-rapport: 949/2006 
 Treated leachate water (Norway) 0,61–5 µg/l SPFO-rapport: 949/2006 
 Influent sewage water (Norway) 1,5–3,9 µg/l SPFO-rapport: 949/2006 
 Sediment (adjacent to STP, Norway) 2,8 µg/kg SPFO-rapport: 949/2006 
 Surface water (adjacent to STP, Norway) 0,14–0,036 µg/l SPFO-rapport: 949/2006 
 Influent sewage water (Switzerland) 1–3,3 µg/l Buser et al., 1999 
 Surface water (Switzerland) 7,8 ng/l Buser et al., 1999 
 Surface water (Germany) 4,7–32 ng/l Weigel et al., 2004 
 Elbe estuary (Germany) 0,6 ng/L Weigel et al.,2002 
 Sewage water (effluent, Sweden) 7,11 µg/l Andreozzi et al, 2003 
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Substance Matrix Concentration Reference 

Ketoprofen Sewage water rheumatic hospital (influent) Detectable Läkemedelsverket, 2004* 
 Sewage water (effluent) Canada 0,130 µg/l Metcalfe, 2004 
 Surface water adjacent to wwtp (Canada) 0,01µg/2  Metcalfe, 2004 
 Elbe estuary (Germany) ND Weigel et al.,2002 
 Sewage water (effluent Sweden) Not detected Andreozzi et al, 2004 
Naproxen Sewage water (effluent) Canada 0,168µg/l Metcalfe, 2004 
 Surface water adjacent to wwtp (Canada) 0,09µg/4 Metcalfe, 2004 
 Sewage water rheumatic hospital (influent) Detectable Läkemedelsverket, 2004* 
 Sewage water (effluent, Sweden) 2,15 µg/l Andreozzi et al.2003 
Estrogens Raw sewage wastewater 0,2-0,5 nmol/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Treated sewage wastewater for irrigation Measurable con-

centrations 
Halling-Sörensen et al, 1998 

Estro-
gen/estradiol 
and estrone 

Urinary excretion from pregnant women 10 µmol/day Halling-Sörensen et al, 1998 

Estradiol    
Ethinylestradiol Surface water < 0,2 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Effluent from sedimentation tank 0,3–0,5 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 River water 2–15 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Reservoir 1–3 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Drinking water < 5 ng/l Halling-Sörensen et al, 1998 
 Incoming sewage water (Norway) 0,00046–

0,0017µg/l 
SPFO-rapport: 949/2006 

 Effluent sewage water (Norway) 0,00034–
0,00081µg/l 

SPFO-rapport: 949/2006 

* Reference cited in  

 
 
Syfte och metod 
De huvudsakliga målen med screeningen var att bestämma koncentrationerna av 
utvalda läkemedelssubstanser i olika media i den svenska miljön, att påvisa viktiga 
transportvägar och att bedöma sannolikheten för pågående utsläpp i Sverige. Resul-
tatet ska kunna utgöra en grund för att fatta beslut om övervakning av dessa kemi-
kalier. 
 
Prover togs i diffusa källor och punktkällor, i vatten, slam, fisk och sediment. Pro-
verna kom från kommunala reningsverk, deponier, utflöden från sjukhus, ytvatten 
och i anslutning till djurhållningsanläggningar. 
 
Ett antal prover valdes ut för att bedöma hormonaktiviteten med hjälp av bioassay-
procedurer. 
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Provtagningsschema för det nationella provtagningsprogrammet. 
Sampling scheme for the national sampling programme. 

Source Site Sediment Water Sludge/
manure 

Biota Total 

Lilla Öresjön 1 1   2 
Stora Envättern 1 1   2 

Background 

Tärnan 1 1   2 
 Horse stable 1 2 3  6 
 Pig Breeding 2 3 2  7 
 Cattle breeding  2   2 
Point source Hospital  1   1 
 Henriksdal STP   1  1 
 Waste disposal  1   1 
 Högbytorp waste disposal  2   2 
Human exposure Food stuff    3 3 

Total  6 13 6 3 29 

 
 
Resultat 
De anti-inflammatoriska substanserna (NSAID) var de läkemedel som återfanns i 
högst koncentrationer, med ibuprofen och naproxen som vanligast, och diklofenac 
generellt minst vanligt förekommande. Tetracyklin och doxycyklin var de vanligast 
förekommande antibiotiska substanserna, medan progesteron och noretindron var 
de vanligaste hormonerna. 
 
Vatten 
I utflöden från reningsverk hittades NSAID i nästan alla, hormoner i de flesta och 
antibiotika i åtskilliga prover. Riskkvoten för ibuprofen var >1 i flera utflödesprov. 
Halterna av läkemedelsrester i recipientvatten nära reningsverken översteg gene-
rellt inte nivåerna i bakgrundsproverna. NSAID återfanns i en dricksvattenkälla i 
Kristinehamn. 
 
Läkemedelsrester hittades i utflöden från sjukhus. Koncentrationerna där var lik-
nande de från reningsverk. I några fall var nivåerna högre. 
 
Hormoner hittades i alla prover av lakvatten från deponier, medan NSAID (huvud-
sakligen ibuprofen) hittades i alla utom ett prov. Nivåerna för både hormoner och 
NSAID varierade kraftigt. Antibiotika hittades endast i ett lakvattenprov, från Spil-
lepeng i Malmö. Nivåerna var generllt i samma nivå som utflöden från reningsverk. 
 
Både NSAID och hormoner återfanns i stort sett i alla lakvattenprover tagna nära 
djurhållningsanläggningar, i mycket varierande halter. Antibiotika återfanns bara i 
ett sådant prov. 
 
Koncentrationen av läkemedel i bakgrundsproverna var mestadels under LOD. 
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Koncentrationen av antibiotika i inflöden och utflöden till reningsverk. De övre respektive nedre 
gränserna representerar 25- och 75-percentilerna. Linjen i boxen representerar medianen. 
Strecken representerar 10- och 90-percentilerna. Ringar (inflöden) och trianglar (utflöden) är 
individuella provresultat utanför detta område. 
Concentrations of antibiotics in influent (20 samples) and effluent water (54 samples) from muni-
cipal STPs. The lower and upper boundaries of the box represent the 25- and 75-percentiles, the 
line within the box is the median concentration. The whiskers represent the 10- and 90-
percentiles, and the dots (influent) and triangles (effluent) are individual results outside this range. 
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Koncentrationen av NSAID i inflöden och utflöden till reningsverk. De övre respektive nedre grän-
serna representerar 25- och 75-percentilerna. Linjen i boxen representerar medianen. Strecken 
representerar 10- och 90-percentilerna. Ringar (inflöden) och trianglar (utflöden) är individuella 
provresultat utanför detta område 
Anti-inflammatory substances in influent and effluent sewage water (20 influent samples, 54 
effluent samples). The lower and upper boundaries of the box represent the 25- and 75-
percentiles, the line within the box is the median concentration. The whiskers represent the 10- 
and 90-percentiles, and the dots (influent) and triangles (effluent) are individual results outside 
this range. 
 

 
Antal prov med MEC/PNEC > 1 för olika ämnen. 
Number of samples with MEC/PNEC > 1 for different substances. 

Typ av prov/ 
Type of sample 

Number of  
samples with 

MEC/PNEC > 1 
for ibuprofen 

Number of   
samples with 

MEC/PNEC > 1 
for estradiol 

Number of   
samples with 

MEC/PNEC > 1 
for estriol 

Number of     
samples with 

MEC/PNEC > 1    
for etinylestradiol 

Ytvatten/ 
Surface water 

2 0 0 2 

Recipientvatten/ 
Recipient water 

0 0 1 0 

Utgående avlopps-
vatten/ Effluet 
sewage water 

8 3 7 1 

 
 
Sediment 
Antibiotika spårades i ett sedimentprov i närheten av ett djurhållningsområde. 
Koncentrationerna i bakgrundssediment var generellt under LOD. 

66



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport  5744 •  Vilka halter av miljöfarl iga ämnen hittar vi i miljön? 

 

 
 
 
Slam 
Tetracyklin och doxycyklin återfanns i ungefär hälften av slamproverna. Koncent-
rationen av antibiotika varierade kraftigt. NSAID spårades i nästan samtliga slam-
prover från reningsverk, med stora variationer i koncentration. Även koncentratio-
nerna för hormoner varierade kraftigt, för alla analyserade hormoner. 

 
Biota 
Förhöjda nivåer av läkemedel återfanns i anslutning till djurhållningsfaciliteter. I 
synnerhet gällde detta hormoner, men även antibiotika. 
 
Ingen antibiotika återfanns i mat, medan etinylestradiol återfanns i odlad och vilt-
fångad fisk. 
 
Bioassays 
Värden för androgenicitet var i de flesta prover under LOD. De högsta nivåerna 
återfanns i avloppsvatten från sjukhus och i lakvatten från obehandlade deponier. 
Uddebo reningsverk i Luleå hade de högsta värdena för östrogen effekt som åter-
funnits i ett svenskt verk. 
 

Slutsatser 
Reningsverk verkar vara en källa till spridning av dessa substanser.   
Halterna i utflödena varierar, vilket pekar på att reningsverkens effektivitet varierar 
från substans till substans. Det fanns också en regional trend i utflöden från re-
ningsverk som skulle kunna tyda på att de lägre temperaturerna i norr påverkar 
nedbrytningen i reningsverken. Det skulle kunna förklara den årstidsberoende vari-
ationen som observerats i Finland (Vieno et al., 2005). Resultaten är dock inte helt 
entydiga. 
 
Substanserna som visade högst riskkvot var som väntat etinylestradiol och estradi-
ol, samt även ibuprofen i utflöden från flera reningsverk. 
 
Koncentrationerna som uppmättes i utflöden från reningsverk i denna studie stäm-
mer väl överens med de i tidigare europeiska mätningar. Tidigare svenska mät-
ningar har dock pekat på lägre halter av NSAID i utflöden. 
 
Det är osäkert om de förhöjda halterna av NSAID i deponier enbart beror på hus-
håll som slänger mediciner i soporna, eftersom reningsverksslam ibland hamnar i 
deponier. 
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Även om en relativt liten del av de NSAID som används hamnar i reningsverks-
slam är det ändå problematiskt om slam med dessa oönskade ämnen ska användas i 
jordbruk eller skogsbruk. 
 
Rekommenderas fler analyser?  
Resultaten pekar på ett behov att göra fler undersökningar i anslutning till djurhåll-
ningsanläggningar. 
 
Hur läkemedelsrester kan transportteras från reningsverk till recipienter borde un-
dersökas noggrannare. Proverna i denna undersökning visade på låga nivåer, men 
proverna var relativt få till antalet. 
 
Med tanke på de antydda säsongsberoende variationer rekommenderas att nog-
grannare undersöka recipientprover från reningsverken, i synnerhet under de kalla-
re delarna av året, då koncentrationerna av i synnerhet NSAID, men även antibioti-
ka, verkar förhöjd. 
 
Kännedom om nedbrytningsvägarna och stabiliteten hos de huvudsakliga metaboli-
terna verkar vara betydelsefullt för att förstå vad som händer med läkemedel i re-
ningsverken. På detta område behövs vidare forskning. 
 
Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 
 
Kemiska och fysikaliska data.  
Chemical and physical data. 

Substance MW Wsol (mg/l) 
Vp (mm Hg, 

(25°)) 

H (Atm 
m3/mol) Log Kow BCFc 

Koc 
(L/kg) 

Doxycycline 444,44 630 1,42E-23 4,66E-24 -0,02 3,2 - 

Lymecycline 602,64 137,2 1,01E-031 5,780E-033 -3,22 3,2 - 

Oxytetracycline 496,89 137,2 3,06E-028 2,138E-033 -3,60 3,2 - 

Tetracycline 480,90 24890 7,81E-029 1,994E-034 -3,70,     
(-1,62) 3,2 - 

Ibuprofen 206,28 21 1,86E-04 1,50E-07 3,97 3,2 - 

Ketoprofen 254,28 51 3,72E-07 2,12E-11 3,12 3,2 - 

Naproxen 
Diclofenac 
Ethinylestradiol 
Norethindrone 
Estradiol 
Estriol 
Progesterone 

230,26 
296,15 
296,41 
298,42 
272,39 
288,39 
314,47 

15,9 
2,37 
11,3 
7,04 
3,6 
441 

8,81 

1,89E-06 

6,14E-08 

2,67E-09 

7,31E-09 

1,26E-08 

1,97E-10 

1,30E-06 

3,39E-10 

4,73E-12 

7,94E-12 

5,80E-10 

3,64E-11 

1,33E-12 

6,49E-08 

3,18 
4,51 
3,67 
2,97 
4,01 
2,45 
3,87 

3,2 
3,2 
130 
39 

240 
15 

190 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Conclusions 
The anti-inflammatory substances were the most frequently detected pharmaceuti-
cal group compared to the antibiotics and the hormones both in environmental 
samples and in samples from the sewage treatment plants. 
 
The concentrations of the pharmaceuticals in the background samples were mostly 
below the detection limits. The pharmaceuticals were frequently found in the sam-
ples collected at the STPs indicating the importance of the STPs as a source for 
those substances. 
 
The bioassay investigations showed that estrogenic effects were detected in STP 
outlets to the aquatic environment. Several effluent samples had risk quotients >1. 
On the other hand only one available recipient water sample had risk quotient >1 
(estriol). 
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Screeningen utförd av  IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 

År  2005, 2006 

Var finns rapporten?  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i- 
 miljon/Miljoovervakning/Rapporter-och- 
 nyhetsbrev/Rapporter---Miljogiftssamordning 

 

Biocider används i ett stort antal funktioner i samhället, både i konsumentprodukter 
som kosmetika och hygienprodukter och i industriell tillämpning. Bland annat an-
vänds de som konserveringsmedel, korrosionshämmare, desinfektionsmedel och 
pesticider.  

Biocides are used in a number of applications in society, both in consumer products 
like cosmetics and hygiene products, and in industry. They are used as preserva-
tives, corrosion inhibitors, disinfectants and pesticides, among other applications. 

 
 
Bakgrund 
 
Bronopol används som konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter, och 
används även i kemiska produkter. Den används också i industriella processer på 
grund av sina anti-mikrobiella egenskaper. Produkter som kan innehålla bronopol 
är tvättmedel, desinfektionsmedel, hygienbiocider för veterinärbruk, farmacevtiska 
hudprodukter, schampo och badprodukter, samt lim och färg. Bronopol ingår i det 
Europeiska direktivet om biocider EG 2032/2003.  
 
Resorcinol är en fundamental beståndsdel i vidhäftande produkter och är ett viktigt 
mellanled för framställningen av exempelvis material som ska skydda plast mot 
UV-ljus. Det används också vid framställningen av exempelvis färgämnen, läke-
medel, flamskyddsmedel, jordbrukskemikalier och fungicider. Resorcinol importe-
ras sannolikt med både industriella och konsumentprodukter. 
 
2-merkaptobensothiazol är en tillsats i gummi, men används också för att förhind-
ra biokorrosion i kylsystem och i pappersframställning. Substansen ingår i det Eu-
ropeiska direktivet om biocider EG 2032/2003.  
 
4-klor-3-kresol ingår i det Europeiska direktivet om biocider EG 2032/2003.  
 
N-didecyldimetylammoniumklorid (DDMAC) är vanlig som desinficeringsme-
del i industrin, används som pesticid, och är även vanlig i hushåll som mjukmedel 
och antistatmedel. Substansen ingår i det Europeiska direktivet om biocider EG 
2032/2003.  
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Propikonazol används som pesticid i jord- och skogsbruk, samt inom virkesindu-
strin. Propikonazol ingår i det Europeiska direktivet om biocider EG 2032/2003.  
 
2-(tiocyanometyltio)bensothiazol (TCMTB) används som konserveringsmedel 
för läder och trä. 
 
Triklosan har använts som biocid i åtskilliga konsumentprodukter i många år. 
Många producenter har slutat använda ämnet på grund av de miljömässiga riskerna 
med ämnet.  
 
Metylparaben används som tillsats i läkemedels- och veterinärprodukter, vilka 
svarar för 15 % av användandet av parabener. Övrigt användande är som konser-
veringsmedel i kosmetika.  

 
Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
På grund av sin höga vattenlöslighet förekommer substanserna mestadels i vatten, 
men återfinns även i jord. 
 
Konsumentprodukter som hamnar i sopsystemet är en källa för biocider i miljön. 
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Användning av biocider (ton) i Sverige 1999–2004 (SPIN 2006). 
Use of biocides (tonnes) in Sweden. 
 

Tidigare publicerade undersökningar 
Data från tidigare undersökningar är knappa. Möjliga källor för bensothiazoler har 
diskuterats av Reddy & Quinn (1997). De hittade bland annat en av de analyserade 
substanserna i lakvatten från en gummideponi. Reddy & Quinn detekterade även 
bensothiazoler i urbant dagvatten, i vägdamm och i partiklar i urbana miljöer, och 
misstänkte att substansen läcker till miljön från däck och frostskyddsmedel. 
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Triklosan har tidigare uppmätts i miljön, och har också detekterats i bröstmjölk, där 
tre av fem slumpmässiga prover visade höga halter (60–300 µg/kg lipidvikt; 
Adolfsson-Erici et al., 2003). Triklosan har också uppmätts i matvaror som kött 
(fett), ägg, mjölk och fisk i koncentrationer mellan 1,4 och 8,4, men kunde inte 
spåras i grönsaker eller i sädesprodukter (Remberger et al., 2002). 
 
Tidigare mätningar av biocider. 
Previous measurements of selected biocides. 
Substance Matrix Comment Country Concentration Reference 

4-Chloro-3-
cresol Surface water  Germany 0,1–0,4 µg/l 

(mean-max) ESIS, 2006 

 Effluent water 
(public WTP)  Germany 0,5-–,5 µg/l ESIS, 2006 

 Effluent (paper 
mill)  Germany 1,8 µg/l ESIS, 2006 

 Sludge  Germany 0,12–0,4 µg/l ESIS, 2006 
 Sludge  Great Britain 220 µg/kg dw ESIS, 2006 
 Effluent  Great Britain 0,073 µg/l ESIS, 2006 
Propiconazole Surface water  Sweden ≤ 1,2 µg/l KEMI,1997 
Resorcinol Sewage water   7–22 mg/l ESIS, 2006 

DDMAC Sediment  Fraser river, 
Canada 

0,52–1,26 µg/g 
dw Szenasy, 1998 

Triclosan River water Downstream popu-
lation centers USA 

Ave= 140 ng/l 
Max 2300 ng/L 

Kolpin et al.,2002 

 Sea water Influenced by STPs Schweiz 1,4–74 ng/l Lindström et al., 2002 

 Sea & river water Influence from 
chemical industries USA 600–40000ng/l Lopez-Avila and Hites, 

1980 

 Sea sediment Influence from 
chemical industries USA <d.l.–100mg/kg Lopez-Avila and Hites, 

1980 
 Sewage water STP Switzerland 600–1300 ng/l Lindström et al., 2002 
 Sludge STP Sweden 2,8–4,4 µg/g d.w Remberger et al., 2002 

 Influent water STP Sweden 0,1–1,5 µg/L Cited in Samsö-
Petersen et al., 2003 

 Effluent water STP Sweden 0,2 µg/L Cited in Samsö-
Petersen et al., 2003 

 Influent water STP Denmark 2,5–1,7 µg/L Cited in Samsö-
Petersen et al., 2003 

 Effluent water STP Denmark <1 Cited in Samsö-
Petersen et al., 2003 

 Biota STP Switzerland 35 ng/g ww Balmer et al. 2004 
 Effluent water STP  42–213 ng/l Singer et al.,2002 
 River water STP recipient Switzerland 11–98 ng/l Singer et al.,2002 
 Surface water Industrial influence Sweden <2–160 Remberger et al. 2002 
 Sediment Industrial influence Sweden 2–25 µg/kg DW Remberger et al., 2002 
 Soil Industrial influence Sweden 3–15 µg/kg DW Remberger et al., 2002 
 Biota Muscle Sweden 0,8–13 µg/kg ww Remberger et al., 2002 
 Air Urban Sweden 0,02–0,17ng/m3 Remberger et al., 2002 
 Air Ambient Sweden 0,003–0,005 m3 Remberger et al., 2002 
 Deposition Urban Sweden 9,7–20 ng/m2/d Remberger et al., 2002 
 Deposition Ambient Sweden 0,2–0,41 ng/m2/d Remberger et al., 2002 
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Syfte 
Det övergripande syftet med studien var att bestämma koncentrationer i ett antal 
matriser i den svenska miljön, att undersöka viktiga transportvägar samt att ta reda 
på om det kan pågå emissioner i Sverige. 
 
Provtagningsprogrammet baserades på användningen och på ämnenas egenskaper 
samt identifierade möjliga utsläppskällor. Programmet inkluderade mätningar i 
bakgrundsmiljöer och nära potentiella punktkällor: ett hamnområde och en träim-
pregneringsindustri. Det gjordes även mätningar av diffusa spridningsvägar i form 
av avloppssystem och urbana områden.  
 
Mätningarna omfattade totalt 132 prover av luft, nederbörd, utgående avloppsvat-
ten, ytvatten, slam, sediment samt fisk, varav 37 prover utgjordes av bidrag från det 
regionala programmet, där totalt sex länsstyrelser deltog. För att belysa human 
exponering för bronopol and DDMAC analyserades även 12 prover av livsmedel 
och urin. 
 
Provtagningsstrategi vid screening av biocider.  
General sampling strategy of the biocide screening. 

  Air Precipi- 
tation Water Sediment Biota Sludge Provi-

sions Urine 

Back-
ground Pallas x        

 Råö x x       
 Lilla Öresjön   x X x    
 Stensjön   x X x    
 Tärnan   x X x    
Diffuse Stockholm x x       
 Riddarfjärden   x X x    
 Stora Essingen   x X x    
 Årstaviken   x X x    
 Mälaren    X     
 Municipal STPs   x   x   
 Landfills    x      

Point source Industrial plants 
Harbor x  x X     

Human 
exposure        x x 

 
 

Resultat  
Bakgrundsstationerna var generellt oförorenade med avseende på de inkluderade 
biociderna. Koncentrationen av bronopol var under LOD i samtliga prov, trots en 
omfattande konsumtion. 2-(tiocyanometyltio)bensothiazol återfanns heller inte i 
något prov. 
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Slam 
4-klor-3-kresol detekterades i 60 % av slamproverna i nivåer mellan 7 och 67 
µg/kg dw. 2-Mercaptobensothiazol hittades i betydande nivåer i slam, liksom 
DDMAC, där de högsta nivåerna uppmättes i Gässlösa i Borås, som tar emot av-
lopp från textilindustri. DDMAC används som mjukmedel för tyger, vilket kan 
förklara detta. Propikonazol detekterades i vissa slamprover. Trots en omfattande 
användning återfanns resorcinol bara i enstaka slamprov. 
 
De högsta koncentrationerna av metylparaben i reningsverk och deponier var 59 
respektive 52 µg/kg dw. Propylparaben detekterades i fyra prover (3,6–10 µg/kg 
dw), medan etylparaben och butylparaben endast detekterades i ett slamprov. 
 
Triklosan återfanns i höga koncentrationer i reningsverksslam.  

 
Luft 
4-klor-3-kresol detekterades i atmosfärsdepositioner men var under LOD i luftpro-
ver från Stockholm. Koncentrationen var lägre än för andra biocider, och lägre än 
uppmätta halter i Storbritannien. 2-merkaptobensothiazol detekterades också i 
atmosfärsdepositioner. Triklosan uppmättes i nederbörd (0,012 µg/l) i urbana at-
mosfärsdepositioner och i stadsluft. 
 
Propikonazol återfanns i luften i ett övertäckt lagringsområde för virkesimpregne-
ring, vilket kan peka på en möjlig utsläppsväg av substansen till omgivningen. 
Storleken på ett eventuellt utsläpp är svår att bedöma, men andra prover som togs 
utanför området innehöll inga detekterbara mängder. 
 
Metyl-, etyl- och propylparabener detekterades i depositionsprover från Stock-
holms stad. 

 
Vatten 
2-Mercaptobensothiazol hittades i betydande nivåer i utflöden från kommunala 
reningsverk, med stora individuella variationer. Substansen återfanns i tre av sex 
lakvattenprover (0,11–18 µg/l). Triklosan återfanns i enstaka prover från utflöden 
från reningsverk.  
 
Propylparaben var den vanligaste parabenen i utflöden från reningsverk, med kon-
centrationer mellan 0,011 och 0,066 µg/l. Metylparaben återfanns i fyra prover 
(0,010–0,048 µg/l), medan etylparaben och butylparaben återfanns i ett prov varde-
ra.  
 
Propylparaben spårades i båda proverna från reningsverksinflöden (0,72 µg/l och 
0,75 µg/l) och butylparaben spårades i det ena (0,045 µg/l). 
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I ett dagvattenprov var nivåerna högre än i inflödet till reningsverk för metyl- och 
etylparaben. Förhöjda nivåer av parabener uppmättes i utflöden från en punktkälla 
(kosmetikafabrik). När detta passerat reningsverk var dock nivåerna desamma som 
i utflöden från andra reningsverk. Ett reningsverk (Piteå) hade 10 ggr högre para-
bennivåer än andra reningsverk. 
 

Sediment 
2-merkaptobensothiazol detekterades i sediment från Stockholms stad, och även i 
ett bakgrundssedimentprov. DDMAC återfanns i urbana sedimentprover. Triklosan 
uppmättes i ett sedimentprov (9 µg/kg dw), och i urbana sediment.  

 
Biota 
Metylparaben spårades i biota (2,5 µg/kg fw).  
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Koncentrationer av biocider i urbana sediment, jämfört med bakgrundsstationer (µg/kg).  
Concentration of biocides in urban sediments, as compared to background stations. 

 
Halter av biocider i slam från reningsverk (µg/kg).  
Concentration of biocides in sludge från STPs. 
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Slutsatser 
För 2-merkaptobensothiazol, triklosan, DDMAC och parabener är pågående emis-
sioner sannolika, då de återfanns i ett stort antal prover av utgående avloppsvatten, 
reningsverksslam samt i urbana sediment. Trots en påstådd minskning av använ-
dandet av triklosan i industrin så sjunker inte nivåerna vare sig i miljön eller i re-
ningsverk. 
De uppmätta koncentrationerna låg dock under risknivåerna.  
 
Det kan finnas skäl att reglera användning, emission och koncentrationer i miljön 
av 2-merkaptobensothiazol, och kanske även dess oxiderade form, disulfiden.  
 
Det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller DDMAC. Med tanke på den omfat-
tande användningen går det inte att utesluta att substansen ansamlas i miljön. 
 
Atmosfären identifierades som en möjlig transportmatris för triklosan, 2-
merkaptobensothiazol samt parabener, då dessa påvisades i luft och depositions-
prover. 
 
Bronopol, 2-(tiocyanometyltio)-bensothiazol och resorcinol anses inte orsaka några 
risker för miljön. Propikonazol kan vara av lokal betydelse, men i nuläget torde 
den inte innebära några problem på nationell nivå.  
 
2-(tiocyanometyltio)bensothiazol antas inte vara biodegraderbart, men kan eventu-
ellt degraderas kemiskt till 2-(metyltio)bensothiazol, och kan på så sätt bidra till de 
uppmätta nivåerna av 2-merkaptobensothiazol. 

 
Rekommenderas fler analyser?  
Eftersom den gjorda PNEC-beräkningen är behäftad med vissa osäkerheter så bör 
resultaten läsas med viss försiktighet, och snarare ses som indikatorer på var ytter-
ligare undersökningar kan behövas. Detta gäller i synnerhet punktkällorna, som var 
få till antalet. 
 
Propikonazol återfanns i utströmmande luft från en virkesimpregneringsanläggning 
samt i vatten och sediment från en plomberad brunn på samma anläggnings områ-
de, men verkade inte förekomma i prover tagna utanför anläggningen. Med tanke 
på de få mätpunkterna och substansens stabilitet så kan det vara motiverat med fler 
mätningar i området.  
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Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 
 

Kemisk-fysikaliska egenskaper för biocider. 
Physical and chemical properties of the inclluded biocides. 

Substance MW 
Wsol 

(mg/l) 
Vp(mm g, 
(25°)) 

H (Atm 
m3/mol)  

Log 
Kow 

BC
F Koc(L/kg) 

Bronopol 199,99 250000 1,26×10-5 1,33×10-11 -0,64 3,2 5 

4-Chloro-3-cresol  142,58 3830 0,05 2,45×10-6 3,1 49 - 

2-Mercaptobenzo-
thiazole 167,26 120 4,64×10-4 3,63×10-8 2,42 15 - 

DDMAC 361,5 700   0g 81 LogKoc = 
5,9 

Propiconazole 342,22 110 1,00×10-6 4,12×10-9 3,72 150 - 

Resorcinol 110,11 717000 5×10-4 9,88×10-11 0,8 3,2 65 

2(Tiocyanomethyl-
thio)benzothiazole 238,36 125 3,12×10-7 6,49×10-12 3,3 69 286–7896 

Triclosan 289,6 12 7×10-4  4,8   

Methylparabene 152,15 2500 2,37×10-4 2,16×10-8 1,96 6,4  

Ethylparabene 166,18 885 9,29×10-5 4,79×10-9 2,47 16 119–209 

Propylparabene 180,20 500 5,55×10-4 6,37×10-9 3,04 44  

Butylparabene 194,23 207 1,86×10-4 8,45×10-9 3,57 110  

Benzylparabene 228,25 108 3,37 2,92×10-10 2,56 110  

 
Helhetsbedömning 
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Conclusions 
Swedish background sites are generally non-contaminated with respect to biocides. 
For four of the substances on-going emissions are likely to occur as they are regu-
larly found in watstewater effluents, in STP sludge and in urban sediments: 2-
Mercaptobenzothiazole, triclosan, DDMAC and parabenes. Observed concentra-
tions are, however, below risk levels. 
 
Three biocides were not at all detected in environmental samples and with a few 
exceptions not in samples from diffuse or point sources either. Thus, they are con-
sidered to cause no environmental problems: Bronopol, Resorcinol and 2-
(thiocyanomethyltio)-benzothiazole. 
 
Propiconazole may be of local concern but at present it is unlikely to cause any 
problems on a national level. 
 
Four municipial STPs were identified as containing high levels of certain biocides: 
Piteå (2-mercaptobenzothiazole, triclosan, parabenes in effluent water), Borlänge 
(triclosan in sludge), Gässlösa (DDMAC in sludge) and Hallstahammar (parabenes 
in sludge). 
All samples had MEC/PNEC ratios <1, thus at current levels, biocides are not ex-
pected to give rise to any environmental effects.  
 
The atmosphere is identified as a possible transport matrix for triclosan, 2-
mercaptobenzothiazole and parabenes. 
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Veterinärmedicinska substanser 
Veterinary medicine substances 
 

 
Ämne Substance 

Tetracykliner Tetracyklines 
Sulfonamider Sulfonamides 
Aminoglykosider Aminoglycosides 
Bensimidasoler Bensimidazoles 

 
 
Screeningen utförd av  WSP Environmental 
År  2007 
Var finns rapporten?  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/ 
 Miljoovervakning/Rapporter-och-  
 nyhetsbrev/Rapporter---Miljogiftssamordning 
 

På den svenska marknaden finns ungefär 400 veterinärmedicinska produkter. Den 
totala mängd antibiotika som 2003–2005 användes inom veterinärmedicinen var 16 
ton/år, och för antiparasitsubstanser ungefär en fjärdedel så mycket. Vissa av sub-
stanserna som utvärderats i denna undersökning har klassificerats som farliga för 
miljön. 
 
On the Swedish market there are about 400 veterinary medical products. The total 
amount of antibiotics used within veterinary medicine was about 16 tones per year 
in 2003 to 2005, and for parasiticides about a quarter of that. Some of the agents 
evaluated in this study have been classified as environmentally hazardous. 

 
 
Bakgrund 
På den svenska marknaden finns mer än 1 000 aktiva substanser i 7 600 olika lä-
kemedelsprodukter (Läkemedelsverket, 2004). Ungefär 400 av dessa är veterinär-
medicinska. Det är antibiotika, antiparasitära medel, hormoner, glukokortikoider, 
antiinflammatoriska och muskelavslappnande medel, smärtstillare, anestetika och 
vacciner. 
 
Vissa av substanserna som utvärderats i denna undersökning har klassificerats som 
farliga för miljön. Läkemedelsverket har klassat oxytetracyklin, tylosin, dihydro-
streptomycin och ivermektin (MPA, 2004) mycket giftiga för vattenorganismer. 
Ivermektin är även en potentiell bioackumulator. 
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Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 
År 2003–2005 var den totala mängd antibiotika som användes inom veterinärmedi-
cinen 16 ton/år (Apoteket AB). Användningen av antibiotika i kreatursnäringen har 
de senaste åren minskat kraftigt. Försäljningen av antiparasitsubstanser var ungefär 
en fjärdedel så stor. 
 
Veterinärmedicinska produkter sprids i miljön via utsöndring från djur, via fiskod-
lingar, via utsläpp vid framställning och genom deponering av oanvända preparat 
och deras behållare. 
 
Det såldes i princip inga receptbelagda veterinärmedicinska preparat för användan-
de i fiskfarmer 2005. Enligt en rapport (Fiskhälsan, 2007) användes dock 17 kg 
antibiotika av fiskfarmer 2005 och 28 kg 2006. År 1990 var motsvarande siffra 
1 000 kg. 
 
Även om vissa substanser används endast i ringa omfattning kan de ha en hög per-
sistens i miljön, och på så sätt innebära en miljörisk. Dit hör exempelvis de lipofila 
fluorokinolonerna.  
 
 
Mängden (kg) av olika veterinärmediciner som såldes 2005 (JBV, 2007). Substanserna i 
denna studie är understrukna. 
The amount (kg) of different veterinary drugs sold year 2005 (JBV, 2007). Substance groups 
included in this study is underlined. 

 Amount of drugs sold by prescription Totally (including pre-
scription and order) 

Veterinary        
substance 

Cattle Pigs Poultry Farmed 
Fish 

Horses Food     
producing 

animals incl. 
horses 

Pets and 
other 

animals 

Antibacterial        
Tetracyclines 147 128 6,6 0 5,4 688 122 

Penicillin G and V 830 759 0,01 - 212 6 887 141 
Aminopenicillins 5,3 90 - - 1,5 97 840 

Other betalactams 11 0,01 0,01 - 2,6 38 1 116 
Aminoglycosides 113 69 0,03 - 33 399 45 

Sulfonamides 111 325 34 0,02 1 349 2 593 146 
Trimethoprim 13 64 0,01 - 213 418 21 

Macrolides and 
Lincosamides 

46 701 5,4 - 6,6 835 245 

Fluoroquinolones 19 20 0,6 - 0,6 126 59 
Pleuromutilines 0 327 - - - 335 - 

Total antibacterial 1 295 2 483 47 0,02 1 824 12 416 2 735 
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Antiparasitic        

Sulfonamides - - 33 - 0,07 58 3 
Triazines 0,04 4,8 - - 0,005 5 - 

Chinolone derivatives 0,07 - - - 9,3 10 109* 
Benzimidazoles 157 94 0,4 0,01 34 573* 781* 

Tetrahydropyrimidi-
nes 

157 0,001 - - 310 1952* 147* 

Other anthelmintic 
agents 

- - - - - - 17* 

Pyretriner och Py-
retroider 

4 - 0,02 - 0,07 15* 219* 

Other compounds 
against ectoparasites 

for external use 

- 0,002 - - - - 109* 

Chitin inhibitors - - - - - - 4* 
Other compounds 

against ectoparasites 
for systemic use 

- - - - - - 30 

Avermectines 29 13 0,01 - - 67* 10 
Milbemycines 0,05 0 - - - 5* 9 

Total antiparasitic 347 112 33 0,01 353 2 685 1 438 

 * The total amount sold of these substances also includes personal care or free commodities. 

 
 
 

 
 

 
Utsläppsvägar för veterinärmedicinska produkter avsedda för kreatur.  
Conceptual release pathways for veterinary medicines used in livestock (modified after Halling-
Sørensen m.fl., 2002). 
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Tidigare publicerade undersökningar 
De flesta undersökningar som genomförts har behandlat miljöeffekterna av human 
användning av denna typ av substanser. Där har åtskilliga läkemedel återfunnits i 
avloppsslam i halter av upp till åtminstone 10 mg/kg dw (Haglund and Olofsson, 
2006; Andersson et al., 2006). Läkemedel har även återfunnits i recipienter till 
kommunala reningsverk (Heberer, 2002; Kolpin et al., 2002; Kim and Carlson, 
2007). En svensk genomgång av förekomsten i miljön och ekotoxiciteten hos lä-
kemedelssubstanser publicerades 2004 (MPA, 2004). 
 
I Sverige har bara ett fåtal aspekter av miljöeffekterna av veterinärmediciner un-
dersökts. Livsmedelsverket analyserar årligen läkemedelsrester i tusentals matvaror 
(exempelvis Nordlander et al., 2006). År 2005 innehöll 7 av 15 000 prov rester av 
läkemedel över den tillåtna gränsen. Antibiotika har aldrig återfunnits i odlad fisk, 
med undantag för malakitgrönt i ett litet fåtal prover.  
 
Gödsel från en gris- och nötkreatursfarm samt ytvatten och sediment från intillig-
gande vattendrag analyserades för tetracykliner av Andersson et al. (2006). Endast 
ett vattenprov innehöll spårbara halter.  
 
Prover av ytvatten från ett flodområde i Kanada togs varannan vecka i sex måna-
der. Av de 28 läkemedel man testade för återfanns de flesta aldrig eller sällan. Me-
dianhalterna var generellt lägre än 10 ng/l (Lissemore et al., 2006). Substanser 
avsedda för människor hittades oftare än veterinärmedicinska substanser. 
 
I regioner med intensivt jordbruk (bland annat stora djurfarmer) i Colorado under-
söktes närvaron av tetracykliner, sulfonamider och makrolider i ytvatten och sedi-
ment (Kim and Carlson, 2007). I ytvatten spårades tetracykliner (<10–1800 ng/l; de 
flesta proverna var under 50 ng/l), sulfonamider (<10–80 ng/l; de flesta proverna 
var under 20 ng/l), makrolider (10–240 ng/l; de flesta proverna var under 50 ng/l). I 
sediment var de högsta nivåerna ca 70 µg/kg, och de flesta substanserna förekom i 
halter under 10 µg/kg. 
 

Syfte och metod  
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka huruvida dessa sub-
stanser släpps ut i en sådan omfattning att det leder till mätbara halter i gödsel, 
jord, mark eller sediment. Ett ytterligare syfte var att jämföra resultaten med ef-
fektnivåerna för akvatiska ekosystem, för att kunna bedöma om utsläpp av dessa 
veterinärmedicinska substanser kan utgöra en miljöfara. För att kunna bedöma den 
potentiella risken kan en jämförelse göras med pesticider. Båda grupperna av ke-
mikalier används i jordbruksområden, även om exakt plats och tidpunkt kan skilja. 
 
Totalt togs 65 prover, från ytvatten, ytsediment, gödsel, gödslad jord och grundvat-
ten. De flesta prov togs vid ett tillfälle och från fyra regioner. Prover togs på och 
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nedströms från jordbruk med stora kreatursbesättningar. Fiskfarmer valdes bort på 
grund av att medicinanvändningen där numera är låg. 
 
Totalt studerades 50 substanser, som hörde till grupperna: 
 
• Antibiotika: tetracykliner, aminoglykosider, sulfonamider, trimetoprim, 

makrolider och fluorokinoloner. 
• Antiparasitära medel: sulfonamider, benzimidazoler, tetrahydropyrimi-

diner, makrocykliska laktoner. 
 
Utsläpp via reningsverk inkluderades inte på grund av den förmodade dominansen 
av substanser från human användning. Veterinärmedicinsk användning av substan-
ser för hästar och husdjur inkluderades inte heller. Detta på grund av att hästbesätt-
ningar ofta är små och husdjur är vitt spridda. Utsläpp från hästar och hundar är 
därför svåra att spåra. 
 

 
 

De provtagna områdena. 
Overview of the investigated regions. 
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Distributionen av prover. Nivå B: bakgrund, L: lokal, R: regional. 
Sampling areas and distribution of samples. Level B: background; L: local; R: regional. 

Description Surface 
water 

Ground 
water 

Sediment Manure Soil Level Month 

BACKGROUND AREAS        
Lake 1 (Rotehogstjärn) 1  1   B November 

AGRICULTURAL AREAS        
Area 1 Skåne        

Farm 1  1  1 1 L June 

Vinne å 2  2   R June, August 
Bockebäck, minor feeder 

stream to Vinne å 
2  2   L June, August 

Area 2 Skåne        

Farm 2  1  1 1 L June 

Farm 3    1 1 L June 
Rambrobäcken, minor 

feeder stream to Vramsån 
2  2   L June, August 

Vramsån, feeder       
stream to Helge å 

1     R June 

Helge å 2  2   R June, August 

Area 3 Skåne        

Tommarpsån 1  1   R June 

Tommarpsån 2  1   L/R June, August 

Area 4 Skåne        

Nybroån 1  1   R June 
Örupsån, feeder stream to 

Nybroån 
2  2   L/R June, August 

Area 5 Örebro        

Täljeån 1     R June 

Area 6 Gotland        

Gothemsån 1     R June 

Area 7 Östergötland        

Farm 4    1 1 L August 

Svartån 3  3   R August 

Svartån 1     R August 

Feeder stream to Svartån 1     R August 

Area 8 Östergötland        

Tåkern 2  1   R August 
Lorbybäcken feeder 

stream to Tåkern 
1     R August 

Area 9 Västergötland        

Farm 5 1   1 1 L August 

Ätran 1     R August 

Area 10 Södermanland        

Farm 6 1   1 1 L September 

Area 11 Södermanland        
Runnviken 1  1   R September 
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Resultat 
Ingen av de analyserade antibiotikasubstanserna eller antiparasitära medlen åter-
fanns i något prov i mätbara halter. Med undantag för ivermektin var alla EC50- 
och NOEC-värden storleksordningar högre än de analytiska rapportnivåerna. 
 
Liknande resultat har dragits i en rapport från Läkemedelsverket (MPA, 2004). 
 
De beräknade övre utsläppsnivåerna för antibiotika är inom samma område som de 
mer toxiska pesticiderna, medan många pesticider används i högre doser. 
 
 
Slutsatser 
Resultaten pekar på att de studerade veterinärmedicinska substanserna för nöt och 
gris i Sverige inte har en miljöeffekt som kan påverka akvatiska ekosystem. 
 
Rekommenderas fler analyser?  
Flera aspekter återstår att undersöka, eftersom alla aspekter inte kunnat studeras i 
denna första screeningundersökning på området. 
 
Vissa läkemedel kan delvis utsöndras som metaboliter eller som besläktade mole-
kyler, och dessa är inte inkluderade i den analysmetod som används. Det går därför 
inte att säga något om huruvida den veterinärmedicinska användningen av dessa 
substanser påverkar den akvatiska miljön genom dessa modifierade substanser. 
 
Studien är begränsad till 65 prover, och de flesta platser provtogs endast en gång. 
Internationella studier har ofta demonstrerat att nivåerna av veterinärmedicinska 
preparat varierar kraftigt över tiden (exempelvis Lissemore et al., 2006). Därför är 
det troligt att vissa av dessa substanser förekommer i högre nivåer vid vissa tider 
och på vissa platser. Ett förslag är att fokusera provtagningen på ett eller två jord-
bruk och att ta fler prover. 
 
Det har föreslagits att användandet av avföring som gödningsmedel orsakar utsläpp 
av veterinärmedicinska substanser till grundvattnet. Eftersom mycket få grundvat-
tenprover analyserades i denna studie så är frågan om de veterinärmedicinska sub-
stansernas eventuella effekt på grundvattnet fortfarande öppen. 
 
Eventuell spridning från hästar och från fiskfarmer undersöktes inte. I anslutning 
till nordamerikanska fiskfarmer har tetracykliner och sulfadimetoxin vid några 
tillfällen spårats i ytvatten i halter under ca 1 µg/l (Thurman et al., 2002). Den 
svenska användningen av antibiotika i fiskfarmer har dock minskat avsevärt de 
senaste åren, och representerar ingen stor del av användningen av dessa ämnen. 
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Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

 
Ekotoxikologiska egenskaper hos veterinärmedicinska substanser.  
Ecotoxic properties of veterinary medicines. 

Agent Organism Test Concentration Reference 
Enrofloxacin Microsystis aeruginos 

 (cyanobacteria) 
EC50 24 h  49 µg/l Robinson et al. 2005 

 Psedokirchneriella subcapi-
tata 

EC50 24 h 3100 µg/l Robinson et al. 2005 

 Lemna minor (macro algae) EC50 24 h 114 µg/l Robinson et al. 2005 
 Rainbow trout LC50 96 h >10 000 µg/l LV, 2004 (review) 
 Daphnia magna LC50 24 h >10 000 µg/l LV, 2004 (review) 
Streptomycin Lemna minor (macro algae) EC50 >1 000 µg/l Brain et al. 2004 
 Daphnia magna EC50 48 h 487 000 µg/l Hellström-Kreuger 

2006 (review) 
 Microsystis aeruginos NOEC 300 µg/l Hellström-Kreuger 

2006 (review) 
Sulfadoxin No ecotoxicological data 

found 
   

Trimethoprim cyanobacteria EC50 11 000 – >200 000  
µg/l 

Ando et al. 2006 

 Lemna gibba (macro algae) LOEC 7 days >1 000 µg/l Brain et al. 2004 
 R. salina (algae) EC50 160 µg/l Hellström-Kreuger 

2006 (review) 
Oxitetracy-
cline 

Cyanobacteria EC50 32–7000 µg/l Ando et al. 2006 

 Selenastrum capricornutum  
 (green algae) 

EC50 4500 µg/l Haling-Sørensen 
2000 

 Panneus vannmei (crustacea) LOEC 24 h 161 µg/l Hellström-Kreuger 
2006 (review) 

 Morone saxatilis (stripped 
bass) 

LC50 75 000 µg/l Webb 2001 

Tylosin Microcystis aeruginosa  
(freshwater cyanobacteria) 

EC50 7 days 34 µg/l Haling-Sørensen 
2000 

 Lemna gibba (macro algae) NOEC 7 days 300–1 000 µg/l Brain et al. 2004 
 Daphnia magna NOEC 21 

days 
45 000 µg/l Wollenberger et al. 

2000 
 Selenastrum capricornutum  

 (green algae) 
EC50 72 h 950 µg/l Hellström-Kreuger 

2006 (review) 
 Aporrectodea caliginosa 

 (earth worm) 
EC50 21 
days 

4530 mg/kg dw Baguer et al. 2000 

Oxfendazole Daphnia Magna EC50 48 h 1 168 µg/l Oh et al 2006 
 Eubacteria (8 different genera 

of soil-dwelling bacteria) 
 no significant differ-

ence in highest 
tested concentration 

(9 ng/g) 

Kolar et al. 2006 
(review) 

 Earthworm 28 days no significant differ-
ence in highest 

tested concentration 
(971 ng/g) 

Kolar et al. 2006 
(review) 

 Lepomis macrochirus 
(freshwater fish) 

LC50 96 h >2700 µg/l (highest 
tested concentra-

tion) 

Kolar et al. 2006 
(review) 
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Fenbendazol Daphnia Magna EC50 48 h 
 

16,5 µg/l 
1,25-4,1 µg/l  

(Chronic toxicity) 

Oh et al 2006 

 Salmo gairdneri 
 (rainbow trout) 

LC50 96 h 40 µg/l Kolar et al. 2006 
(review) 

 Onthophagus gazelle  
(dungdwelling organism) 

NOEC 7 days 770 ng/g Kolar et al. 2006 
(review) 

 Earthworm NOEC50 28 
days  

56 mg/kg Kolar et al. 2006 
(review) 

Ivermectin Daphnia magna NOEL 48 h 0,01 µg/l Bloom and Matheson 
1993 (review) 

 Salmo gairdneri  
(rainbow trout) 

LC50 96 h 3000 µg/l Kolar et al. 2006 
(review) 

 Lepomis macrochirus     
  (freshwater fish) 

LC50 96 h 5,3 µg/l Bloom and Matheson 
1993 

 Eisenia foetida (earthworm) NOEL 28 
days 

12 mg/kg soil Halley et al. 1993 
(review) 

 Haematobia irritans 
 (dung dwelling organism) 

LC50 88 h 0,0032-0,0066 
mg/kg 

Kolar et al. 2006 
(review) 

 (dung dwelling organism) EC50 0,001-0,051 mg/kg Kolar et al. 2006 
(review) 

 Bacteria NOEC 2 mg/kg Halley et al. 1993 
(review) 

Febantel Daphnia Magna EC50 48 h 216 µg/l (48h) Oh et al 2006 

 
 
Helhetsbedömning 
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Conclusions 
 
None of the investigated substances were found in measurable levels. These results 
verifies earlier studies carried out by others.  
 
This indicated that there is no obvious risk for environmental effects. 
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Vilka halter av 
miljöfarliga ämnen 
hittar vi i miljön?
Miljöövervakningens Screeningprogram 
2005–2007

Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram 

inom miljöövervakningens screeningprogram under 

2005–2007 och ger rekommendationer om eventuella 

framtida åtgärder för de kemiska ämnen som studerats. 

Här ges en kort sammanfattning av resultaten.

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 expo-

neras för dessa ämnen.
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