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Resultat från Screeningprogrammet

Förord
Vi har under lång tid haft en miljöövervakning av de nu klassiska miljögifterna, som t.ex. 
PCB, DDT och kvicksilver, som gett oss långa tidsserier över haltförändringarna. För att 
också få mätningar av halter av nya miljögifter i takt med att de upptäcks, samt av andra 
möjliga problemämnen som används i samhället, är miljöövervakningen kompletterad
med ett screeningprogram. 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.

Screeningen inleddes i liten skala 1996-97 och har sedan efter hand ökat i omfattning.
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 upp-
märsammats av andra orsaker nationellt. 

Syftet med den här rapporten är att sammanfatta resultat som kommit fram inom
screeningprogrammet. Rapporten innehåller en sammanfattning av den kunskap som
finns om de ämnesgrupper som studerats, var de används och kan återfinnas. Den ger 
också rekommendationer till om, och i så fall hur, dessa föreningar ska övervakas i 
framtiden och om andra åtgärder bör vidtas. Det är viktigt att påpeka att val av prover, 
metoder, kvalitetskontroller, antal prover etc. naturligtvis alltid avgör hur långtgående 
slutsatser som går att dra. 

Denna rapporten är ett led i att informera om resultaten av screeningen och att göra
resultaten mer lättillgängliga. Data finns tillgängliga hos miljöövervakningens datavärd
för screening. De som kan ha nytta av informationen är t.ex. miljöinspektörer, miljö-
konsulter, andra myndigheter och kemiutbildningar på skolor och högskolor.

Sammanställningen har tagits fram i samråd mellan Britta Hedlund, Miljöövervaknings-
enheten och berörda utförare av uppdragen. För mer information hänvisas till respektive 
screeningrapport.

De slutsatser som dras kommer från respektive projektrapport och kan inte ses som
Naturvårdsverkets officiella ståndpunkt.
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Sammanfattning
Vi har under lång tid haft en övervakning av t.ex. PCB, DDT och kvicksilver. För att 
också få mätningar av halter av mindre kända miljögifter i takt med att de upptäcks, samt
av andra möjliga problemämnen som används i samhället, kompletterades miljööver-
vakningen med ett screeningprogram 1996. Den inleddes i liten skala och har efter hand 
ökat i omfattning. Inom screeningprogrammet 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.

Syftet med screeningen är att få en uppfattning om vilka halter av ett antal kemiska
ämnen som vi kan hitta i miljön, samt i vad mån människor kan riskera att exponeras. 

Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram inom miljöövervakningens scree-
ningprogram och ger rekommendationeer om eventuella framtida åtgärder för de kemiska
ämnen som studerats. 

En sammanfattning av de slutsatser som dragits i rapporten 

Ett antal ämnen och ämnesgrupper har när den här rapporten skrivs redan infogats i olika 
återkommande övervakningsprogram. Detta gäller organiska tennföreningar, hexabromo-
cyklododekan (HBCD) och antibiotika.

Vissa ämnesgrupper är på gång att infogas i olika typer av löpande övervakningsprogram.
Detta gäller triclosan och perfluorerade ämnen (PFAS). 

För vissa av de studerade ämnesgrupperna är bedömningen att de halter som hittas i 
miljön inte är så alarmerade att de behöver följas för närvarande.

I vissa fall finns det krav även från EU:s vattendirektiv att genomföra mätningar med viss 
regelbundenhet. Det gäller hexaklorbutadien (HCBD), nonylfenol, oktylfenol, pentaklor-
fenol, klorerade bensener och organiska tenföreningar.

För vissa fenolära ämnen och BCPS behövs kompletterande mätningar innan det går att 
dra några slutsatser. 
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Summary
The monitoring of eg. PCB, DDT and mercury has a long history. There are however 
other organic pollutant which we do not have incorporated in time series, that may cause 
problems and are widely used today. To be able to get some data for also these substances
a screening programme was initiated in 1996 within the national monitoring programme.

Within the screening programme some substances and/or substance groups are chosen 
each year. The levels of these particular pollutants are then measured in a number of 
relevant matrices, which are chosen in such a way that we get information of 

whether they are released from point sources inte the surrounding environment
whether the observed levels may cause effects
whether there is a risk of human exposure

The aim of this report is to summarize data from recent years screening studies, and to 
give recommendations whether the chosen pollutants shold be incorporated in the
monitoring programme or if other actions should be taken.

Main findings 

Some substances, that were screened som years ago, are already included in monitoring
programmes. These include organic tin compounds, hexabromocyclododecane and 
antibiotics.

Triclosan and perfluorinated substances will be included in monitoring programmes 
starting this or next year.

For a number of substance goups the levels found are not alarming and no further action 
will be taken. 

Some substances are on the Water Framework Directory Priority Substance List. As a 
result of this repeated measurement may be required. 

No conclusions can be drawn for bisphenol A and BCPS. Further measurements are 
needed.
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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. För att också få mätningar av halter av nya
miljögifter i takt med att de upptäcks, samt andra möjliga problemämnen som används i 
samhället, är övervakningen kompletterad med ett screeningprogram som möjliggör en 
redovisning av halter i ett begränsat antal väl valda medier vid ett eller ett par tillfällen,
i en samlad kampanj.

Screeningen inleddes i liten skala 1996-97 och har sedan efter hand ökat i omfattning.
Följande tabell visar på vilka ämnen och ämnesgrupper som varit föremål för screening

ÄMNESGRUPP ÅR

Klorerade lösningsmedel, pesticider, ett större antal metaller1 1996-1999
Hexabromocyklododekan (HBCD) 2000
Klorerade fenoler 2001
Organiska tennföreningar 2001
Oktylfenol 2001
Fosforbaserade flamskyddsmedel 1 2001-2002
Högfluorerade ämnen (PFAS) 2001-2003
Myskföreningar 2002
Triclosan 2002
TBBPA 2001, 2002
Antimonföreningar 2001
Ftalater 1 2002-2003
Vissa läkemedelsrester 2002
Hexaklorbutadien (HCBD) och klorerade bensener 2002
Klorerade paraffiner 1 2002-2003
Bisfenoler och bis(4-klorfenol)-sulfon 2003-
Antioxidanter, metylfenoler, alkylfenoler 2003-

Mätningar i slam av diverse ämnen och ämnesgrupper1 2002-
Adipater, akrylnitril, oktaklorstyren, limonen, siloxaner, mirex, endosulfan,
isocyanater 1 2004-

Mätningar av vattendirektivets prioriterade ämnen i fisk1 2001-2003

1 data finns inte redovisade i denna rapport 
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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
erkan på miljön som
tur får en Inverkan

för människors hälsa och miljö varvid vi försöker hitta Responser eller åtgärder för 

många fall används även WHO:s DPSEEA-modell för att bättre beskriva human 
xponering.

miljöproblemen utifrån att Drivkrafter såsom industrin skapar Påv
t.ex. förorenande utsläpp som försämrar miljöns Status vilket i sin

problemen.

I
e
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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 undersökningen.

En screeningstudie kan delas in i flera delar, från det att man väljer ämne till att man

vidtar åtgärder 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
om hittas i höga halter kan sedan följas upp under en längre tid i tidsserier. Ett syfte kan 

cerande kemikaliearbete d.v.s. myndigheter av olika slag. Ett 
yfte kan vara att fylla på de listor med möjliga miljöföroreningar man går efter – typ

de
ingar som ligger till grund för valet av ämnet vid utvärderingen. Källorna till 

ata som presenteras ska förstås anges så att det går att bedöma kvaliteten på den.

tifrån ämnenas egenskaper bör man även t.ex. kunna jämföra med andra ämnen eller 
ämnesgrupper för att få ett ”uppskattat screeningriktvärde” som jämförelse 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 mätstudien.

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 matris samt provtagnings-
strategi. Undersökningens syfte och varför man valt just detta ämne inverkar på val av 

s
vara att hitta ämnen som påverkar människors 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 informera utan
att skrämmas till allmänheten men kanske i ännu högre grad till att leverera data till de 
som arbetar med riskredu
s
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 information
om ämnet. Det kan dessutom behövas andra teoretiska basfakta för att kunna svara på
frågeställn
d

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.

U
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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.

ts och matris. I de flesta fall vill man dock spegla såväl källa, sekundär källa som
kgrund och eventuell human exponering vilket tydligt bör framgå i studien.

d val av prover bör man hitta en avvägning mellan att kartlägga så många möjliga olika 
triser, geografiska samt statistiska spridningar. Även här ger orsaken till valet av 
net en ledning till vad som bör prioriteras i just denna studie. 

eg 4: Uppföljning av undersökningen 

viktig del av alla undersökningar, vilket även gäller för screeningundersökningar, är 
ärderingen. Kan screeningen anses vara slutförd eller behövs andra data för att dra 

gra slutsatser och svara på de frågor man ställde sig redan vid valet av ämnet? Det är 
kså viktigt att resultaten sprids och att man funderar över om resultaten föranleder 
ärder av olika slag och vem som bör nås av de förslag som lämnas. Först och främst
r man bedöma om screeningens mätstudie har lyckats rent tekniskt d.v.s. om man har 
t fram resultat av tillräcklig mängd och bra kvalitet.

t finns också en mängd åtgärder som man kan göra för olika ämnen om dessa ämnen

En annan åtgärd kan vara att besluta om att infoga ämnet i tidsserier, återupprepad 
mmalt
 detta. 

skatta hur många av de screenade ämnena som kommer att kvalificera
 och för vilka det behövs tätare mätningsintervall, typ monitoring, för 

att följa åtgärder. För vissa ämnen räcker det kanske med någon enstaka uppföljande
mätning.

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.

screening om exempelvis 5 år eller att gå in i provbanken och analysera några år ga
material för att kunna visa på en eventuell trend och inte vänta ytterligare fem år på
Det är svårt att upp
sig för övervakning

När en screeningundersökning är rapporterad dras slutsatser om den genomförda studien 
och informationen samlas i ett slutligt PM. Slutsatserna dras av de ansvariga myndig-
heterna tillsammans med de konsulter/forskare som genomfört studien. Detta är ett led i 
att informera om resultaten av screeningen. 
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ökningarnaSlutsatser från unders
Det finns idag ett antal olika ämnen och ämnesgrupper som varit föremål för screening.
De slutsatser som kan dras varierar från rekommendationer att substanserna följs årlige
övervakningsprogram och att informationen kan användas i internationellt arbete till att 

n i

de inte behöver studeras vidare i nuläget. 

ntibiotika

ta

recipienten.

am är hög och kan medföra effekter på de mikrobiella
ekosystemen om detta material sprids i miljön.

Ämnen som idag och även i framtiden bör tidsserie-
övervakas

A

De flesta antibiotika utsöndras ur kroppen i till stor del oförändrad form via urinen. Det
innebär att den dominerande transportvägen för antibiotika ut till miljön går via 
avloppssystemen. Reningsverken är därför viktiga platser för att undersöka spridning av
antibiotika ut till miljön. Elimineringsgraden i reningsverket är tillsammans med
tabiliteten på substansen avgörande för halterna is

Screeningen har resulterat i att vi har en bättre bild av i vilken omfattning antibiotika
sprids ut i miljön. Potentiella problemsubstanser har också identifierats, koncentrationen
av t.ex. fluorokinoloner i sl
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Återkommande mätningar i slam av vissa markörsubstanser har bl.a. på grund av detta

 från Stockholms

tennföreningar

.

ch

EUs ramdirektiv för vatten kommer också att 

ganiska tennföreningar vi hittar i miljön och 
hur människor exponeras. 

inletts under 2004.  Målsättningen är att övervaka vilka mängder av antibiotika som
sprids till miljön eller vilka halter som fås i slam som ett resultat av vår användning av 
olika typer av antibiotika. Slamundersökningen bör löpa under ett antal år för att sedan,
i likhet med alla övervakningsprogram, utvärderas. 

Hexabromocykldodekan (HBCD) 

om textilindustrin i Sverige används inte längre HBCD som flamskyddsmedel vid In
tillverkning.Däremot sprids HBCD vid tvätt av vissa importerade textilier. HBCD har 
också potential för långväga transport då HBCD identifierats i prov från avlägsna 
bakgrundsområden såsom Pallas i Norra Finland. 

I sjösediment från Stockholmsområdet har halten HBCD ökat med en faktor 3 från 1950-
let till 1990-talets mitt (IVL rapport B1437). De låga halterna i slamta

reningsverk indikerar att hushållen inte tycks utgöra någon betydande källa för sprid-
ningen av HBCD till vatten. Följaktligen så sprids HBCD i urban miljö men spridnings-
vägarna är oklara. HBCD tas upp i biota och bland livsmedel uppvisar fisk högst halter 
medan lägst halter påvisas i tamboskap. Halterna av HBCD ökar med ca 3 %/år i 
sillgrissleägg från Stora Karlsö (Sellström et al., 2003). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att HBCD finns spritt i den svenska miljön, halterna 
ökar och det finns en risk för human exponering. HBCD mäts sedan ett par år återkom-
mande i biota från marin miljö samt i modersmjölk. Dessa mätningar bör fortsätta.

Organiska

Screeningstudien av organiska tennföreningar koncentrerades på tillståndet i marin miljö
Det var den mest aktuella frågeställningen just då. Undersökningen ger en uppfattning om
vilka halter som förekommer längs den svenska kusten idag.  Vi har en sämre uppfattning
om den generella förekomsten av organiska tennföreningar i miljön t.ex i sötvatten o
fisk samt i samhället i stort inklusive den humana exponeringen vilket bör undersökas
vidare.

Mätningar av tennföreningar har inkorporerats i tidsserier i marin miljö på Västkusten 
.g.a. krav på redovisning från OSPAR. p

ställa krav på analyser. Om vi kommer att rekommendera att mätningarna ska vara mer
omfattande än en ”miniminivå” med mätningar i sediment och slam med vissa intervall 
får en kommande screening under 2005 svara på. 

Sammanfattningvis kan konstateras att det behövs fler studier innan vi kan dra några 
generella slutsatser om vi vilka halter av or
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Högfluorerade ämnen (PFAS) 

Perflourerade ämnen (PFAS) är ett sam
särskild uppmärksamhet har riktats mo

manfattande namn på högfluorerade ämnen där 
t PFOS (perfluoroktansulfat) och ämnen som kan 

l.

terialet av sillgrissleägg uppvisar en kraftig (10 ggr) ökning

m finns i sillgrissleägg 
fortsätta. Det är en indikator på miljötillståndet där vi kan jämföra med utvecklingen för 

miljö har mätningar i slam

Triclosan

a olika medier – t.ex. slam, luft, fisk samt i människokroppen.
an

n de fyra reningsver-
 i 

m

brytas ner till PFOS. PFOS är extremt svårnedbrytbart i miljön och bioackumuleras vilket 
gör att det bör betraktas som ett långlivat organiskt miljögift. PFAS har spridits till den 
svenska miljön. Källan till det som sprids via reningsverk och deponier kan vara  bl.a. 
genom användning av polymera produkter som använts för att ge vattenbeständighet åt 
textilier, läder och kartong/papper, från brandsläckningsmedel och rengöringsmede

Det undersökta provbanksma
av halten PFOS från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet. Ökningen har därefter 
fortsatt fram till slutet av 1990-talet (4 ggr). Halten PFOS i sillgrisslägg är 10 ggr högre 
än halten i havsörnslever från södra Östersjön, men är jämförbar med halten av PFOS i 
andra fiskätande djur såsom säl från Östersjön och andra områden.

Allt detta sammantaget gör att  PFAS på olika sätt kommer att följs upp återkommande 
inom miljöövervakningen. För det första kommer tidsserien so

andra ”klassiska” ämnen. För att mäta utflödet från urban
inletts.

Förutom detta bör den humana exponeringen följas. Här har dock inte beslut fattats ännu.
Det görs förslagsvis genom att i de studier som görs av personer som äter mycket fisk 
även inkludera mätningar av PFAS, då fisk kan vara en trolig exponeringsväg.

Triclosan har mätts i fler
Det mest slående är de höga triclosanhalterna i slam. Den måttliga haltvariationen mell
de fyra undersökta reningsverken indikerar att påverkan från punktkällor är mindre
betydelsefull. Detta tyder sammantaget på en stark påverkan från hushåll. En grov 
uppskattning från medelvärdet 3,5 mg/kg TS av triclosan  i slam frå
ken ger en att i storleksordningen 1 ton triclosan årligen kommer ut i miljön via slam
kommunala reningsverk. Detta är i samma storleksordning som nettoimporten so
kemisk produkt under år 2001 . 

Resultaten visar också att spridning av triclosan inte är begränsad till systemet avlopps-
vatten-reningsverk, utan även sprids via luft. Halterna i bakgrundsområden verkar dock 
vara låga. Den viktigaste tillförselvägen till miljön verkar vara via reningsverk och
halterna i slam kommer att följas regelbundet. Huruvida detta även gäller andra biocider 
får kommande undersökningar utvisa. 
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Ämnesgrupper som enligt EU:s vattendirektiv kräver
regelbundna mätningar

Ytterligare krav på mätningar kommer att komma som en följd av EU:s vattendirektiv. 
dessa är det mest rimliga att med vissa intervall göra karteringar i sediment.

i slam (då av alla direktivets prioriterade ämnen) är också rekommendabelt för 

vervakning då oktyl- och nonylfenol och deras motsvarande etoxilater hittades i flertalet 

nyl-

släpp som finns i Sverige idag av HCBD och klorerade bensener är troligen ett 
sultat av en oavsiktlig bildning. Det finns ingen känd användning av dessa ämnen i 

nsener.

Pentaklorfenol (PCP) 

(PCP) är totalförbjudet i Sverige sedan 1978 men används fortfarande i 
n vara

PCP sker troligen i form av nedbryningsprodukten
entakloranisol (PCA). Den större depositionen av PCP kan förklaras med ökad 

rna är

CA följas bör det
nära dessa ”gamla” synder och i reningsverk för att följa ev. användning av varor och 

För några av 
Mätningar
att följa att tillförseln till miljön inte ökar. Se även organiska tennföreningar ovan. 

Nonylfenol och oktylfenol 

Resultaten från screeningundersökningen visar på att det är motiverat att ha regelbunden 
ö
vatten, sediment och slam. Dodekylfenol var mindre vanlig, och återfanns inte i något
vattenprov. I luft återfanns 4-nonylfenol i två prov.  4-tert-oktylfenol och grenad 4-no
fenol uppträdde i högst halter. I slam och sediment korrelerade de två sistnämnda ämnena
med varann, vilket indikerar gemensamma spridningskällor.

Hexaklorbutadien (HCBD) och klorerade bensener

Det ut
re
Sverige idag. Halterna man hittar i miljön är låga för både HCBD och klorerade be
Det är oftast nivåer som ligger under effektnivåerna, samt under detektionsgränserna för 
analysmetoden. Det finns av dessa anledningar ingen anledning att idag fortsätta att mäta
dessa ämnen i miljön.

Pentaklorfenol
många delar av världen för bl.a. för impregnering av trä och som biocid. Hushåll ka
en källa för diffus spridning särskilt om träskyddsmedel används.

En ev. långväga transport av
p
fördelning till partiklar och vätskefas i förhållande till PCA.

Screeningundersökningen tyder på att PCP finns i den svenska miljön, men att halte
mycket låga. Spridningen till miljön kommer från ”gamla synder” och från användning av
vissa PCP-innehållande varor och produkter. Ska halterna av PCP och P
ske
produkter.
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Ämnesgrupper som för närvarande inte behöver fö
upp

ljas

s-

, utanför vilken
rhöjda halter hittats i luft, vatten, sediment och fisk. Viss spridning tycks också ske från 

utgörs av textilier samt bilbromsar. Från vissa textilindustrier sprids
antimon till vatten, via reningsverk, men det är även troligt att förekomsten av antimon

n diffus spridning från samhället, t.ex. i samband med

ikt kommer att övergå till deponier, huvudsakligen 
om beståndsdel i aska från förbränning av avfall. Halterna som uppmätts är dock inte så 

ed något enskilt undantag detekterades samtliga butylfenoler som ingick i under-

mest hittas: 4-t-butylfenol, 2,6-di-t-butylfenol, 2,6-di-t-butyl-4-metylfenol och, i ett fåtal 
prov, tert-butyl-hydrokinon.

som antioxidanter i vanliga konsument-
ing till reningsverken. Förekomst och halter i 

reningsverksslam överensstämmer relativt väl med den registrerade användningen.
“Högvolymämnena” 2,6-di-t-butyl-4-metylfenol och 2,6-di-t-butylfenol & 4-t-butylfenol

mprov från flera reningsverk och i relativt höga halter. 

Antimon

I ett globalt perspektiv har användningen av antimon ökat starkt under en 10-20 år
period, även om en viss nedgång kunnat skönjas de senaste åren. En fortsatt minskning
kan möjligen förväntas, dels p.g.a. en förväntad minskning i användning av bromerade
flamskyddsmedel (antimon används som tillsats), och dels eftersom både myndigheter
och industri börjat uppmärksamma att antimon kan vara farligt för miljö och arbetsmiljö.

Antimon sprids både från produktionsled och i användarled. En av de mest betydande
lokala källorna för spridning av antimon förefaller vara glasindustrin
fö
plastindustrin, där förhöjda halter konstaterats i luft och mark. Två andra betydande
spridningskällor

i varor av polyester kan bidra till e
tvätt.

Det har konstateras att antimon upplagras i samhället och att merparten av denna
upplagrade mängd antimon på längre s
s
höga i förhållande till kända effektnivåer att de föranleder någon orsak till oro, några 
förslag till åtgärder eller några ytterligare mätningar för närvarande.

Butylfenoler

M
sökningen  i sediment, vatten och slam. I luft kunde bara de fyra ämnen som används

Eftersom många av dessa ämnen används
produkter, kan man förvänta sig en spridn

hittas i flera sla

I lägre halter i slam uppträder även ämnen som inte, eller endast i ringa mängder,
rapporterats användas i Sverige: t-butyl-4-hydroxianisol, 4-t-butyltoluen, isoeugenol,
2,6-di-t-butyl-4-etylfenol and 2,4,6, tri-t-butylfenol). Dessa kan inte hittas i Produkt-
registret och kommer därför förmodligen genom import av varor. 
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Halterna av butylfenoler är dock så pass låga att det inte finns orsak att göra fler 
mätningar för närvarande. 

Metylfenoler

Metylfenoler hittades i flertalet prov och i alla provmatriser. Förutom i luft så var 4-
metylfenol den förening som uppträdde i högst halter. Detta överensstämmer inte med
den registrerade användningen av dessa ämnen, där i princip endast 3-metylfenol
förekommer. Industriell påverkan har påvisats i sediment vid färgindustri och pappers-

st i

nen återfinns även i bakgrundsmiljöer, t.ex. luft i 
Råö och Pallas. Detta beror troligen inte på att de är persistenta utan indikerar en lokal 

lfenoler är dock låga. Det finns därför inte orsak att göra fler mätningar 
för närvarande. 

t flamskyddsmedel som användes mest i Sverige. 2001 omsattes 203 ton 
vilket kan jämföras med 58 ton för hexabromcyklododekan (HBCD). Vilka mängder som

av TBBPA sker till den omgivande miljön, till 
vattendrag i närheten av kända utsläppskällor, men också till luften. Det är dock troligt att 

nabbt när substansen utsätts för ljus. Uppmätta 
nktkälla var låga. Halterna i icke-

BPA.

screening om ett antal år

yskämnen

s i konsumentprodukter som tvättmedel, rengöringsmedel och kosmetiska
rodukter. Mysk-ämnen finns också tillsatta till t.ex. beten för fisk och  i cigaretter.

masseproduktion. Att tolka tänkbara ursprung till dessa föreningar allmänna förekom
miljön  försvåras av deras oavsiktliga bildning. Att 4-metylfenol dominerar så starkt i
avloppsystemen och i akvatisk miljö beror sannolikt på att de är nedbrytningsprodukter
från t.ex.aminosyran tyrosin. Dessa äm

källa, vilket skulle kunna vara vedeldning eller oxidation av toluen.

Halterna  av mety

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 

TBBPA är de

finns i importerade varor är inte känt. 

Mätningarna tyder på att en viss spridning

TBBPA bryts ner eller omvandlas relativt s
halter av TBBPA i närheten av en misstänkt pu
bakgrundsmiljöer uppvisar relativt liten variation vilket kan tolkas som diffus spridning.

Det finns därför idag ingen anledning att prioritera återkommande mätningar av TB

Ämnesgrupper som kan bli föremål för upprepad 

M

Syntetisk mysk används som ersättningsmedel för naturlig mysk i produkter som ska
dofta. Det hitta
p

Det här är ett exempel på ämnen som är fettlösliga och kemiskt stabila (egenskaper som
gör ämnen till miljögifter) som finns i produkter vi använder och som kan komma ut i 
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miljön via utsläpp till luft och via reningsverk. Utsläppen sker oftast via avloppsreni
verken. Mysk-föreningar bryts bara delvis ned i reningsverk. Huden direktexponeras för
många produkter som innehåller myskämnen. Man kan också anta att en källa till utsläpp 
av myskämning myskämnen till miljön är användning av olika parfymerade produkter i 
hushållen.

ngs-

ögsta halterna i miljön återfinns nära källorna. Huruvida människor exponeras för 

r, men då med inriktning endast på human
xponering.

För några av de senast screenade ämnesgrupperna (under 2003) behövs kompletterade
tt ge några rekommendationer om, och i så fall hur, 

esultaten visar att bisfenol A (BPA) är allmänt spridd i miljön medan tetrabutyldifenol

r

en

Myskföreningar hittas inte i nederbördsprover. Det finns därför ingen orsak att anta att de 
transporteras någon längre sträcka med luft. Föreningarna hittas oftast i reningsverksslam.
Ofta hittas alla sex undersökta föreningarna i slamproverna.

H
myskämnen verkar dock främst bero på användning av t.ex. parfymer och annat som
innehåller mysk för att dofta gott. I övrigt tyder resultaten på att halterna är förhållandevis
låga jämfört med kända effektnivåer.

Myskämnen hittas dock i modermjölk. Av den anledningen kan det finnas orsak att 
upprepa undersökningen om några å
e

Ämnesgrupper om vilka kompletterande information 
behövs

studier genomföras innan det går a
dessa ska följas regelbundet i framtiden.

Bisfenol A (BPA) och tetrabutyldifenol 

Bisfenol A (BPA) är en av världens mest använda kemikalier. Polykarbonater används
exempelvis vid tillverkningen av dryckesflaskor, nappflaskor, muggar, tallrikar och 
mobiltelefoner. BPA används också som harts i tandfyllningar av plast och vid till-
verkningen av polysulfoner, flamskyddsmedel samt PVC-plast.

Tetrabutyldifenol är en högvolyms-kemikalie. I Sverige användes den inom koksindu-
strin, till raffinerade petroleumprodukter och kärnbränslen.

R
förekommer i mindre omfattning. Stora variationer i halter förekommer inom samtliga
matriser, vilket kan tyda på att det finns ett flertal punktkällor och/eller årstidsvariationer.

Halterna ligger dock under de fåtal kända akuttoxiska nivåerna som finns rapporterade fö
dessa ämnen.

Då BPA i de flesta fall förväntas ha en kort nedbrytningstid under syrerika förhålland
kan slutsatsen dras att så länge utsläppen sker på en konstant låg nivå borde ämnet inte 

20



Resultat från Screeningprogrammet

transporteras några längre sträckor eller bli kvar i miljön någon längre tid. Vid hög
belastning finns det däremot risk att BPA ackumuleras i naturen lokalt, vilket leder till 
ökad risk för exponering för djur och människor. Kompletterande mätningar i reningsverk
utförs under 2004. Ytterligare kompletterande mätningar i t.ex. fet fisk och grundv
kan komma att behövas. 

atten

as

I en tidigare studie har en av BPA:s nedbrytningsprodukter, 4-hydroxybensoesyra (p-
HBA), påträffats med halter på flera tusen µg/kg TS i sediment. Denna nedbrytningspro-
dukt har i vissa studier rapporterats vara östrogen och i andra icke-östrogen. Då p-HBA är 
den främsta nedbrytningsprodukten är det av intresse att ta reda på om den är östrogen
samt om den kan hittas i miljön i förhöjda halter och mängder. En screeningundersökning
av p-HBA rekommenderas därför.

Jämförelseunderlag saknas för att kunna avgöra om de uppmätta tetrabutyldifenolhalterna
är höga eller låga. studier om tetrabutyldifenols toxicitet har påvisat att ämnet har låg
akuttoxicitet. Då tetrabutyldifenol verkar finnas utspritt miljön kan det vara idé att vidare 
undersöka dess toxicitet och ekotoxicitet för att klargöra om det är viktigt att utföra fler 
provtagningar i miljön.

Bis-(4-klorfenyl)sulfon (BCPS) 

Polysulfoner används exempelvis till TV-komponenter, glödlampsbottnar, bildelar,
hårtorkar, mikrovågsugnar, och i medicinska applikationer, medan polyetersulfon
används i varmvattenspumpar och flödesmätare.

Under mitten av 90-talet upptäcktes för första gången halter av bis(4-klorfenyl)sulfon
(BCPS) i abborre utanför Lettlands kust och efterföljande studier har kontinuerligt påvisat 
detekterbara halter av BCPS i vår fauna (Olsson och Bergman, 1995). BCPS är fettlösligt 
och antagligen bioackumulerbart och man har funnit spår av BCPS i levern på människor. 

I den här studien har BCPS endast detekterats i få prover vilket indikerar att ämnet inte är 
allmänt förekommande, alternativt att rapporteringsgränsen är för hög. Detta medför att 
det inte går att avgöra om BCPS förekommer allmänt i låga halter i miljön.

Om BCPS inte uppehåller sig länge i atmosfären, är det troligt att ämnet deponeras till 
mark och vatten inom relativt korta avstånd från utsläppskällorna. BCPS kan också ha en
egenskap som skiljer det från övriga organiska klorföroreningar, nämligen att föreningen 
eventuellt transporteras mer med vatten än luft och förekommer vid mer lokala utsläpps-
källor.

BCPS har inte detekterats i fisk från de provtagna insjöarna i denna studie. I tidigare
undersökningar har man uppmätt BCPS-halter i fisk från Östersjönsområden exempelvis

BPA är med stor sannolikhet hormonstörande. Fler undersökningar av om BPA utsöndr
i bröstmjölk skulle här kunna vara av nytta, liksom att uppskatta human exponering via
produkter.
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utanför Lettlands kust. Orsaken till de ej detekterade halterna kan bero på denna studies 
ga rapporteringsgräns på 1,9 µg/g fettvikt (uppskattat från 0,01 µg/g VV), jämfört med
riga studiers. Det är viktigt att veta om BCPS överhuvudtaget påträffas i fisk eftersom
t finns risk för att ämnet bioackumuleras och det på sikt kan bli ett problem för 
pkonsumenter pga av dess toxiska egenskaper.

ånvaro av BCPS i halter över rapporteringsgränsen i fisk kan också bero på valet av 
k, då abborren är mycket mager. I och med att BCPS ackumuleras i fiskens fett blir 
lterna i abborre för låga för att kunna detekteras. Eventuella kompletterande prov-
ningar bör därför utföras på fisk med högre fetthalt.

hö
öv
de
top

Fr
fis
ha
tag

22



Resultat från Screeningprogrammet

23

Antibiotika
Substans Typ CAS #

Ciprofloxacin Fluorokinolon 86393-32-0
Ofloxacin Fluorokinolon 82419-36-1

2
Amoxicillin Penicillin 26787-78-0

Tetracyklin 564-25-0
Trimetoprim 738-70-5

Norfloxacin Fluorokinolon 70458-96-7
Cefadroxil Cefalosporin 50370-12-2
Cefuroxim Cefalosporin 55268-75-

Ampicillin Penicillin 69-53-4
Penicillin V Penicillin 87-08-1
Metronidazol Nitroimidazol 443-48-1
Sulfametoxazol Sulfonamid 723-46-6
Erytromycin Makrolid 114-07-8
Doxycyklin

tförd av Institutionen för Miljökemi, Umeå Universitet
2002

Screeningen u
År
Var finns rapporten? Rapport till Miljöövervakningsenheten

Dnr 721-1284-02 Mm
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Bakgrund

Anledningen till att antibiotika kan utgöra en miljörisk är främst risken för att antibiotik
resistenta bakteriestammar kan utvecklas i miljön. Dessa kan sedan spridas till sjukdom
alstrande bakterier och utgöra ett direkt hot mot vår hälsa. Dessutom förändras den 
naturliga sammansättningen av bakterier ute i miljön och detta kan ha effekter på hela 
ekosystem. Den årliga förbrukningen av antibiotika i Sverige uppgår till totalt ungefär
400 ton. Av denna mängd står cefuroxim och fenoximetylpenicillin (PcV) för en stor del 

ngefär hälften) och är således d

a
s-

e helt dominerande substanserna vad gäller för-

om vad som
et i

issionskällor, typ av spridning och volymer 

till stor del oförändrad form via urinen. Detta 
innebär att den dominerande transportvägen för antibiotika ut till miljön går via 
a en

R n är ing tibiotika ut till miljön.
Elimineringsgrad ve m b tansen
avgörande för halterna i recipienten. Även hal opp sse.
Eftersom den stora risken med antibiotikaspri ec
bakterier utgör fö er i l så m i vattenfasen.

Det ska dock noteras att användningen av olika preparat ino sidan inte är
belyst. Detta behöver studeras vidare.

syfte

 om vilka antibiotika som sprids ut i 
miljön, var i miljön vi kan förvänta oss att återfinna dessa substanser samt i vilka 
m

esultat

rover av avloppsvatten har tagits vid två tillfällen; under augusti 2002 samt januari-
bruari 2003 från 5 reningsverk och två sjukhusavlopp. Samtliga prover, inkommande 

ch utgående avloppsvatten är flödesproportionella veckoprover. Samtliga prover 
rvarandes vid -18°C och i mörker från provtagningstillfället fram till analys på
boratoriet.

(u
brukningsmängd. Vi vet dock att andra egenskaper hos kemiska föreningar är viktiga för 
att bestämma dess eventuella effekter i miljön. Ett ämnes stabilitet eller persistens är ett 
exempel på en sådan egenskap. Det finns mycket god information tillgänglig 
händer med antibiotika i kroppen men kunskapen är mycket bristfällig om uppträdand
miljön.

Huvudsakliga em

De flesta antibiotika utsöndras ur kroppen i

vloppssystem .

eningsverke viktiga platser för att undersöka spridn av an
en i renings rket är tillsam ans med sta iliteten på subs

sslamterna i avl  är av stort intre
klingen av resistens hos dning är utv

rhöjda halt slam ett vä stort hot so höga halter

m veterinär

Undersökningens huvudsakliga 

Syftet med denna screening är att få en uppfattning

ängder.

R

P
fe
o
fö
la
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Vid GRYAAB i Göteborg (kommunalt reningsverk beläget i Ry

antal (9 stycken) delprover som
a öster om Göteborg) togs ett större 

analyserades separat för att undersöka homogeniteten i 
provm alet. Likaså togs vid GRYAAB både avloppsvatten- och slamprover för 
t sök, för cket att kän tika som

tifieras i analysen. Sju vatten togs från Kalmar länssjukhus och 
iversite khus. I Kalmar togs prove ett helt dygn var tredje timma från 

spunkt för utvalda vårdavdelning tt ganska stort användande av 
Um gs ett stickp ov från sjukh uvudavloppsledning dvs. hela
dets ppsvatten.

splatsen, detta gäller inte 
akgrundsproverna som köptes från Naturhistoriska riksmuseet.

rts vid Inst. för Miljökemi, Umeå Universitet, under 2002-2003.
Se i övrigt resultatrapport till Miljöövervakningsenheten.

E sult
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Umeå Un tssju r under
en provtagning ar med e
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Uppmätta koncentrationer av antibiotika i avloppet från

de sjukhus som ingick i studien

s mar länssjuk

de (

Substans Umeå Sjukhu

g/l  SD 

Kal

konc.områ

hus

g/l)

Norfloxacin 0,8 0,3 n.d.

Ofloxacin n.d. 2-7,6

0,1 3,6-101,0

0,4-12,8

Metronidazol n.d. 0,1-90,2

oxycyklin

0,

Ciprofloxacin 2,4 

Sulfametoxazol n.d. 

Trimetoprim n.d. 0,6-7,6

Di 2.0 0,2 1,0-6,7

Substanser som inte d erades  tagits med i

K ner nti a i mm o å av va i st d

r 0

 (se tabell på sida r utt ng a git /l

etekt i något prov har inte tabellen.

oncentratio av a biotik inko ande ch utg ende lopps tten udera e

eningsverk 20 2.

Prov förra n fö olkni v var provet ta s), µg

Substans IV1 UV1 IV2 UV2 IV3 UV3 IV4 UV4 IV5 UV5
Norfloxacin 7 4 7 2 4 4

9 7 2 7

n 4 8 7 5

l 4 4 2 2

0 6 7

ND ND ND ND

Cefuroxim 0,517 ND ND ND 0,243 ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND 0,076 ND

0,08 0,01 0,155 0,03 0,07 0,007 0,09 0,03 0,146 0,018

Ofloxacin 0,01 0,00 0,213 0,05 ND ND 0,00 ND ND ND

Ciprofloxaci 0,15 0,01 0,300 0,00 0,123 0,013 0,20 ND 0,144 0,060

Sulfametoxazo 0,67 0,193 0,337 0,30 ND ND 0,30 0,30 ND ND

Trimetoprim 0,140 0,225 1,308 0,70 0,208 0,066 0,94 0,77 0,099 0,644

Amoxicillin ND ND ND ND ND ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

NDAmpicillin 0,165 0,063 ND ND ND 

PcV ND ND ND ND ND ND

Cefadroxil 0,151 0,129

Metronidazol 0,552 0,107

Doxycyklin 3,335 0,915 2,211 0,424 0,083 0,227 2,482 0,880 0,067 0,078

Erytromycin NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

NA. not analysed (inte bestämt), ND  not detected (inte detekterat)

Koncentrationer av antibiotika i inkommande och utgående avloppsvatten i studerade

reningsverk 2003.

Prov (se tabell på förra sidan för uttolkning av var provet tagits), µg/l

Substans IV1 UV1 IV2 UV2 IV3 UV3 IV4 UV4 IV5 UV5
Norfloxacin 0,174 0,007 0,076 0,007 0,072 0,007 0,066 ND 0,075 0,007

Ofloxacin ND ND 0,287 0,045 ND ND ND ND ND ND

1

1,388

ND

0,150 ND ND

Cefadroxil ND ND 0,077 ND ND ND ND ND 0,077 0,082

D

Ciprofloxacin 0,157 0,007 0,194 0,014 0,123 0,013 0,102 0,007 0,090 0,02

Sulfametoxazol 0,144 ND ND ND ND ND ND ND 0,231 0,135

Trimetoprim 0,364 0,214 0,548 0,561 0,208 0,066 0,251 0,230 0,651

Amoxicillin ND ND ND ND ND ND 0,077 ND ND

Ampicillin ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

PcV ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cefuroxim 0,205 ND ND ND 0,243 ND 0,138

Metronidazol ND ND ND ND ND ND ND ND 0,081 ND

Doxycyklin 0,114 ND 0,074 0,064 0,083 0,227 0,070 0,072 0,072 N

Erytromycin ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

  ND not detected (inte detekterat)
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Koncentrationer av ciprofloxacin i fisk nära studerade reningsverk.

Uppmätt halt (ng/g våtvikt 

Substans FA1 (Kalmar),

torsk

FA2

(Göteborg),

torsk

FA3

(Göteborg),

torsk

FA4 (Floda),

abborre

FA5 (Umeå)

abborre

,

Ciprofloxacin 8,5 7,9 7,0 ND ND

uderade reningsverk 2002 och 2003.Koncentrationer av antibiotika i slam i st

Prov (se tidigare tabell för uttolkning av var provet tagits), µg/g torrsubstand

 2002 2003
Substans AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5
Norfloxacin 4,29 2,02 1,24 0,43 3,14 0,94 0,63 1,67 0,13 0,90

ND ND ND ND ND ND ND

Amoxicillin ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

D

D

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cefadroxil ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Metronidazol ND 0,88 ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND

Ofloxacin 0,67 2,02 ND 0,68 0,50 0,09 1,55 0,09 0,09 ND

Ciprofloxacin 4,76 2,47 1,36 0,91 4,38 2,32 2,69 3,38 0,47 2,49

Sulfametoxazol ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Trimetoprim ND ND ND

Ampicillin ND ND ND ND ND ND ND ND ND N

PcV ND ND ND ND ND ND ND ND ND N

Cefuroxim

Doxycyklin 1,34 1,54 ND ND 1,49 ND ND

Erytromycin NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

NA. not analysed (inte bestämt), ND  not detected (inte detekterat)

Uppmätta halter i sediment

Inga detekterbara mängder av antibiotika kunde bestämmas i något sedimentprov. Detta 
an delvis förklaras med att metoden för slam användes även för sediment och detek-

.

t elimineras i reningsverket genom att bindas upp i slammet. 

rovtagningar har gjorts vid två skilda tidpunkter och vid ett antal olika reningsverk av 
olika karaktärer. Screeningen har resulterat i att vi har fått en bättre bild av i vilken

och kan medföra effekter
n.

et faktum har att de fem
undersökta reningsverken årligen släpper ut ~340 kg av de 13 undersökta antibiotika-
substanserna i sina recipienter.

k
tionsgränserna är inte speciellt låga för denna metod (se rapport för projektet, tabell 6)
Övriga resultat visar också att de substanser som kan förväntas förekomma i höga halter
i sediment mer sannolik

Slutsatser

P

omfattning antibiotika sprids ut i miljön. Potentiella problemsubstanser har också 
identifierats en av fluorokinoloner i slam är hög
på de mikrobiella ekosystemen om detta material sprids i miljö

En betydligt mer komplicerad frågeställning är vilken effekt d

, koncentration
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E
koncentrationer, de
nivåerna är mycket

tt antal fiskprover har analyserats och ciprofloxacin har bestämts i mycket låga 
tta kan tyckas anmärkningsvärt och oroande men koncentrations-
låga. Antibiotika bestämdes också i två sjukhusavloppsvatten och 

koncentrationsnivåerna här varierade kraftigt med mycket höga max koncentrationer
mar.

ör framtiden rekommenderas mätningar i slam och recipientvatten eller utgående 
avloppsvatten om målsättningen är att övervaka halterna av antibiotika i miljön.
Så kommer också att ske inom miljöövervakningen med start 2004. 

Fler ämnen inom antibiotikagruppen som bör screenas är vancomycin i sjukhusavlopp.
Även en mer generell screening över andra typer av läkemedel i utgående vatten och slam
från reningsverk skulle vara värdefull.

Vilka halter av veterinärmedicinska produkter som kommer ut i miljön behövs också
undersökas.

Hur förhåller sig uppmätta halter till de som antas ha effekt? 

(PNEC=Predicted No Effect Concentration, MEC= Measured Environmental Concen-

tration)

Toxicitets PNEC som redovisats nedan är inte större än MEC i vattenfaserna som
studerats. Om de potentiella effekterna i miljön, resistensutveckling och förändringar i det 
mikrobiella ekosystemet, vet är inte så mycket känt idag. 

Koncentrationer av antibiotika som är tillväxthämmande för alg i ytvatten är  3 +µg/l 
(PNEC ciprofloxacin) och 8 mg/l för bakterier (PNEC Pseudomonas putida, ISO 17 012)
i avloppsreningsverk.

Helhetsbedömning

vilket kan orsaka ett selektionstryck som gynnar antibiotika resistenta bakteriestam

Rekommenderas fler analyser?

F

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Antimon
Kemisk beteckning Sb 
CAS # 7440-36-0

Sedan år 2001 ska årliga utsläpp av antimon över ett visst tröskelvärde rapporteras från 
:13). Inom EUs 

ioriterat ämne;

ingår i ett stort antal varor och produkter, t.ex. plast, textilier och elektronik och har

Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinsititutet AB 
År 2001
Var finns rapporten? IVL rapport B1473

Bakgrund

Halvmetallen antimon är relativt sällan diskuterad i miljösammanhang men har under
de senaste åren uppmärksammats allt starkare, både nationellt och internationellt.

tillståndspliktiga verksamheter i emissionsdeklarationen (NFS 2000
kemikalieprogram för existerande ämnen är diantimontrioxid ett pr
riskbedömningen utförs av Sverige och inleddes under 2001.
Kunskapen om hur antimon används, hur det sprids till miljön och i vilka halter det
uppträder är mycket begränsad. 

Användningen av antimon (Sb) domineras numera av antimonoxid som används till 
flamskyddsmedel tillsammans med organiska bromerade föreningar. Flamskyddsmedel
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särskild betydelse för produkter där krav på brandskydd råder, exempelvis i transpor
fordon, offentliga lokaler och högspänning

t-
skablar (KEMI, 1994). I plast används antimon

l från industrier som vid användning av olika produkter. En av de 
mest bety örhöjda on hittats i 
närheten i luft, vatten, sediment och fisk

ha taterat ch mark ällor är
textilier samt bilbromsar.

er med högt antimoninnehåll är gardin an (Nakamura
. Trots att antimon använts som flamskyddsmedel åtminstone sedan andra 

ärldskriget så har det viktigaste användningsområdet för antimon under lång tid varit 
om legeringsmetall till bly, t.ex. till bilbatterier. Denna användning har eller kommer att 

erhålla mindre betydelse eftersom man strävar efter att minska konsumtionen av bly och 
eftersom antimon numera i viss grad byts ut mot calcium i blybatterier. Antimon
förekommer också i bildskärmsglas och som katalysator vid tillverkning av t.ex.
fluororganiska föreningar och konstfiber.

I USA anses ca 87 % av flamskydds-antimon förekomma i plast, 5-6 % i gummi, och
4 % i textilier. I Sverige anses den största mängden flamskyddsmedel förekomma i plast 
(KEMI, 1994).

Använda/importerade mängder 

Om man använder samma fördelning för Sverige så skulle den totala konsumtion av 
antimon uppgå till ca 1400 ton Sb 1995/96. I Produktregistret för år 1996/1997 domineras
antimon-importen av tre produkter: 460-490 ton Sb2O3/år vilket motsvarar ca 380 ton
Sb/år; 160-190 ton TiO2 innehållande Sb; 79 ton/år av ett pigment innehållande Sb, Ni 
och Ti. I de två sistnämda produkterna är antimon innehållet okänt. År 1991 uppgick

användes
2 ton antimon år 1995 och 15 ton år 1996 (SCB, 1997).

vänds
s fla l fö an på sikt avveckla 
i Sverige och minskad kons on.

Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volym

Antimon kan spridas långa distanser i atmosfären, dvs mellan länd
(t.ex. Arimoto et al., 1995, I Norge syns lång ydligt på
den geografiska haltvariatione ndmossor och sediment, även om
minskat sedan 1970-talet (t.ex. Steinnes et al., 200 Av 13 m
sedim  210 norska sjöar anrikades anti fattning (Rog
Fjeld, 2001). Följaktligen kan förhöjda halter av antimon i Sverige bero dels på långväga 

även som stabilisator.

Antimon sprids såvä
dande lokala källorna är glasindustrin, där f

. Viss spridning verkar även ske från plast-
halter av antim

industrin, där förhöjda lter kons s i luft o . Två andra spridningsk

Exempel på textili er, mattor och lak
et al., 1996)
v
s

importen av Sb2O3 till ca 600 ton antimon (KemI, 1991). Inom metallindustrin
4

Uppenbarligen domineras kemikalieimporten av antimonoxid vilken framförallt an
om flamskyddsmedel. V

detta kan även leda 
issa bromerade

till en 
mskyddsmede

umtion av antim
rsöker m

er

er och kontinenter
 Cutter et al., 2001).

n i både la
väga påverkan t

 belastningen 
1).

mon i störst om
etaller som studerades i 

nerud och ent från
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a k transport, del ala eller re ionala spridning
geologiska faktorer (IVL rapport B1473).
Svensk import och användning av antimon i kemikalier år 200 ktregistret.

E titativt dom r medtagn n är

också registrerade.

r) ning

(ton/år)

Mä

(ton/år)

Huvudsaklig funktion 

tmosfäris s på lok g skällor, men också på 

0 enligt produ

ndast de kvan inerande kemikalierna ä a. Många andra ämne

Förening (CAS-n Mängd före ngd Sb

Sb2 O3 (1309-64-4) 47 Flams

luftnin

568-614 5-514 kyddsmedel, pigment, 

gsmedel

C.I. pigment bro

Sb, Cr (6

wn 24 Rutil, 

8186-90-3)

>650 Okänd Sb-halt Pigment

NiO*Sb2O3*24(TiO2)

(8007-18-9)

>382 >77 Pigment, stabilisator

G on und en 1

Användnin den för v till betydande emission

mråd erkning

lobal nyproduktion av antim er industrialism (ur IVL rapport B 473)

gsområ antimon som kan ge uppho er

Användningso e Tillv Användning Avfall

Plast Lokalt Diffust? Regionalt (förb

Lokalt (deponi) 

ränning),

Textil Lokalt/region Diffust egionalt (förb

lt (deponi

alt/region lt (förb

Lokalt (deponi) 

Gummi Lokalt? Diffust? Regionalt (förbränning)

Lokalt (deponi) 

alt R

Loka

ränning)

)

Glas Lok alt Regiona ränning)
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Elektronik Lokalt? Regionalt (förbränning eller 

omsmältning)

Lokalt (deponi) 

Stål och metall Lokalt/regionalt? Diffust Regionalt (omsmältning)

(korrosion) Lokalt (deponi)

Ytbehandling Lokalt? Diffust ?

Lokalt Diffust Regionalt (omsmältning)

Lokalt (deponi)

Trafik

Tidigare publicerade undersökningar

senterar såväl kvinnor som män (Lundh et al., 2002). 
Uppmätta halter varierande från <0,06 – 1,6 µg/l.

nställning v antimon i miljön mätts

Media Halt Enhet Områ Referens

Resultat från mätningar i slam från reningsverk i Västra Götaland uppvisar halter på
0,5 – 27 mg/kg torrsubstans (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2002) Resultaten stämmer 
väl överens med tidigare publicerade halter av antimon i slam där ett medelvärde på
2,4 mg/kg TS erhölls (Eriksson, 2001).

Halter av antimon har uppmätts i röda blodkroppar från människa. Proverna har tagits
i Västerbotten 1999 och repre

En samma över andra studier a och vilka halter som upp

de

Sötvatten – 

bakgrundsmiljöer

Sverig

1999b

10-63 ng/l e Naturvårdsverket,

Brackvatten 25-75 ng/l Östersjön Andreae och

Froelich, 1984 

t al., 2002

brackvatten

ödra

Stockholms

rg

Ytsediment – marin

miljö

Västerhavet Cato, 1997 

Sediment – urbana

sötvatten

2,2-4 µg/g torrsubstans Centrala Stockholm Sternbeck, opubl.

0,04-3 µg/g torrsubstans Norge Rognerud och 

Fjeld, 2001 

Jordbruksmark – 0,07-0,41 µg/g torrsubstans Sverige Eriksson, 2001 

1,5±2 ng/m3 Centrala Pakkanen et al., 

Havsvatten C:a 150-200 ng/l Filella e

Ytsediment – 0,16-8 µg/g torrsubstans S

skä

Östersjön + Cato, 2002 

ård

0,2-2,1 µg/g torrsubstans

Sediment – sötvatten 

matjord

Luft – urban

Helsingfors 2001

Luft – skog, urban

bakgrund

0,4±0,4 ng/m3 NV Helsingfors Pakkanen et al., 

2001
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Undersökningens huvudsakliga syfte

Syftet med screeningundersökningen var att detaljerat beskriva flödet av antimon i det 
svenska samhället och identifiera nuvarande spridningsvägar, samt att belysa antimons
uppträdande i den svenska miljön (bakgrundsområden och områden nära tänkbara källor). 

Resultat

Tio prov på jordbruksmark (matjord) och gröda (vetekärna) erhölls från en provbank vid
SLU. Urvalet gjordes för att erhålla maximal variation i lerhalt, i syfte att studera om
lerhalten påverkar antimons biotillgänglighet.

Fiskprov från bakgrundsområden erhölls från det nationella miljöövervakningsprogram-
met för miljögifter av Naturhistoriska Riksmuséet. Lever från sill/strömming har studerats 
vid fyra stationer (Landsort, Bergöfjärden, Utlängan och Väderöarna) och två perioder 
(1990 resp. 1999). Varje prov är samlingsprov av tre till fem individer.
För studier av antimon i nederbörd analyserades de prov som ingår i miljöövervakningen

ten

En sammanställning över vilka prover som tagits samt var  protagningen utförts

Område Provtyper

av metaller i nederbörd. Tre stationer studeras: Arup i Skåne, Gårdsjön på västkus
samt Bredkälen i Jämtland.

Kategori

Punktkällor Orrefors - glasindustri

Viskan - textilindustri 

Draka kabel (Ystad) - plastindustri

Luft, ytvatten, sediment, fisk 

Ytvatten + slam och vatten från 

reningsverk

Luft och mark 

Reningsverk Loudden (Stockholm)

Gässlösa (Borås)

Rimbo (Norrtälje)

Normlösa (Mjölby)

Slam samt in- och utgående vatten

Jordbruksmark 16 svenska lokaler mer varierande lerhalt Matjord och vetekärna

Bakgrundområden Harufjärden (Norra Bottenviken), Landsort

(utanför Nynäshamn), Väderöarna

(Västkusten) och Utlängan (Blekingekusten) 

Arup (Skåne), Gårdsjön (Västkusten), 

Bredkälen (Jämtland) 

Fisklever från strömming/sill

Nederbörd

Erhållna resultat 

Mark och gröda 

I matjord var medelhalten av Sb 0,18 ± 0,043 µg/g torrsubstans (TS). Enligt Eriksson
(2001) är halterna generellt något högre i matjord än i alv, vilket kan indikera antropogen 
storskalig påverkan. I sig kan dock inte halterna betraktas som höga. Som jämförelse kan
nämnas att i mark nära större vägar i Göteborg var medelhalten av Sb 2,7 µg/g TS
(Sternbeck et al., 2001). 
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Halterna i höstvete v
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ar samtliga under detektionsgränsen (ca 10 ng/g våtvikt (vv)). En 
tidigare svensk studie gav halter mellan 0,2 och 0,7 ng/g TS (Eriksson, 2001). Detektions-
gränsen för metoden i den här studien var följaktligen för hög för att kunna mäta halter i 
de tidigare rapporterade nivåerna.

Fisk

etektionsgränsen.

Nederbörd

h osition av antimon avtar starkt mot norr. Halterna är 
ece mon starkt med bly (r2 =0.94, P < 0.001),

metall vars förekomst i nederbörd anses påverkas av långväga transport. 
Korrelationen är inte lika stark i decemb =0.68, P= edan korrelationen för 

korrelerar även men något svagare med
piska för högtemperaturprocesser

undsstationer. Medelvärden

v tre mätningar samt standardavvikelser. Bredkälen samt Gårdsjön i december är 

m rden av två mätningar.

Halter av antimon i lever från sill/strömming från bakgrundsområden. Halten vid

Landsort år 1999 var under d

Såväl halter i nederbörd oc dep
högre i d mber än i juli. I juli korrelerar anti
som är en

er (r2  0.006) m
alla värden är r2 = 0.86 och P < 0.001. Antimon
vanadin och arsenik. Samtliga dessa metaller är ty
såsom kol- och oljeeldning samt smältverk.

Halter av antimon i nederbörd och deposition vid fyra bakgr

a

edelvä
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Reningsverk - slam 

läpps ut från de fyra reningsverk som ingår i studien 

(g/personekvivalent och år).

vatten (kg) (%) per personekv. personekv.

(g/pe/år)

Halter av antimon i in- och utgående vatten samt i slam från fyra kommunala reningsverk. 
Proverna är tagna vid samma tillfällen. 

Uppskattade mängder antimon som s

Reningsverk Ackumulation i

slam (kg) 

Utsläpp till Reningsgrad Total tillförsel Utsläpp per 

(g/pe/år)

Gässlösa 49 1,293 0,34 1,80

Loudden 1,9 

Rimbo 0,27

2,0 0,15 0,078

0,039

,0014 0,062

0,48

0,18 0,60 0,098

0,54 0,14Normlösa 0,0017 0

Mätningar vid glasbruk och andra industrier

Som mått på biologisk påverkan från glasbruket studerades halter i lever från abborre o
gädda i Orranäsasjön (uppströms Orrefors) samt i Smedsfors, ca 4 km nedströms. Det
ingen markant skillnad mellan arterna men däremot är halterna nedströms Orrefors 
förhöjda i båda arterna, vilket överensstämmer med halterna i vatten

ch
är

. I fisk från
Orranäsasjön hittades 5 ng/g torrsubstans antimon . Det överensstämmer med tidigare

omrapporterade data för på braxlever (Krachler et al., 1999) men är något högre än vad s
hittats i sill/strömming från Östersjön. 

Halterna av antimon och bly i sediment i en gradient från utsläppskällan sammanfaller
med mönstret från vattenproven. Vid samtliga stationer förutom referensstationen är 
antimonhalterna att betrakta som starkt förhöjda. Att halterna i sediment vid två av
platserna är högre vid ytan jämfört med några cm ner i sedimenten visar dessutom att
belastningen sker nu eller har skett under de senaste åren. 
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Stationer
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Halter av antimon (Sb), bly (Pb) och aluminium (Al) i sediment kring Orrefors glasbruk

Prover togs uppströms glasbruket (V3), vid utloppet nära glasbruket (V1) samt på olik

avstånd nedströms (V2, V4 och V5). 

Halter av antimon i vattenprover från Viskan, uppströms (1) respektive nedt

.

a

röms

Gässlösa reningsverk (2, 3). 

Område Sb (µg/l) Beräknad halt (µg/l) - utspädning av

reningsverkets utsläpp 

1. Viskan, Druvefors 0.11

2. Viskan, Jössabron 0.79 0.66 (period 1); 0.51 (period 2)

3. Viskan, ovan Djupasjön 0.88

Spridning av antimon kan också antas ske vid användning av antimoninnehållande
produkter. För att få med ett sådant att studerades spridning via processvatten från ett 

försvaret som kunder vilka kan förväntas tvätta

ässlösa reningsverk i Borås uppvisade höga 

mycket god och styrker att halterna av antimon i Viskan påverkas 

Samtliga halter i vatten som påverkats av textilindustrin samt textilindustriernas 
processvatten (vanligen < 100 µg/l, A. Ohlsson, pers. komm.) är lägre än OSPAR’s

tvätteri som bl.a. har landstinget och
flamskyddade textilier. Halten vid mättillfället var 2,0 µg/l, vilket är högre än de flesta 
naturliga vatten men inte särskilt högt för ett orenat processvatten. 

I Borås finns mycket textilindustri och G
halter i både slam och in-/utgående vatten Halterna i Viskan är dessutom betydligt högre
nedströms Gässlösa reningsverk (se tabell ovan). Under de aktuella perioderna var
vattenflödet ut från reningsverket 48 400 respektive 53 000 m3/dag och flödet genom
Viskan var 470 000 resp. 734 000 m3/dag. Om man antar konservativ utspädning av 
antimon från reningsverket i Viskan kan halterna nedströms reningsverket beräknas. 
Överensstämmelsen är 
av reningsverket. Även sedimenten i Djupasjön har befunnits anrikade med antimon
(11-13 µg/g TS; Golder, 2000).
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rekommenderade referensvärde för antimon i avloppsvatten från textilindustrier

g

ntimon sprids både i produktionsled och i användarled. En av de mest betydande lokala 

ustrin, där förhöjda halter konstaterats i luft och mark. Två andra betydande
pridningskällor utgörs av textilier samt bilbromsar. Förekomsten av antimon i dessa 

varor. Från vissa textilindustrier sprids antimon till vatten,
via reningsverk, men det är även troligt att förekomsten av antimon i varor av polyester
kan bidra till en diffus spridning från samhället, t.ex. i samband med tvätt. 

ver tiden och många antimoninnehållande varor har en 
betydande uppehållstid i samhället. Det medför att den mängd antimon som tillförs 

mhället vida överstiger den som tillförs miljön via avfall Merparten av det antimon som
inns uppla kommer dock på längre sikt kommer att övergå till deponier,

huvudsakligen via förbrän ing. En fullständig bild av emissioner av antimon saknas dock.
ftersom antimon omfattas av 

n upprepad undersökning kan bli aktuell om ett antal år för att se om halterna förändrats. 
övrigt bör den tidsserie som påbörjats i blod från människa där ett antal olika metaller

rvall fortsätta.

Antimon skulle också kunna tas med i bl.a. nederbörsmätningarna tillsammans med andra 
en

av man kunna bättre säkra kunskapen om

der
nå

(1 mg/l, PARCOM, 1997).

lutsatserS

I ett globalt perspektiv har användningen av antimon ökat starkt under en 10-20
årsperiod, även om en viss nedgång kunnat skönjas de senaste åren. En fortsatt minsknin
kan möjligen förväntas framgent, dels p.g.a. en förväntad minskning i användning av 
bromerade flamskyddsmedel, och dels eftersom både myndigheter och industri börjat
uppmärksamma att antimon kan vara farligt för miljö och arbetsmiljö.

A
källorna för spridning av antimon förefaller vara glasindustrin, utanför vilken förhöjda
halter hittats i luft, vatten, sediment och fisk. Viss spridning tycks också ske från 
plastind
s
produkter registreras ej i Produktregistret, eftersom Produktregistret inte registrerar 
kemikalier som importeras i

Tillförseln av antimon varierar ö

sa
f grat i samhället

n
Mer inform punktutsläpp kommer att komma e
miljörapportering fr.o.m. 2001 (NFS, 2000:13).

Rekommenderas fler analyser?

E
I
mäts med vissa inte

ation om stora

metaller troligen utan större extra kostnad. Med analystekniken ICP-MS erhålls vanlig
resultat från 20-30 metaller samtidigt utan större extra kostnad. Genom statistisk analys

interkorrelationer mellan olika metaller torde
källorna.

Halterna som uppmätts i screeningstudien har inte bedömts vara så höga att de föranle
gon orsak till oro eller några förslag till åtgärder.
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Hur förhåller sig uppmätta halter till de som antas ha effekt? 

udier av de metylerade antimon-föreningarnas ekotoxicitet behSt övs. För den snarlika
halvmetallen arsenik är dock akvatisk akuttoxicitet lägre för vissa av de metylerade

rmerna jämfört med de oorganiska formerfo na (Knauer et al., 1999).

enska bedömningsgrunder för antimon i miljön finns för grundvattSv en och havssedim
(Naturvårdsverket, 1999a,b). Dessa är hälsobaserade och halter < 10 µg/l räknas som

indre allvarligt och halter > 100 µg/l som mycket allvarligt. Det australis

ent

tvärdet
/l. De 

lla.
I A

us) är >6,2 mg/l. EC50 för Daphnia (48h) har 
 har beräknats till 0,63 mg/l (Kemiska Ämnen

Pr tt

R

A em-

.
 & 

the
kning, Ser. Ca 86, 21-35. Uppsala. 

m ka rik
för dricksvatten är 3 µg/l (NHMRC, 1996) och i USA är motsvarande värde 6 µg

enska gränsvärdena för sediment är inte effektbaserade: < 4,7sv µg/g TS räknas som
ingen eller liten påverkan av punktkälla, och > 4,7 –25 som trolig påverkan av punktkä

ustralien är gränsvärdet för antimon i sötvatten 30 µg/l (ANZECC, 1992).

LC  för fisk (96h) (Cyprinodon variegat50

uppmätts till 9 mg/l. IC för alger (72h)50

10.0).

edicted No Effect Concentration saknas och de uppmätta halterna är så pass låga a
inga effekter kan förväntas. 

Helhetsbedömning

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Bis-(4-klorfenyl)sulfon (BCPS) 
CAS nr: 80-07-9

Screeningen utförd av WSP Environmental
År 2003-2004
Var finns rapporten? Rapport till Miljöövervakningsenheten

Bakgrund

-07-9) är en kommersiell högvolymskemikalie.
r,

nder 0,5 ton (SPIN). 

Under mitten av 90-talet upptäcktes för första gången halter av bis(4-klorfenyl)sulfon
(BCPS) i abborre utanför Lettlands kust (Olsson och Bergman, 1995) och efterföljande 

Dnr 721-1173-03Mm

Bis(4-klorfenyl)sulfon (BCPS, CAS-nr 80
Den tillverkas inte i Sverige utan importeras i form av polysulfoner och polyetersulfone
dock inte i form av monomerer (Norström, 2003). Under 1999 samt 2000 användes BCPS 
i elva olika tillverkningsprocesser i Sverige i en kvantitet u
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studier har kontinuerligt påvisat detekterbara halter av BCPS i vår fauna. BCPS är 
fettlösligt, antagligen bioackumulerbart och man har funnit spår av BCPS i levern på 
människor.

BCPS används i stora kvantiteter som råvara i produktionen av högtemperaturpolymerer
såsom polysulfoner, polyetersulfoner, polyamider och polyaniliner. Polysulfoner används 
exempelvis till TV-komponenter, glödlampsbottnar, bildelar, hårtorkar, mikrovågsugnar,
mikrovågsserivser, nappflaskor och i medicinska applikationer (Brydson, 1995), medan
polyetersulfon används i varmvattenspumpar och flödesmätare. Andra användnings-
områden är inom textilindustrin där BCPS fungerar som en komponent i reaktiva 
färgämnen, och som biprodukt inom produktion av pesticider (Olsson och Bergman,
1995). BCPS finns dessutom i små mängder i DDT-föreningar (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-
klorfenyl)etan), i 4-klorbensen-sulfonamid pesticider (Poon et al., 1999) och i tandprotes-
plast (Shintani, 1995).

Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 

Emissioner från BCPS uppstår troligen vid dess produktion, behandling och lagring samt
vid framställningen av dess polymerer. Emissioner kan också ha sitt ursprung från själva 
plasten under dess livscykel, till exempel vid förbränningen (Haglund et al., 1998).

Tidigare publicerade undersökningar

BCPS har under den senare delen av 90-talet hittats i abborre från Östersjön och i späck 
från gråsälar samt havsörnsägg från områden vid Bottniska havet (Olsson och Bergman,
1995). BCPS detekterades ur samtliga vattenprover från de tre italienska sjöarna, 
Maggiore, Garda och Como (Guzzella och Sora, 1998), och provtagningar från den tyska
floden Elbe och German Bight i Nordsjön påvisar kontaminering av BCPS (Bester et al., 
2001). Norström et al rapporterade 2003 om höga halter BCPS i sillgrissla (insamlad 
1989 på St Karlsö) med värden på 1600 och 1900 ng/g fett. Detekterbara halter av BCPS 
har också påvisats i gotländsk lax, röding från Vättern och strömming. I Kanada har 
BCPS identifierats i strömming (Norström et al., 2003). BCPS har detekterats i levern på 
människor i en tysk studie (Ellerichmann et al., 1998), i halter mellan 1,5 och 39 ng/g fett.

Valters et al., 1999, rapporterar om ökade koncentrationer av BCPS på abborre nedströms
längs floden Lielupe och även i en studie på braxar från två tyska floder, Elbe och Rhen, 

koncentration nedströms från 3,4-34 ng/g fettvikt (Norström et al., 2003).

n kan
förslag till åtgärder och vidare övervakning.

påvisas en ökad

Undersökningens huvudsakliga syfte

Syftet med undersökningen var att undersöka i vad mån BCPS släpps ut från tänkbara
källor, om det finns en diffus spridning samt om de halter som kan återfinnas i miljö
motivera till

43



Resultat från Screeningprogrammet

44

ultatRes

Provtagning av BCPS utfördes från sex olika medier under 2003 och 2004: avloppsslam,
dagvatten/spillvatten, råvatten, fisk, sediment och luft. Provtagningen av BCPS utfördes
förutom i det nationella projektet också i elva län för att få en regional spridning av
resultaten.
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Prover av slam från reningsverk togs 5 gånger under 7 månader. Inkommande spill-
gs fem er per avloppsreningsverk under sju månader för 10 avlopps-

september 2  genomfördes provtagningar av Medins Sjö- och Åbiologi i 14 
älle på skrubbskädda. Av denna

rar inom det givna intervallet.

ska analyser genomfördes via Analytica AB under 2003 och 2004. Se i övrigt den 

esultat

förekommer i stort sett i samtliga provpunkter och sediment från alla län.

halter (samtliga prover)

Matris Enhet Antal prover BCPS

/dagvatten to gång
reningsverk.

Under 003
områden på 15-20 bborrar samt vid ett tillfcm långa a
fångst gjordes om möjligt tre samlingsprov om sju abbor

Kemi
inkomna rapporten till Naturvårdsverket. 

Erhållna r

Generellt sett förekommer BPCS i låga halter, om det över huvud taget hittas. Ämnet

Högsta uppmätta

Fisk (abborre) g/g fett 49 <2

Sediment mg/kg TS 49 ND

Luft ng/m3 21 <0,3 

Råvatten g/l 34 0,1

Slam mg/kg TS 79 2

Ink. spillvatten g/l 55 4

Utg. spillvatten g/l 2 ND

Grundvatten g/l 1 ND

Lakvatten g/l 2 ND

ND = värde under rapporteringsgränsen

Slam

65

visar mängd ämne som finns 
undet på partiklar i luft. Det finns ingen signifikant skillnad mellan provpunkterna.

tt
öra

Prover togs även av länsstyrelser och totalt analyserades 79 slamprover. Tre prover av
innehöll detekterbara koncentrationer av BCPS. Den högsta halten av BCPS som kunde
detekteras var 2 mg/kg torrsubstans.

Spillvatten/dagvatten

Av totalt 49 analyserade prover detekterades BCPS i tre stycken. Högsta uppmätta halten
var 3,9 µg/l.

Luft

Halterna i luft är baserade på analys av partiklar (totala) och
b
Trenden är dock att industristäder har en högre halt i luften än andra städer. Generellt se
är halterna låga, även om de är detekterbara. Det finns inga kända gränsvärden att jämf
resultaten med i dagsläget. 

Uppmätta halter av BCPS i luft från

21 orter fördelade över landet.
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Luft BCPS 

Enhet ng/m3

Antal 21 

Max 0,3 

1 ng/filter *) 

Min 0,05

Medel 0,1 

Rapporteringsgräns

* 3 ar provtca 18 m h

vilket ger ra

agits av luften under en veckas tid,

pporteringsgränser i storleksordningen 0,05-0,1 ng/m3.

BCPS detekterades inte i något av de 28 analyserade samlingsproverna.

BCPS har endast detekterats i få prover vilket indikerar att ämnet inte är allmänt

mtliga matriser utom fisk och sediment. 
Detta medför att det inte går att avgöra om BCPS förekommer i låga halter i miljön.

h spill-/dagvatten, vilket troligtvis kan 
ndustrier och hushåll. Även i råvatten fanns det enstaka 

detekterade halter vilka bland annat hade sitt ursprung från Mälaren (Hässlö vattenverk). 
en (Mälaren) vilket skulle

denna studie. I tidigare
rsjönsområden exempelvis
usten (Kvädöfjärden) och

ottenviken (Norström et al., 2003). Med tanke på tidigare uppmätta halterna av BCPS
i fisk från Östersjön, förväntades BCPS i fiskprov från Hertsöfjärden, Saltsjön eller 
Sundsvallsfjärden. Orsaken till de ej

Fisk

Sediment

Inga detekterbara halter av BCPS påträffades av totalt 28 analyserade samlingsprov.

Slutsatser

förekommande, alternativt att rapporteringsgränsen är för hög i den här studien för de 
olika matriserna. Uppmätta halter finns dock i sa

BCPS-halter detekterades i ett fåtal slam oc
härledas till lokala utsläpp från i

Västerås hade detekterbara halter av BCPS i luft samt i råvatt
kunna ha e lokal belastning.

BCPS har inte detekterats i fisk från de provtagna insjöarna i
undersökningar har man uppmätt BCPS-halter i fisk från Öste
utanför Let son et al., 1999) utanför Svenska k
B

tt samband med

tlands kust, (Ols

detekterade halterna kan bero på denna studies höga 
på 1,9 µg/g fettvikt (uppskattat från 0,01 µg/g våtvikt), jämfört med 

pmätta BCPS-halter i fisk har påvisats i betydligt lägre halter 

på

ta
up r rekommenderas i detta
organ istället för muskel vid analys på fisk och övriga djur framöver. Potentiella skador 

rapporteringsgräns
övriga studiers. Tidigare up
än rapporteringsgränsen som erhölls i den här studien. I Norström et al:s studie är 
detektionsgränsen 0,2 ng/g fettvikt. Det är viktigt att veta om BCPS överhuvudtaget

träffas i fisk eftersom det finns risk för bioackumulation.

Frånvaro av BCPS i halter över rapporteringsgränsen i fisk kan också bero på valet av 
fisk, då abborren är mycket mager. I och med att BCPS ackumuleras i fiskens fett blir 
halterna i abborre för låga för att kunna detekteras. Eventuella kompletterande prov-

gningar borde därmed utföras på fisk med högre fetthalt. Då dessutom BCPS verkar
pehålla sig i lever (Larsson et al., 2004) kan provtagninga
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på grund av långtidsexponering av BCPS kan enligt Poon et al., 1999, vara njurskador
ure visade på ökad BCPS ackumulation med tid. 

, då
nj

Ja

rt

Vi

(P
19 000, uppskattades NOAEL (No Observed Adverse 

gi usca

Det är för få resultat från den här studien för att avgöra om, i detta fallet, uppmätta halter 
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Rekommenderas fler analyser?

, mätningar i
 fet fisk 
lakvatten från deponier
luft för att bedöma eventuell långdistanstranspo

lka koncentrationer har effekt i miljön? 

Intag av BCPS via föda medför i huvudsak ackumulering av BCPS i fettvävnaderna 
oon et al., 1999). Den akuta orala toxiciteten vid LD50 på mus är 24 g/kg (Poon et al., 
99) och enligt Chhabra et al., 2

Effect Level) av BCPS i föda på råttor till 30 ppm (1,5 mg/kg kroppsvikt). BCPS är lika 
ftigt som DDT vad beträffar effektiviteten som insektsdödande medel för flugan M

nebulo (Poon et al., 1999).

är högre än Predicted No Effect Concentration. 

Helhetsbedömning

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Bisfenol A och tetrabutyldifenol
Bisfenol A CAS # 80-05-7

2,2’,6,6’-tetra-butyl-4,4’-metendifenol (tetrabutyldifenol) CAS # 118-82-1

Screeningen utförd av WSP Environmental
År 2003-2004
Var finns rapporten? Rapport till Miljöövervakningsenheten

Dnr 721-1173-03Mm
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Bakgrund

Bisfenol A (BPA) är en av världens mest använda kemikalier och inom EU produceras
uppskattningsvis 700 000 ton per år (European Commission, 2003). BPA har vid flerta
undersökningar hittats i naturen runt om i världen och dessutom uppvisat hormonstörand
egenskaper. Då BPA används i en omfattande mängd konsumentprodukter är det viktigt
att klargöra spridning, toxicitet och eventuell urlakning ur de framställda produkterna.

let
e

2,2’,6,6’-tetra-butyl-4,4’-metendifenol (tetrabutyldifenol) produceras i mycket stora 
idanter och stabilisatorer i metall- och plast-

t

n
00

lika

 stabilisatorer, 
smörjmedel och additiv (SPIN).

ysulfonplast

kvantiteter och används flitigt som antiox
industrin. Med anledning av att få undersökningar utförts och ämnets stora förbrukning är 
det nödvändigt att införskaffa sig kunskap om dess spridning och en eventuell påverkan
på människor och miljö.
I huvudsak används BPA inom den kemiska industrin samt inom bygg-, konstruktions-,
järn-, metall-, plast- och serviceindustrin (European Commission, 2000a). 71 % av all 
BPA används i produktionen av polykarbonater och 25 % i produktionen av epoxiharts
(European Commission, 2003). Polykarbonater används exempelvis vid tillverkningen av
dryckesflaskor, nappflaskor, muggar, tallrikar och mobiltelefoner (Bisphenol A Global 
Industry Group) medan limprodukter, färger, lacker och skyddshöljen för burkar
framställs av epoxiharts (KEMIb). BPA används också som harts i tandfyllningar av plas
(European Commission, 2000a). Dessutom används BPA vid tillverkningen av poly-
ulfoner, flamskyddsmedel samt PVC-plast.s

Tetrabutyldifenol används inom metallindustrin som antioxidanter och inom plastindu-
strin som primära antioxidanter och stabilisatorer. Tetrabutyldifenol används också till 
naturliga och syntetiska elastomerer, polyolefinplaster, hartser, bindemedel, petroleum-
oljor och vaxer.

Använda/importerade mängder 

Bisfenol A (BPA, CAS-nr 80-05-7) framställs genom reaktion mellan fenol och aceto
och är en av världens mest använda kemikalier. Inom EU produceras approximativt 7
000 ton/år (European Commission, 2003). Sverige importerade 2001 ett ton råmaterial
som innehåller BPA till processer och 37 ton till kemiska produkter (KEMIa).

,2’,6,6’-tetra-butyl-4,4’-metendifenol (tetrabutyldifenol, CAS-nr 118-82-1) är en2
högvolymskemikalie. I Sverige användes 12 ton tetrabutyldifenol år 2000 inom 29 o
tillverkningar varav 8 ton gick till användning inom koksindustrin, till raffinerade
petroleumprodukter och kärnbränslen där tetrabutyldifenol användes som

Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 

De främsta utsläppskällorna av BPA till miljön tros vara utsläpp och emissioner från dess 
tillverkningsindustri, från produktionen av epoxi, polykarbonater och pol
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samt från urlak
från EG-komm

ningen och nedbrytningen av de ovan nämnda produkterna. I en rapport
issionen 2002 uppskattas emissioner av BPA till tre ton/år under 

a tandfyllningsmaterial. Enligt EG-direktiv är det tillåtet med en 
urlakning av 3 mg BPA/kg mat (European Commission, 2000a).

Tidigare publicerade undersökningar

Redan på 1970-talet rapporterades BPA i luft och vatten i Japan, där de uppmätta halterna
i två floder låg mellan 0,01 och 1,9 µg/l (Staples et al., 1998 och Howard et al., 1989).
I en undersökning av Staples et al (1999), gällande koncentrationen av BPA uppströms
och nedströms i recipienter från fem amerikanska produktionsanläggningar samt två
processanläggningar detekterades BPA endast vid en produktionsanläggning med halter 
på 2-8 µg/l uppströms och 7-8µg/l nedströms. Stachel et al (2002), rapporterade om halter 
mellan 4-66 µg/l i floden Elbe och dess tillflöden samt halter mellan 10-379 µg/l i dess 
sediment. Dessutom detekterades en extremt hög halt av metaboliten 4-hydroxybensoe-
syra på flera tusen µg/kg TS i tre sedimentprover. Detta antogs huvudsakligen inte bero 
på nedbrytningen av BPA utan kom troligen från konserveringsmedel som använts i 
livsmedelsproduktionen och släppts ut till avloppsreningsverk (Stachel et al., 2002).

Vid provtagning i avloppsvatten från industrier vilka använder BPA samt avloppsvatten 
från hushåll detekterade Fürhacker et al., 1999, BPA-koncentrationer upp till 72 µg/l. De 
högst uppmätta halterna härrörde från pappersproduktionsindustrin samt trä-, metall- och 
kemikalieindustrin. I en undersökning i Japan av BPA-halter ur 10 olika deponiers
lakvatten uppmättes en högsta halt på 17 200 µg/l där koncentrationerna varierade mellan
1,3 och 17 200 µg/l (Yamamoto et al., 2000). År 1996 uppmätte Japanska naturvårdsver-
ket BPA-koncentrationer i fisk på 15-287 µg/kg våtvikt (European Commission, 2003) 
och Belfroid et al., 2002, uppmätte halter i sötvattenfisk och marin fisk, fångade i 
Nederländerna, mellan 2-75 ng/g TS (lever) och 1-11 ng/g TS (muskel). I konserver 
detekterades 33 µg BPA/konservburk, efter migration av BPA till konserverna via 
konservburkens lackbeläggning och koncentrationer upp till 2,3-3,4 µg/l BPA emitterades 
från polykarbonatflaskor under dess autoklavering (European Commission, 2002b). 14 
mg BPA/kg detekterades i nappflaskor tillverkade av polykarbonat (Peters, 2003).

Under denna litteraturstudie hittades inga tidigare utförda undersökningar gällande
tetrabutyldifenols spridning eller eventuella detekterade halter i miljön.

Undersökningens huvudsakliga syfte

Syftet med undersökningen var att undersöka i vad mån dessa ämnen släpps ut från
tänkbara källor, om det finns en diffus spridning samt om de halter som kan återfinnas

iljön kan ge orsak till förslag till åtgärder och vidare övervakning. 

produktion och processer, från migrering av BPA-monomerer i polykarbonater och från 
återvinningen av värmekänsligt papper. Enligt producenterna emitteras mindre än ett 
ton/år till luft och vatten från produktion och processer. BPA kan lakas ut från livsme-
delsförpackningar av polykarbonat, från livsmedelsförpackningarnas epoxihartsbelägg-
ningar eller från syntetisk

i m
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Resultat

rovtagning aP v bisfenoler och tetrabutyldifenol utfördes från sex olika medier under 2003

al
och 2004: avloppsslam, dagvatten/spillvatten, råvatten, fisk, sediment och luft. Prov-
tagningen utfördes förutom i det nationella projektet också i tolv län för att få en region
spridning av resultaten.
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Prover av slam från reningsverk togs 5 gånger under
/dagvatten togs fem gånger p

7 månader. Inkommande spill-
er avloppsreningsverk under sju månader för 10 avlopps-

reningsverk.

mber 200 enom rdes provta ngar av Medins Sjö- och Åbiologi i 14 
en på 15-20 cm nga a orrar samt ett tillfälle på skrubbskädda. Av denna

s om m t tre rov ju abborrar inom det givna intervallet.

mfördes via Analytica AB under 2003 och 2004. Se i övrigt den 

ätta halter

a förefaller vara jämnt fördelade
stort sett i samtliga provpunkter och län. I fisk

påträffades ämnena endast i fåtal fall. Det går inte att fastställa något samband mellan 
halter i fisk och sedim ärkningsvärt är att bisfenol A detekterats i ett flertal

 än i låga nivåer.

uppmätta ha v Bisfenol A r Tetrabutyldifenol i olika medier

Enhet Antal prover Bisfenol A Tetrabutyldifenol

Under septe 3 g fö gni
områd lå bb vid
fångst gjorde öjlig samlingsp om s

Kemiska analyser geno
inkomna rapporten till Naturvårdsverket. 

Högsta uppm

BPA och tetrabutyldifenol hittas i låga halter. Ämnen
mellan olika medier och förekommer i

ent. Anm
råvattentäkter, om

Högsta lter a esp.

Matris

Fisk (abborre) g/g fett 49 35 17

Sediment mg/kg 

Luft

TS 49 0,3 0,7

ng/m3 21 7 0,3

Råvatten g/l 34 9 0,1

Slam mg/kg TS 79 7 1

Ink. spillvatten g/l 55 24 2

Utg. spillvatten g/l 2 0,2 <0,1

Grundvatten g/l 1 0,8 <0,1

Lakvatten g/l 2 0,1 0,1

Slam

Av totalt 79 tagna proverna i slam innehöll 51 stycken detekterbara koncentrationer av 
tycken ldifenol. Inga signifikanta

ngsområden unde urskiljas, beroende på stora variationer 
kal  tiden, vilket antyder att punktutsläpp

Det är heller ingen signifi skillnad mellan primärslam och rötat slam
ade studera  vilket kan antyda att ämnena är relativt 

BPA och 41 s  detekterbara koncentrationer av tetrabuty
skillnader mellan provtagni a k
inom en och samma provtagningslo över
förekommer. kant
avseende detekter nivåer för de ämnen,
persistenta mot nedbrytning i slamprocesserna.
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Sammanställning av uppmätta halter av bisfenol A

och Tetrabutyldifen

Bi e

ol i slam

Slam TS sfenol A T trabutyldifenol

Enhet % mg/kg TS mg/kg TS 

Antal prover 9 79 79

4 7 1

,7 0,05 0,

20 0, 0,04

7

Max 5

Min 0 01

Medel 5

Rapporteringsgräns - 0,05 0,01

Spillvatten/dagvatten

Av totalt 55 tagna prover detekterades halter av BPA i 43 prover och tetrabutyldifenol i 
r.

och Tetrabutyldifenol i spill-/dagvatten

fyra prove

Sammanställning av uppmätta halter av bisfenol A

Spill-/dagvatten Bisfenol A Tetrabutyldifenol

Enhet g/l g/l

Antal 54

4 2,2

,05 0,01

l 2,7 ,1

teringsgräns 0,05 0,01

55

Max 2

Min 0

Mede 0

Rappor

Luft

aserade på analys av partiklar och visar mängd ämne som finns bundet 
på partiklar i luft. Ingen signifikant skillnad mellan provpunkter kan noteras (signifikans-
Halterna i luft är b

nivå 0,9). Trenden är dock att industristäder har en högre halt i luften än andra städer. 
Generellt sett är halterna låga, även om de är detekterbara.

Halter av bisfenol A och Tetrabutyldifenol i luft

i 21 orter spridda över landet

Luft Bisfenol A Tetrabutyldifenol

Enhet ng/m3 ng/m3

Antal prover 21 21

Max 7,3 0,3

Min 0,1 0,05

Medel 1,2 0,1

Rapporteringsgräns 2 ng/filter *) 1 ng/filter *) 

*ca 18 m3 har provtagits av luften under en veckas tid, vilket ger 

 rapporteringsgränser i storleksordningen 0,05-0,1 ng/m3.

Fisk

Detekterbara halter av BPA respektive tetrabutyldifenol påträffades i fyra respektive fem
av totalt 49 samlingsprover från fisk.

54



Resultat från Screeningprogrammet

Sammanställning av uppmätta halter av bisfenol A och Tetrabutyldifenol i fisk 

Fisk Vattenhalt Bisfenol A Tetrabutyldifenol Fett

Enhet Vikt % g/g fettvikt  *) g/g fettvikt *) Vikt % 

Antal prover 49 49 49 49

Max 78 35 17 4,9

Min 73 0,3 0,2 0,2

Medel 76 3,4 1,8 1,3

Rapporteringsgräns - 0,3-3,8 **) 0,2-1,9 **) -

*) beräknade värden från mg/kg våtvikt enligt formeln: ng/g fettvikt = ng/g torrsubstans (TS) * (%TS / % fett)

pporteringsgränserna 0,02 (BPA) och 0,01 mg/kg våtvikt.

rover

**) Ungefärliga värden, beräknade utifrån ra

Sediment

Av totalt 49 provtagningar i sediment påträffades detekterbara halter av BPA i tre p
och detekterbara halter av tetrabutyldifenol i sex prover.

Halter av bisfenol A och Tetrabutyldifenol i sediment

Sediment Torrsubstans (TS) Bisfenol A Tetrabutyldifenol

Enhet % mg/kg TS mg/kg TS 

Antal prover 49 49 49

Max 68 0,3 0,7

Min 5 0,05 0,01

Medel 22 0,1 0,03

Rapporteringsgräns - 0,05 0,01

Slutsatser

Resultaten från genomförd undersökning visar att studerade ämnen förekommer i flertalet 
ndersökta matriser. Bisfenol A som förekommer i de flesta provtagna matriser, medan 

er
, vilket kan tyda på att det finns ett flertal punktkällor och/eller

årstidsvariationer. Variationerna över tiden inom samma provlokal är stora. Inga 
a något 

spill-

nds

halter ligger under 
eunderlag saknas för

ve matris är höga 

u
tetrabutyldifenol förekommer i mindre omfattning. Stora variationer i halter förekomm
inom samtliga matriser

signifikanta skillnader mellan områden kan observeras. Det går inte att fastställ
samband mellan halter i fisk och sediment.

 I den här studien har BPA detekterats i mer än hälften av proverna från slam och
/dagvatten, vilka innehåller mycket syre och näringsämnen. Enligt tidigare nämnda
slutsats bör tolkningen bli att de detekterade utsläppsmängderna i denna studie är för höga 
för att få en snabb nedbrytning av ämnet i dessa matriser och kan därmed orsaka en 
förorening i miljön. BPA är sannolikt heller inte biotillgängligt i alla former, utan bi
till partiklar och andra matriser, vilket leder till minskad nedbrytning. Detta syns inte i 
dessa studier då BPA:s biotillgänglighet har inte utretts.

Tetrabutyldifenol har detekterats på ett fåtal punkter. Dessa uppmätta
de fåtal kända akuttoxiska nivåer som finns för detta ämne. Jämförels
att kunna avgöra om de uppmätta tetrabutyldifenolhalterna i respekti
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eller låga. studier om tetrabutyldifenols toxicitet har påvisa
tet. Det är dock för få studier utförda för att kun
P

t att ämnet har låg akuttoxici-
na säkerställa tetrabutyldifenols toxicitet. 

åpekas kan att tetrabutyldifenol detekterades i nästan hälften av proverna tagna i slam.

en miljön. Då tetrabutyldifenol verkar finnas utspritt kan det vara idé att 
vidare undersöka dess toxicitet och ekotoxicitet för att klargöra om det är viktigt att utföra 
fler provtagningar i miljön.

Rekommenderas fler analyser?

ingar av om BPA utsöndras

hydroxybensoesyra
ns i sediment (Stachel et

orterats vara östrogen och
andra icke-östrogen. Då p-HBA är den främsta nedbrytningsprodukten är det av intresse 

att ta reda på om den är östrogen samt om den kan hittas i miljön i förhöjda halter och 
mängder. En screeningundersökning av p-HBA rekommenderas därför.

vs fortsatta provtagningar för BPA avseende: 
• ingående och utgående vatten i avloppsreningsverk för att undersöka om BPA

•

•
•

G

Hur förhåller sig uppmätta halter till de som antas ha effekt? 

,
N 13,9
ng Food, en oberoende rådgivare till 
Eu
tolerabelt dagligt intag (TDI) av BPA i livsmedel med förpackningar av polykarbonat och 

A atus LC50>1000 mg/l 96 h, exponering
Akut kräftdjur Mysidopsis bahia LC50>1000 mg/l 96 h, exponering

Dessutom påträffades tetrabutyldifenol i både fisk och sediment vilket kan tyda på att 
ämnet lagras i d

BPA är med stor sannolikhet hormonstörande. Fler undersökn
i bröstmjölk skulle här kunna vara av nytta.

I en tidigare studie har en av BPA:s nedbrytningsprodukter, 4-
(p-HBA), påträffats med halter på flera tusen µg/kg torrsubsta
al., 2002). D ngsprodukt har i vissa studier rapp
i

enna nedbrytni

Förutom detta behö

bryts ner under reningsprocessen.  (görs under 2004) 
grundvatten för att klargöra BPA:s persistens i jord och eventuella trender.
lakvatten för• att undersöka om BPA lakas ut från avfall av epoxi och plastprodukter
tillverkade av BPA.
bröstmjölk
fet fisk, lever

ällande Tetrabutyldifenol kan konstateras att fortsatta studier borde göras på ämnets 
toxicitet/ekotoxicitet.

I många fall uppmättes halter lokalt av bisfenol A som ligger i närheten av Predicted No 
fect Concentration (PNEC). I många fall saknas dock bEf eräknade effektnivåer.

Exponering av BPA på snigel visade LOEC (Lowest Observed Effect Concentration)
OEC (No Observed Effect Concentration) och EC10 värden på 48,3, 7,9 respektive
/l (Stachel et al., 2002). The Scientific Committee on
ropean Commission gällande säkerhetsfrågor inom livsmedel, har uppskattat ett 

epoxiharts till 0,01 mg/kg kroppsvikt och dag (European Commission, 2002).

Akut toxicitet för tetrabutyldifenol (European Commission, 2000b):
kut fisk Cyprinodon varieg
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Oral akut råtta LC50>5000 mg/kg kroppsvikt engångsdos
Oral akut råtta LC50>16000mg/kg kroppsvikt

abutyldifenol verkar ligga långt under angivna LC50-värden för 
ak

H
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Hexabromcyclododekan (HBCD)

CAS # 3194-55-6 : 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododekan
25637-99-4 : 1,3,5,7,9,11-hexabromcyclododekan

Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 

och B1557

ng enomförts ha D infog ak
nns d i denna rap ndersö v

t samt vid Livsmedelsverket. Data från dessa undersökningar finns hos
värd, miljögifter i biota (http://www.ivl.se/miljo/db/

År 2001
Var finns rapporten? IVL-rapporter B1434, B1576

Efter att screeni en g r HBC ats i vissa överv ningsprogram. En del 
av dessa data fi
Universite
respektive data

me port. U kningarna utförs id ITM, Stockholms

) samt hälsorelaterad
ww.imm.ki.semiljöövervakning (http://w  ). 
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Bakgrund

Hexabromcyclododeka CD) är ett alifatiskt br yddsmedel som utgör 
v den väs eiska konsumtionen av yddsmedel.

yddsmedel uppvisar persistens och har poten g och långväga
ort. Additiva flam ddsmedel, till vilka HBCD hör, blandas in i produkten eller 

dess yta m molekylärt bundna till matrisen. De kan därför avgå 
från produkten under hela dess livstid. 

n

HBCD produceras inte i Sverige utan importeras som kemikalie, halvfabrikat eller  i 
färdig produkt. Användningsområdena har varit framförallt plastindustri och textil-
industri. Den dominerande användaren av HBCD är plastindustrin och ca 85 % används 
till så kallade lättplaster i isoleringsmaterial. Det största användningsområdet är styva 
isoleringsskivor av extruderad polystyren (XPS) inom byggindustrin och expanderad
polystyren (EPS), så kallad frigolit, som bland annat används i förpackningar. I vilken 
utsträckning HBCD använts i elektronikprodukter är inte klarlagt. 

 Trenden inom textilbranchen har från början av 1990 varit att byta ut aromatiska
bromerade flamskyddsmedel mot alifatiska såsom HBCD. Efter 1995 minskade även
användningen av HBCD snabbt och HBCD används inte längre i svensk textilindustri. 
Numera importeras 80-90 % av textilt material till Sverige. Importerade varor som kan 
innehålla HBCD är stoppade möbler, madrasser och klädsel i bilar. 

Använda/importerade mängder 

Import av kemikalie och halvfabrikat uppgick under mitten av 1990-talet tillsammans

m
till Sverige är okänd men en ämnesflödesanalys är utarbetad av

n (HB omerat flamsk
10 till 15 % a teurop bromerade flamsk
Flamsk tial för spridnin
transp sky
appliceras på en är inte 

Hexabromcyclododekan är ett prioriterat ämne inom EU:s program för existerande ämne
och riskbedöms för närvarande av Kemikalieinspektionen i Sverige. Ämnet är bio-
ackumulerbart och toxiskt men om ämnet uppfyller EU:s krav på att betraktas som
långlivat är ännu inte klarlagt. 

till ca 90 ton HBCD per år. Under 2000 minskade importen till endast 3-6 ton. Slut-
användningen av HBCD i Europa framgår av tabellen nedan. Mängden HBCD so
importeras med varor
den danska Miljöstyrelsen 1999 – se tabell nedan. 

Slutanvändning av HBCD I Europa, enligt KEMI (1999) 

Material 5 av total volym Mängd (ton/år) Användningsområde Varor (exempel)

EPS (skum), XPS 85 10 000 Isoleringsmaterial,

”sandwichkonstr.”

Byggmaterial,

förpackningsmaterial

Polymermatrix till 

bomull eller

textilblandningar

innehållande bomull

10 1 000 Ytbeläggningar på

textilier (back

coating)

Stoppning, madras

HIPS 5 600 Elektroniska delar Höljen till videoapp

ser

arater

EPS= expanded polystyren, HIPS=high-impact polystyren, PS=polystyren, XPS=extruded polystyren 

60



Resultat från Screeningprogrammet

Förekomst av HBCD i konsumentprodukter I Danmark (DEPA, 1999) 

Material Mängd ton/år Produkter

XPS 11-29 Isoleringsskivor

EPS 0,5-2,7 

Textil, ev. plast 9,4-29 Bilar, lastbilar, bussar 

Textiler 2-9 Möbler, stoppning

HIPS 2-4 Eldistributtion

Totalt 252-274 

Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 

HBCDs användningsområden tyder på att spridningen till stora delar sker diffust under 
användning. Några potentiella punktkällor finns. De er id varupro ,
tillverkning av XPS (styro ) och via im i tex dus n s nvändare är
tvätterier där flamskyddade textilier återimp nera xempel på återvinning är 

T d ga

HBCD har tidigare uppmätts i bakgrun luft från Ammarnäs och Hoburgen i halter om
5 ergande t al. 1995). Hal na av H D i 12 sla rover fr Stockh ms

ningsverk varierade inom 11-120 µg/kg torrsubstans (Wahlberg 1999). I samma 

99). I sediment från Viskan, som delvis är påverkat av textilindustrin,
arierade halterna av HBCD från under detektionsgränsen och upp till 1591 µg/kg 

torrsubstans (Sellström , 1999).

t gäll
tilin

t.ex. v
tin. E

duktion vid
foam port tor a

reg s. E

omsmältning av EPS plast. Deponering kan vara t.ex. deponering av byggavfall 
innehållande HBCD. 
Tänkbara emissionsvägar för HBCD i Sverige (figur från IVL rapport B 1434) 

idigare publicera e undersöknin r

ds
-6 pg/ m3 (B r e ter BC mp ån ol

re
reningsverk påvisades år 1996-97 halter motsvarande 16 - 45 µg/kg torrsubstans
(Sellström, 19
v
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HBCD och andra bromerade flamskyddsmedel har i olika studier också hittats i bi
material från Östersjöregionen (Athanasiadou, 2003). I pro

ologiskt
ver tagna 2000 hittades

betydligt mer HBCD än t.ex. de vanligast förekommande enskilda föreningarna av
letrar. Halten HBCD i t.ex. sill (muskel) uppmättes till 7,3-18 ng/g 

n BDE-47 var 3,4-3,9 ng/g fettvikt och halten BDE-99 1,7-2,5 ng/g
D, 22

ch 7,3 ng/g fettvikt för BDE-99. 

av flam el (br H h tetrabrombisfenol A 

am an turvårdsverket, rapport 

). Halt angiven som ng/g torrvikt. 

E BDE

153

BDE BDE HBCD TBBPA 

polybromerade difeny
fettvikt medan halte
fettvikt. Motsvarande mätningar i gråsäl (blod) uppvisade 32 ng/g fettvikt för HBC
ng/g fettvikt för BDE-47 o

Mätningar skyddsmed omerade difenyletrar, BCD oc

(TBBPA) ) i sl från ett större tal reningsverk (2001-2002) (Na

5188

 BDE 

47

BDE BD

99 100 154 209

Medelvärde alla 6,1 45 40 49 60 11 4,1 120
Standardavvikelse a 22 160 94 33

Medelvärde stora verk 54 62 11 6,2 4,3 260 64 27 
320 63 43

89 39 31 

Standardavvikelse

a verk

21 3,4 2,0 1,3 41 48 23 

e små ve 49 60 11 6,2 86 42 44 

24 3 5,3 3,7 2,3 87 110 32

lla 29 4,8 3,3 2,1

Standardavvikelse stora verk 17 18 3,1 1,8 1,2

Medelvärde mellanstora 46 56 10 5,7 3,8
verk

mellanstor

värd

17

Medel rk 4,2

Standardavvikelse små verk 3

Undersökningens huvudsakliga syfte

er kunskap om förekomsten av 
hexabromocyclododekan (HBCD) och dess spridningsvägar i den svenska miljön – om

fr llor, vilka halter som kan återfinnas och om ämnet
dsom

g ällo ar.
ar kategorier ång nsport och Tillståndet

iffus spridning ( Huma ing) samt punktkällor 

 Luft/deposition Biota Sediment Slam Vatten Mark

Syftet med denna screeningundersökning var att ge m

det sker en spridning ån punktkä
återfinns i bakgrun råden.

Resultat

Provtagnin sstrategi utgick ifrån identifierade punktk r och spridningsväg
Mätlokalerna representer na: bakgrund (L distanstra
långt från källorna), d Urban miljö, n exponer

Bakgrundslokaler x x

Urban miljö x x x

 x x x x xPunktkällor x

Dessutom har bla ån o l som erhållits från Livsmedelsverketndprov fr lika typlivsmede
analyserats.
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Analyserna av prover från screeningundersökningen har gjorts vid IVL, Svenska 
Miljöinstitutet AB. För mer information se IVL:s rapport.

esu

er av HBCD som hittas i luft råden samt nära olika typer av

tsläppskällor

Erhållna r ltat

Mängd i bakgrundsom

u

Kategori HBCD (ng/m3) anmärkning 

Bakgrund  0.003 - 0.28 Aspvreten, Pallas, Rörvik sep 2000 

<0.001 - 0.025 Aspvreten, Pallas, Rörvik jan 2001 

6 - rban miljö sep 2000 - jan 2001

13 - öt sep 2000  - jan 2001

rås sep 2000  - jan 2001

0 No g höst 2001 

Diffuskälla 0.07 0.61 u

Punktkälla 0.18 byggavfall L0.0

   0.019 - 0.

107

74 textilind. Bo

plastindustri, rrköpin

Deposition av HBCD vid en bakgrundslokal samt i urban miljö 

(ng/

Kategori   HBCD anmärkning

m2xdygn)

Bakgrund 1.6 Rörvik sep 2000 - 13

0.0 Rö 2001

366 urban: Vasastan (Sthm) sep 2000 

 5.5 urban: Vasastan (Sthm) jan 2001 

2 -5.1 rvik jan

Diffuskälla

Halter av HBCD uppmätta i vatten nära punktkällor

Kategori HBCD anmärkning

(ng/l)

Punktkälla    31 avlopp; tvätteri Rimbo okt 2000 

  3 -9 lakvatten, byggavfall Löt sep 2000 

Halter av HBCD uppmätta i sediment nära diffusa källor och punktkällor

ri HBCD (µg/kg torrsubstans)Katego anmärkning

Diffuskälla 0.2 - 1.5 urban (sediment) höst 1996 - mars1997

<0.1 -2.1 ällo höst 1999 

5 sep  2000 

< 0.1 vfall, Löt sep  2000 

urban (sed.f r)

Punktkälla <0.1 -2 textilind, Borås 

bygga

Halter av HBCD uppmätta i slam nära d or o unktkälla

Kategori HBCD (µg/kg

torrsubstans)

anmärkning

iffusa käll ch en p

Diffuskälla < 0.1 urban (rötslam) dec 2000 

  6,9 urban (primärslam) dec 2000 

Punktkälla     30 - 33 Rimbo tvätteri ren.verk okt 2000 
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Halter av HBCD uppmätta i mark nära en punktkälla

Kategori HBCD (µg/kg

torrsubstans)

anmärkning

Punktkälla: plastindustri i Norrköping 

1300 00 m S k

0 m SO llan

m NV an

3 ällan

100 500 kä

140 700 käll

Halter av HBCD i fisk fångad vid bakgrunds aler j ört med fisk fångad nära en 

Kategori HBCD anmärkning

lok ämf

punktkälla

(µg/kg fett) 

Bakgrund   21 - 180 sill,strömming: muskel 1999

gädda , te Borå 2000

08 ål, textilind. Borås 2000

Punktkälla 120 - 974 xtilind. s

65 - 18

Halter av HBCD uppmätt i livsme rove

/kg

färskvikt)

delsp r

Kategori HBCD (µg anmärkning

Animaliskt fett 1999 < 1 – 6.5 svin, n ungnöt lingöt, , kyck

Fisk 48 blandade arter

Vild laxfisk 51 homogenat

Odlad laxfisk 6.7 kotlett

Ägg (gula) 9.4

Mjölk (3,5%) 1.8

mande m gar m m övervakningen i biologiskt
m a inleddes efter att screeninguppdraget avslutats. 
Resultat från återkom ätnin ino iljö

aterial från Östersjön. Dess

Halter av HBCD i torsk och abborre från Östersjön ( g/kg fettvikt)

Plats År Medel SD art

Hallands län, Fladen 1999 25 11 torsk

Hallands län, Fladen 2000 8,1 3,3 Torsk

Hallands län, Fladen 2001 11 4,3 Torsk

sk

ädöfjärde

2001 7,5 2,7 abborre

SO Gotland 1999 16 7,6 Torsk

SO Gotland 2000 16 7,6 Torsk

SO Gotland 2001 11 7,2 Tor

Östergötlands lä

Kv

n

n
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Halter av H i sill ming sjön ( g/kg fettvikt).

Medel SD

BCD /ström från Öster

Plats År

Hallands län n 9 3,0, Flade 1999

Hallands län n 12 1,9

ds län aden 8 2,0

allands län laden 11 2,9

ttens l ufjärd 5 1,1

ttens l ufjärd ’) *)

ttens l ufjärd 9 2,3

olms l dsort 10 4,9

Blekinge län, Utlängan 2002 53 9,9

Västra Götalands län, Väderöarna 1999 9 2,4

Väderöarna 2000 9 2,7

1999 8 6,6

2000 8 5,7

2001 8 4,5

2002 21 6,8

, Flade 2000

Hallan , Fl 2001

H , F 2002

Norrbo än, Har en 1999

Norrbo än, Har en 2000

Norrbo än, Har en 2001

Stockh än, Lan 1999

Stockholms län, Landsort 2000 15 7,1

Stockholms län, Landsort 2001 14 6,3

Blekinge län, Utlängan 1999 33 6,2

Blekinge län, Utlängan 2000 17 2,0

Blekinge län, Utlängan 2001 16 2,4

Västra Götalands län,

Västra Götalands län, Väderöarna 2001 6 1,4

ds län, Väderöarna 2002 8 2,0Västra Götalan

Uppsala län, Ängskärsklubb 

Uppsala län, Ängskärsklubb 

Uppsala län, Ängskärsklubb 

Uppsala län, Ängskärsklubb 

*) data finns inte hos datavärd

alter av HBCD mättes också i bröstmjölk från 31 förstföderskor (2000-2001). Vid en 
mit of determination (LOD) på <15 pg HBCD/g bröstmjölk (färskvikt), kunde inte i 
ågot fall HBCD kvantifieras i bröstmjölken. På fettviktsbasis innebär detta halter mindre
n 0,4 – 0,9 ng HBCD/g fett. 

alter av olika organiska miljögifter i sillgrissleägg, Stora Karlsö. Halter av fler ämnen

nns med som jämförelse till uppmätta halter HBCD.

SD Halt

H
li
n
ä

H

fi

År Halt 

g/kg fettvikt 

1999 127 

2000 141 

2001 139 

2002 174 

1999 14,25 

2000 7,98 

41 HBCD

36 HBCD

53 HBCD

86 HBCD

  mg/kg fettvikt

4500 summa PCB

3100 summa PCB
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Abborre

År Halt SD Halt

2001 10,36 4600 summa PCB

2002 8,63 4200 summa PCB

g/kg fettvikt 

1999 0,13 0,0001 BDE 47

2000 0,06 0,0004 BDE 47

2001 0,09 0,0001 BDE 47

2,8 summa DDT

2002 - - BDE 47

  mg/kg fettvikt

1998 18,23 3,2 summa DDT

1999 21,35 3,3 summa DDT

2000 18,55 4,2 summa DDT

2001 20,43 3,3 summa DDT

2002 16,85 

Resultat från mätningar av HBCD i fisk fångad vid tre marina lokaler (Utlängan, Flad

Musön), tre kustlokaler (Holmöarna, Kvädöfjärden, Harufjärden) samt tre insjöar

(Stensjön, Bysjön, Hjärtsjön). Fiskarna är fångade 2001. Boxarna i diagrammet visar

median samt 25- resp. 75-percentilen. Linjerna anger 90-percentilen.

Holmöarna
Kvädöfjärden

Stensjön Bysjön
Hjärtsjön

K
o
n
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n
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detektionsgränsen
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.

Slutsatser

Vid tillverkning av HBCD-haltig XPS-plast sker spridning av HBCD till luft och mark
Markproven visar att en spridning sker i närområdet sannolikt till följd av atmosfäriskt
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nedfall. Luftprovet är taget under den vecka per år då HBCD användes och är inte 

 Finland.

der bundet 
ppmätta halter.

Den förhöjda depositionen av HBCD i urban miljö (Vasastan, Stockholm) i september
jämfört med januari kan bero på att ett bygge pågick i närheten av provlokalen i 

ed en faktor 3 från
kholms reningsverk 
ill spridningen av HBCD 
högre halter uppmätts

ta och bland livsmedel uppvisar fisk högst halter medan lägst halter 
påvisas i tamboskap. Jämförbara värden visas i en senare studie (Athansiadou et al.,

03) där muskelprov från sill, lax, sillgrissla och gråsäl i Östersjön uppvisar HBCD-
och 50 µg/kg fettvikt respektive. En kontinuerlig ökning av HBCD

observerats i sillgrissleägg från Stora Karlsö mellan 1999 och 2002 
(Sellström et al., 2003).

Sa nska miljön.

H
to

R

ut ed inom program-

D

Fö
inandning - LC50 Inhalerat råtta 4h: >8000 mg/l

N ända.

representativt för ett helt år. Om HBCD sprids under användning går inte att säkerställa.
I avfallsledet, vid deponering av byggavfall, förefaller spridningen vara begränsad 
HBCD har potential för långväga transport då HBCD identifierats i prov från avlägsna
bakgrundsområden såsom Pallas i Norra

Det går inte att dra några generella slutsatser om årstidsvariationer av HBCD i luft från 
denna undersökning. Eftersom det kan förväntas att HBCD i luft delvis uppträ
till partiklar kan tillfälliga variationer i partikelhalt påverka u

september.

I sjösediment från Stockholmsområdet har halten HBCD ökat m
1950- talet till 1990-talets mitt. De låga halterna i slam från Stoc
indikerar att ycks utgöra någon betydande källa t
via avloppsv studier (Wahlberg, 1999) har dock
(11-120 µg/k ).

Sammanfatt HBCD i urban miljö men spridningsvägarna är oklara. 
HBCD tas upp i bio

hushållen inte t
atten. I tidigare
g torr substans

ningsvis så sprids

20
halter på 7.3, 28, 100
på ca 3 % per år har

mmanfattningsvis kan konstateras att HBCD finns spritt i den sve
Emissioner, inflöden och transporter måste utredas vidare och mätningar av

BCD i vatten och mark krävs (Palm et al., 2002). Ytterligare kunskap krävs om
xicitet och förekomst i varor. 

ekommenderas fler analyser?

Ämnet sprids i den svenska miljön via användning. Det finns ingen speciell punktkälla
an spridningen är diffus. Internationellt arbete pågår. Det finns m

område hav, miljögiftssamordning och hälsorelaterad miljöövervakning sedan 2002.
essa undersökningar bör fortsätta.

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

rgiftning vid förtäring - LD50 Oralt råtta: >10000 mg/kg kroppsvikt
Förgiftning vid
Biokoncentrationsfaktor: 18100 (Kemiska Ämnen 10.0) 

ågra värden för Predicted No Effect Concentration (PNEC) värden är inte k
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OEC för Daphnia Magna är 3 µg HBCD/l enligt Kemikalieinspektionen (Riskline) so
reslår följande klassificering: ”mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan ors
adliga långtidseffekter i vattenmiljön. Kan g

N m
fö aka
sk e allergi genom hudkontakt samt ansamlas

Noterbart är att det har visat sig vara alfa- isomeren av HBCD som är den stereoisomer
som huvudsakligen ansamlas i biota medan gamma-isomeren dominerar den
kommersiella produkten (Science News –october 9, 2003).

Helhetsbedömning

Referenser

Athanasiadou, M. (2003) Brominated flame retardants and related compounds in Baltic
Sea wildlife. Avhandling, Inst för Miljökemi, Stockholms Universitet. 

Athanasiadou, M., Marsh, G., Athanassiadis, I., Lundstedt-Enkel, K., Olsson, M., 
Asplund, L., Bergman, Å., (2003), Screening of polybromated  compounds in species 

from different trophic levels in Baltic Sea, Manuscript 
Bergander, L., Kierkegaard, A., Sellström U., Wideeqvist, U., de Wit, C., (1995). Are 

brominated flame retardants present in ambient air? Poster presentation vid det 6:e
nordiska symposium om organiska föroreningar, Smygehuk, Sverige 17-20 september

DEPA (1999) Danska Miljöstyrelsen. Brominated Flame Retandants. Substance Flow

analysis and Assessment of Alternatives. Rapport nr. 494/1999
KEMI (1999) Risk Assessment –Hexabromocyclododecane. Draft 5 March 1999 

Lund, Bert Ove personlig kommunikation
Kemiska Ämnen 10.0 (2004) Prevent. 
Bromerade flamskyddsmedel i avloppsslam (2002) Naturvårdsverket, rapport 5188
Palm, A., Sternbeck, J., Embertsén, L., Jonsson, A., Mohlander, U., (2002) Hexabrom-

cyclododekan (HBCD) I Stockholm – modellering av diffusa emissioner. 

IVL B 1465 
Sellström, U., (1999) Determination of some polybrominated Flame Retardents in Biota,

Sediment and Sewage Sludge. Doktorsavhandling, Institutionen för Miljökemi och 
Institutet för Tillämpad Miljöforskning, Stockholms Universitet, Sverige

i kroppen och ge skador”. 

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Hexaklorbutadien och klorerade 
bensener

HCBD: CAS-nr 87-68-3

1,2 dikl 0-1orbensen CAS nr 95-5
1,3-dikl 73-1orbensen CAS nr 541-
1,4-diklorbensen CAS nr 106
1,2,3-triklorbensen CAS nr 87-

-46-7
61-6

1,2,4-triklorbensen CAS nr 120-82-1
1,3,5-triklorbensen CAS nr 108-70-3
1,2,3,4-tetraklorbensen CAS nr 634-66-2
1,2,3,5-tetraklorbensen CAS nr 634-90-2
1,2,4,5-tetraklorbensen CAS nr 95-94-3
Pentaklorbensen CAS nr 608-93-5

Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 
År 2003
Var finns rapporten? IVL rapport B1543, B1576 och B1557
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Bakgrund

Hexaklorbutadien (HCBD) finns upptaget på EU:s vattendirektivs lista över prioriterade 
ämnen på grund av dess toxiska egenskaper och höga potential för bioackumulering.

ussla. HCBD 
metaboliseras lätt och biomagnifieras därför inte i näringskedjor (WHO, 1994). 

verade effekter är 

Ämnets användning 

a
yskland , men detta lär ha upphört på 70-ta kliga

gen idag (oc sker vi ion av andra klorer
t koltetraklorid (AT 4). Då uppkommer en restprodukt
BD 30-80 % stort antal andra klorerade ämnen (Botta,
CB unnits de kså deponerats,

förbränts och injekterats underjordiskt. I början på 80-talet uppskattades den globala
produktionen av HCBD till ca 10 000 ton (WHO, 1994). 

I Tyskland har utsläppet av HCBD uppskattats till <0.56 kg/år till luft och 620 kg/år till 
vatten (BUA, 1991). Enligt Euro Chlor (2001) har den kommersiella produktionen

pges år 1997 vara 2 kg/år till luft och 100 kg/år

-
n

En biokoncentrationsfaktor på maximalt 2000 har angetts för blåm

Ett stort antal studier visar att HCBD har toxiska egenskaper. Obser
exempelvis njur- och leverskador på gnagare, fosterskador hos råttor och även cancer. 

Eftersom klorbensener fås samtidigt i samma analys som HCBD har i denna studie även
dessa analyserats i  tagna prover. Av dessa finns 1,2,4-triklorbensen och pentaklorbensen
med på vattendirektivets lista över prioriterade ämnen.

Produktion av hexaklorobutadien för kommersiellt bruk har rapporterats förekomm
tidigare i T samt i USA let. Den huvudsa
bildnin h tidigare) d produkt ade ämnen, t ex tri- och 
tetrakloreten sam SDR, 199
innehållande HC (typiskt ) och ett
D et al., 1996). H D har utv ur denna restprodukt, men n har oc

HCBD har funnit användning inom en rad industriella områden som lösningsmedel,
hydraulvätska, som intermediär vid gummitillverkning, vid klorproduktion samt som
fungicid i vindruveodlingar.

nvändningsområden för klorbensener är som bärare vid färgning av och tryckning på A
textilier, men även som desinfektionsmedel, lösningsmedel för vax, harts, olja eller 
gummi och avfettningsmedel av metall, ull eller läder. Vissa av den har tidigare fått
användas som bekämpningsmedel mot t.ex. husbock, mal och pälsängrar. 

Använda/importerade mängder 

upphört. Oavsiktliga utsläpp av HCBD up
till vatten enligt en undersökning från 76 olika platser av den europeiska klorindustrin. 
Naturvårdsverket föreskriver ett maximalt utsläpp om 1,5 g HCBD/ton total produktions
kapacitet per månad, respektive 3 g HCBD/ton total produktionskapacitet per dygn frå
industrier som tillverkar perkloretylen och koltetraklorid genom kloreing (SNFS; 1995:7). 
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Det är oklart hu
officiellt förbud

ruvida industriell användning av HCBD förekommit i Sverige, men inget 
föreligger. Ämnet förekommer som prioriterad substans inom EU:s

Motsvarande uppgifter har inte hittats för klorbensener. 

Huvudsakliga emissionskällor, typ a spridning h volymer

En troposfärisk halveringstid för hexak butadien uppgetts vara ,3 år (Class och
Ballschmiter, 1987). HCBD uppfyller villkoren för långväga atmosfärisk transport men 

göra om HCBD är persistent i vatten, sediment och jord 
stry of VROM/DGM, 20 Ämnet ta tr släpps

atten finns potential för vidare transport till andra matriser (Environment
00).

de utsläpp från olika anläggningar (Kemikali psregistret, 2001)

Typ av källa äp Utsläppt mängd/år

vattendirektiv på grund av dess toxiska egenskaper och höga potential för bio-
ackumulering.

v oc

lor har 2

data är otillräckliga för att av
(Mini 01). tenderar att s nna i den ma is där det
ut men i v
Canada, 20

Data avseen eutsläp

Ämne Utsl p till

HCBD värmeverk Avfall, luft 2,12 kg

1,2,3-triklorbensen värmeverk ll, 1,81 k

rbensen värmeverk Avfall, luft 1,65 k

rbensen värmeverk ll, 1,59 k

n värmeverk Avfall, luft, vatten, reningsverk 702,2 kg 

Avfa luft g

1,2,4-triklo g

1,3,5-triklo Avfa luft g

pentaklorbense

Tidigare publicerade undersökningar

CBD i den No ikans är om tande men er 20 till 30 år
HCBD har detekterats i samtliga miljömatriser, i luft har koncentrationer

3 uppmätts och i n upp till 240 µg/L (WHO, 1994). I Europa
CBD i ytvatten från stora floder i halter om 0,01 till 2 µg/L (WHO, 1994). 

mförd av länsstyrelsen i Västra Götaland (Svensson, 20 2) har slam från 
munala avloppsreningsverk i länet ts på klorbensener. Halter för 

sener var i sam ll under detektionsgränsen (50 µg/kg TS). 
av sediment i Stenungsundsomr rströ undén et a 96)

stationer uppmä hexaklo halte ellan 4,1 o 0 µg/kg TS. 
vriga enskilda klorbensener detekterades i halter mellan < 0,3 och 6,8 µg/kg TS.

kningens huvudsakliga syfte

yftet med undersökningen är att ge kunskap om förekomsten av hexaklorbutadien och 
lorerade bensener samt deras spridningsvägar i den svenska miljön – om det sker en 

spridning från punktkällor, vilka halter som kan återfinnas och om ämnet återfinns i 
bakgrundsområden.

Mätningar av H rdamer ka miljön fat ligg
bakåt i tiden.
upp till 460 µg/m ytvatte
förekom H

I en studie geno 0
19 kom analysera bl a
enskilda klorben tliga fa
I en studie ådet (Bro m-L l., 19
omfattande 10 ttes rbensen i r m ch 6
Ö

Undersö

S
k
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Resultat

Provtagningsstrategi utgick ifrån identifierade punktkällor och spridningsvägar.
erna indelades ier: b ning sam llor

n Biota Sediment Slam

Mätlokal i tre kategor akgrund, diffus sprid t punktkä

 Luft/depositio

Bakgrundslokaler x

Punktkällor x x x x

xUrban miljö x x

Prover på fisk har tagits vid:

Lokal Art Fångstdatum Antal individer Ålder (år)

Stensjön,

Hälsingland Abborre 2002 aug 18 6-9

Ab 2002 aug 15

ottenviken St mming 2002 sept 50 2-8

Ålansdhav Strömming 2002 okt 30 2-5

Abborre 2002 sept 15 6-8

Hjärtsjön,

Abborre 2002 aug 15 4-8

skärgård Abborre 2002 aug 21 3-7

Abborre 2002 aug 19 2

ysjön, Värmland Abborre 2002 sept 15 2-5

Holmöarna,

Norra Kvarken

Harufjärden,

borre 4-6

B rö

Ängskärsklubb,

Landsort,

Östersjön Strömming 2002 dec 29 3-5

St Envättern,

Södermanland

Småland

Bolmen, Småland Gädda 2002 maj 15 2-5

Kvädöfjärden,

N:a Smålands

Utlängan,

S Karlskrona Sill 2002 okt, nov 25 2-9

Krageholmssjön,

Skåne

B

Skagerack Sill 2002 sept 15 4-8

Fladen, Kattegatt Sill 2002 sept 25 1-4

Analyserna har gjorts vid IVL, Svenska Miljöinstitutet AB. För mer information se IVL:s 
pport.ra
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Erhållna resultat 

Uppmätta halter av HCBD och klorbensener i luft vid

bakgrundslokaler samt nära källor

Kategori HCBD (ng/m3) Klorbensener (ng/m3) *) anmärkning

Bakgrund  0.12 - 0.20 <0,01 - 3 jun- sep 2003 

Diffus källa, urban miljö  0.062 - 0.18 <0,02 - 9,9 jun- sep 2003 

  0.15 - 0.20 <0,01 - 10 jun- sep 2003 Punkt källa 

*) Spridning i uppmätta halter av alla klorbensener har angetts 

n)
klorbensener (ng/m *dygn) anmärkning 

Uppmätta halter av HCBD och klorbensener i deposition vid

bakgrundslokaler samt i urban miljö

Kategori HCBD
(ng/m2*dyg

2

Bakgrund 0.042 <0,02 – 0,31 Sept 2003 

Diffus källa, 

urban miljö

0.028 <0,02 - 11 Sept – okt 2003 

Sediment

alten HCBD och kloH rbensenser var i de flesta fall under detektionsgränsen: <0,2 till

Halterna av HCBD och klorbensener var i de flesta fall under detektionsgränsen: <2 till 

r i samtliga prov under detektionsgränsen 
och 6-8 µg/kg lipid för abborre och gädda. 

m
g)

,4-Diklorbensen återfanns i samtliga prov i halter (medelvärden) mellan 24 och 120 

1 ng/g torrsubstans

Slam

<4 ng/g torrsubstans.

Biota

Halten HCBD och klorbensener var i samtliga fall under detektionsgränsen i blåmussla
(<7 µg/kg fettvikt). 

Halterna av HCBD och 1,2,4-triklorbensen va
som var 2-4 µg/kg lipid för sill och strömming
Pentaklorbensen uppmättes i strömming från Landsort till 2,2 ± 0,2 µg/kg lipid. Föruto
ett avvikande värde var halterna för övriga lokaler <4 µg/ kg lipid (sill och strömmin
respektive <8 µg/kg lipid (abborre och gädda).

1
µg/kg lipid med lägst halter i sill och högst halter i abborre. Diklorbensener är måttligt
lipofila föreningar (log Kow ca 3,4) och förväntas inte såsom t ex hexaklorbensen (logKow

ca 5,5) tydligt anrikas i fiskfett. Medelhalt för 1,2- och 1,3-diklorbensen var i strömming 
från Ängsskärsklubb 2,8 resp 10 µg/kg lipid. I sill från Utlängan var medelhalten 
1,3-diklorbensen 7,3 µg/kg lipid. I övriga prov var halterna mestadels under detektions-
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gränsen som var 2-4 µg/kg lipid för sill och strömming och 6-8 µg/kg lipid för abborre
och gädda. 

der
r

r
987) har således en

-

2,3-triklorbensen och pentaklorbensen återfinns på vattendirektivets lista över 

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

har genom jämförelser med egenskaper för liknande 
föreningar uppskattats till mellan 60 dagar (ATSDR, 1994) och 3 år (Howard et al., 

troposfärisk halveringstid 
r norra ha r (Class och Ballschmiter, 1987).

Biokoncentr Limanda limanda) var 700 och 10 000
för muskel re ussla (Mytilus edulis) anges BCF till 
maximalt 2 McConnell, 1975 enl. Environment Canada, 2000). HBCD 
metaboliseras lätt och biomagnifieras därför inte i näringskedjor (WHO, 1994). I ett
fältförsök med radioaktivt märkt HCBD kunde ingen ackumulation konstateras i rötter, 

1,2,3-Triklorbensen, 1,3,5-triklorbensen och tetraklorbensener var i samtliga prov un
detektionsgränsen som var 2-8 µg/kg lipid för sill och strömming och 6-16 µg/kg lipid fö
abborre och gädda.

Slutsatser

Oavsett om prover tagits nära eller långt från källan är halten av HCBD i luft 2003 i 
samma storleksordning med ett medianvärde på 0,16 ng/m3. Jämfört med bakgrundshalte
från 1980-talet på 2 ng/m3 över Atlanten (Class och Ballschmiter, 1
90 % minskning skett. 

HCBD fanns i depositionsprov både från bakgrund (Råö) och urban miljö (Stockholm)
medelhalten var 0,35 ng/m2xdygn. Varken i slam- eller sedimentprov kunde HCBD 
påvisas.

Klorbensener återfinnas i vissa fall, men att halterna är låga. Halterna av HCBD och
klorbensener i blåmussla och fisk var även de låga, och var i många fall under detektions
gränsen för metoden. 

Slutsatsen måste bli att HCBD och klorbensener inte utgör något större miljöproblem i
Sverige idag. 

Rekommenderas fler analyser?

HCBD, 1,
prioriterade ämnen. Vilka krav det innebär får framtiden utvisa. På basis av dessa resultat 
finns ingen anledning av följa halterna annat än i sediment med vissa intervall och i slam
från ett antal reningsverk.

Halveringstiden i luft för HCBD

1991). En annan beräkning, där uppmätta halter ingår, anger en
fö lvklotet på 2,3 å

ationsfaktorn (BCF) för sandskädda (
spektive lever för HCBD. För blåm

000 (Pearson och
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blad eller stjälk av p
Canada 2000).

otatis och morotsplantor (Fragidakis et al., 1979 enl. Environment

ef

ör de

.
Lä
m

st i svensk miljö saknas. Däremot

OAEL-värde (no observed adverse effect level) på 0,2 mg/kg kroppsvikt uppges för 
gnagare vilket extrapolerat till människa motsvarar 0,03-0,05 mg/kg kroppsvikt och för 
akvatisk miljö ges en ”Environmental Concern Level” på 0,1 µg/l (WHO, 1994).

Helhetsbedömning

Det har visats i ett stort antal studier att HCBD har toxiska egenskaper. Exempel på
fekter som har observerats i gnagare är njurskador och i viss utsräckning leverskador. 

Fosterskador såsom minskad födelsevikt och försenad hjärtutveckling har observerats hos 
råttor, där mödrarna exponerats för HCBD i koncentrationer som var toxiska även f

tnämnda. Även cancerogena effekter har obsersis verats. Hos råttor som fick 20 mg
HBCD per kg kroppsvikt och dag under två år utvecklade 19% cancer i njurarna (renala

bulära neoplasmer) (OEHHA, 2000). WHO (1994) uppger ett NOAEL-värde (ntu o
observed adverse effect level) på 0.2 mg/kg kroppsvikt per dag för gnagare, vilket genom

trapolering beräknats till 0,03-0,05 mex g/kg kroppsvikt för människa. Samma källa ger 
för akvatisk miljö en "Environmental Concern Level" på 0,1 µg/l. 

För nästan alla klorerade bensener finns toxikologiska data från korttidstester på enskilda
ganismer som alger och fisk. Det lägsta L(E)C -värdor 50 et som angivits är 660 g/l för 

monoklorbenseneffekter på fisk, 350 g/l för triklorbensen, 860 g/l för tetraklorbensen
0 g/l för pentaklorbensen samt mindre än 30 g/l för hexak25 lorbensen. Ett antal studier 

rapporterade L(E)C50 värden lika med eller högre än lösligheten i vatten för föreningarna
gsta observerade NOE(L)C värden från fiskstuder som angivits är 320 g/l för

onoklorbensener, 122 g/l för diklorbensener, 40 g/l för triklorbensener, 10 g/l för
traklorbensener, 10 g/l för pentaklorbete nsen samt 1,8 g/l för hexaklorbensen

(Riskline).

Miljökvalitetsnormer eller gränsvärden för förekom
föreskriver Naturvårdsverket ett maximalt utsläpp om 1,5 g HCBD/ton total produktions-
kapacitet per månad, respektive 3 g HCBD/ton total produktionskapacitet per dygn från

dustrier som tillverkar perkloretylen och koltetraklorid genom klorein ring. (SNFS
1995:7)

N

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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R

AT

Bo

Br

BU

Cl

En

Eu

Ministry of VROM/DGM (2001). Preliminary
Preliminary Risk Profile prepare
Environment (VROM) in the fra

eferenser

SDR(1994). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile 
for Hexachlorobutadiene. Public health Service. US Department of Health and Human 
Services.
tta A. et al. (1996)A case history of contamination by polychloro-1,3-butadiene
congeners. Environ. Sci. Techn. 30, 452-462.
orström-Lundén, E., Granmo, Å. och Ekelund, R. (1996) Upptag av miljögifter i det 
marina ekosystemet: En studie i Stenungsundsområdet. IVL rapport L96/228.
A (1991). Beratergremium für umweltrelevante Altstoffe (BUA). Hexachlorbutadien. 

BUA-Stoffbericht 62. August 1991
ass,T. and Ballschmiter, K. (1987). A CASe history of contamination by polychloro-
1,3-butadiene congeners. Environ. Sci. Technol., 30, 453-462
vironment Canada 2000. Hexachlorbutadiene. Canadian Environmental Protection Act, 
1999. Priority Substances List Assessment Report. 
ro Chlor (2001). Euro Chlor risk assessment for the marine environment. OSPARCOM
Region- North Sea. Hexachlorobutadiene. Draft April 2001

 Risk Profile Hexachlorobutadiene.
d for Ministry of Housing, Physical Planning and the 
mework of the project Risk Profiles III . Haskonig, 

Consulting Engineers and Architects.
OEHHA (2000) Evidence on the carcinogenicity of 1,3-hexachlorobutadiene. Office of 

the Environmental Health Hazard Assessment. California Environmental Protection
Agency.

Riskline http://www.kemi.se/riskline/index.htm
Svensson, A. (2002) Miljögifter i avloppsslam - en studie omfattande 19 reningsverk i 

Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland, rapport 2002:39
WHO (1994) Environmental Health Criteria 156. Hexaclorobutadiene. World Health 

Organization, Geneva, Switzerland 
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Metylfenoler

CAS nr Namn Synonym

95-48-7 2-Metylfenol o-Kresol

108-39-4 3-Metylfenol m-Kresol

106-44-5 4-Metylfenol p-Kresol

,4-Dimetylfenol 2,4-Xylenol

,5-Dimetylfenol 3,5-Xylenol

526-75-0 2,3-Dimetylfenol 2,3-Xylenol

105-67-9 2

108-68-9 3

95-65-8 3,4-Dimetylfenol 3,4-Xylenol

Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 

ar finns rapporten? IVL, rapport B 1594 
År 2003-2004
V

OH C H 3

4 -m e th y lp h e n o l

C A S  1 0 6 -4 4 -5

OH OH

C H 3C3H

3 -m e th y lp
C A S  1 0 8 -

h e n o l
3 9 -4

2 -m e th y lp h e n o l
C A S  9 5 -4 8 -7

OH C H 3

CH 3

2 ,4 -d im e th y lp h e n o l
C A S  1 0 5 -6 7 -9

OH

CH 3
C H 3

2 ,3 -d im e th y lp h e n o l
 C A S  5 2 6 -7 5 -0

OH

C H 3

C H 3

3 ,4 -d im e th y lp h e n o l
   C A S  9 5 -6 5 -8

OH

C H 3

C H 3

3 ,5 -d im e th y lp h e n o l
 C A S  1 0 8 -6 8 -9



Resultat från Screeningprogrammet

Bakgrund

Metylfenoler används främst som va som har dock ingen registrerad 
ig Prod tregistret (Kemikalieinspektionen 1993a,b, 1994,

unna spridas in ustrier där e hanteras. ssutom bildas metylfenoler
dedning samt sprids från vägtrafik (Fraser et al., 1998, 2003, Håøya, 2002).

kliga anvädning o n mäng r av metylfenoler (enligt produktregistret).

t via varor är okänt.

nr Ämne Användning 2000

(ton)

Huvudprodukt Huvudsaklig industri

 syntesrå ra. Flera i erer
användning i Sverige enl t uk
2003).

Ämnen bör k från d d De
vid ve

Huvudsa ch a vända de

Impor

CAS

95-48-7 2-metylfenol 2 konfidentiell kemisk industri

108-39-4 3-metylfenol 413 Syntesråvara kemisk industri

106-44-5 4-metylfenol 7 Syntesråvara kemisk industri

2,3-dimetylfenol konfi entiell konfi ell konfidentiell

2,4-dimetylfeno konfi entiell konfi ell konfidentiell

3,4-dimetylfenol konfi entiell konfi ell konfidentiell

ol konfi entiell konfi tiell konfidentiell

526-75-0 d denti

105-67-9 l d denti

95-65-8 d denti

108-68-9 3,5-dimetylfen d den

T d sökn gar

D idig e und rsökta i S erige. I projektet “Biobränsle Hälsa och 
M åträffa s i urb luft (Brorström-Lunden, pers komm.). I Lycksele
detekterades 5-15 ng/m3 lu samt i Växjö 5-15 ng/m3 Växjö
var 7,5 - 86 µg/g (Junestedt et al., 2003).

syfte

iduellt prov och alla
dessa redovisas i huvudrapporten. Tio ol r har st

A har gjorts vid IVL under 2003-2004. För mer information se IVL:s rapport. 

idigare publicerade un er in

essa ämnen är sällan t ar e v
iljö” har ämnena p t an

ft luft. Halterna i dagvatten i 

Undersökningens huvudsakliga 

Att beskriva förekomsten av de aktuella ämnena vid bakgrundmiljöer, nära tänkbara 
punktkällor samt eventuell diffus spridning.

esultatR

Proven har tagits under 2003. Provdatum skiljer mellan varje indiv
ika provtype uderats.

nalyserna
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Antal prov som tagi i det nationella (IVL) och i d a

p är ytterlig its.

M nköpin To

ts per media, e två regional

rogram d are prov tag

edia IVL Jö g Värmland tal

Ingående vatten, rening 2 2sverk

U ing 14

Dagvatten

Fisk 3

Luft 19   19 

Mark 3

Råvatten

Sediment 22

Slam 15 2 2 19 

2   2 

71 8 5 84 

tgående vatten, ren sverk 12 2

3

3

17 2 3

Ytvatten

Total

ng av aktuella provplatser och vilka typer av prover

som tagits i det nationella mätprogrammet

En sammanställni

Plats Luft Vatten Mark Sediment Slam Fisk

Bakgrund
Råö X
Fladen  X 
Pallas X
Urban & urban bakgrund/
Stockholm X  X 
Malmö X
Industriell källa
Färgindustri X X X X
Kreosotförorenat område X X
Kemisk industri X X X X
Kemiskt industriområde X X X
Hushåll/ konsumtion
Henriksdal RV X X
Vimmerby RV X X

Erhållna resultat 

Samtliga ämnen återfanns i alla typer av miljöprov, och var dessutom vanligt förekom-
edan 4-metylfenol

aten för tre
r bra exempel på vilka halter som hittas. Som minimivärde anges 

lägsta detekterade värde. 

Viktigaste mätvärdena från studien. Halter av tre rep y

( -me tylfenol), i olika

metyl mentar

mande. I luft uppträdde 2-, 3- och 4-metylfenol i likartade halter, m
dominerade i de flesta andra prov. I tabellen nedan sammanfattas result
utvalda föreningar som ä

resentativa met lfenoler

2-metylfenol, 4 tylfenol, 2,3-dime provmatriser.

-diMatris  2-metylfenol 4-metylfenol 2,3 fenol kom

Ingående vatten,

reningsverk

5-0,81 µ0,11-0,31 µg/l 40-50 µg/l 0,6 g/l

Utgående vatten, 0,005-0,16 µg/l 0,007-15 µg/l ,005 µg/l 

reningsverk

0,001-0
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Matris  2-metylfenol 4-metylfenol 2,3-dimetylfenol kommentar

Dagvatten ej analyserat ej analyserat ej analyserat

Ytvatten 0,004-0,027 µg/l 0,009-0,015 µg/l 0,001-0,01 µg/l bara två prov 

920-20 000 ng/g TS 0,9-270 ng/g TS

reningsverk

/g TS 0,05-24 µg/g TS 0,0036-0.022

µg/g TS 

Slam, industriellt 

re

< 0,05 µg/g TS /g TS <0,05 µg/g TS en anl, tre prov

L yserat

01 µg/g TS bara en plats, 3 

prov

sediment 3-500 ng/g TS 

Slam, kommunala 0,004-0,077 µg

ningsverk

500-1400 µg

uft /m3 0,25-7,5 ng/m3 ej anal

Fisk Ej detekterat Ej dtekterat 

mark 04 µg/g TS 0,02 µg/g TS <0.0

1,2-12 ng

0,002-0,0

TS = torrsubst

lutsatser

erades i flertalet prov och i alla provmatriser. Förutom i luft, där 2,- 
och 3- metylfenoler var lika dominerande, så var 4-metylfenol den förening som

n

på

be

ler

s ha effekt?

er

Ämne LC50 (fisk 96h) EC50

(Daphnia 48h)

IC50

(Alger 72h)

ans

S

Metylfenoler detekt

uppträdde i högst halter. Detta överensstämmer inte med den registrerade användninge
av dessa ämnen, där i princip endast 3-metylfenol förekommer. Industriell påverkan har 

visats i sediment vid färgindustri och pappersmasseproduktion. Att tolka tänkbara
ursprung till dessa föreningar allmäna förekomst i miljön försvåras av deras oavsiktliga
bildning. Att 4-metylfenol dominerar så starkt i avloppsystemen och i akvatisk miljö

ror sannolikt på att de är nedbrytningsprodukter från t.ex.aminosyran tyrosin. Dessa
ämnen återfinns även i bakgrundsmiljöer, t.ex. luft i Råö och Pallas. Detta beror inte på
att de är persistenta utan indikerar en lokal källa, vilket skulle kunna vara vedeldning el
oxidation av toluen.

Rekommenderas fler analyser?

Inga fler analyser rekommenderas. 

Hur förhåller sig uppmätta halter till de som anta

alda metylfenolAngivna LC50-värden och EC50-värden för några utv

(Kemiska Ämnen 10.0)

2-metylfenol 6,2 mg/l (öring) 9,2-23,5 mg/l

(D. Magna)

3-metylfenol 7,6 mg/l (Salvelinus fontinalis) 18,8 mg/l 13 mg/l 

4-metylfenol 7,5 mg/l (regnbågslax) 23 mg/l

(D. pulicaria)

4,9 mg/l 

2,3-dimetylfenol 2,1 mg/l 23 mg/l 
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Up

H

R

Fraser M. P., CASs G. R. and Sim
Organic Compounds Emitted from

pmätta värden ligger långt under de värden som anges i tabellen. 

elhetsbedömning

eferenser

oneit B. R. T. (1998) Gas-Phase and Particle-Phase 
 Motor Vehicle Traffic in a Los Angeles Roadway

Tunnel. Environmental Science and Technology 32: 2051-2060.
CASs imoneit B. R. T. (2003) Air Quality Model Evaluation 
rganic anic Acids. n nd Technol-

ogy 37: 446-453
Håøya A. O. (2002) E& Rygge Kommune – Miljørisikovurdering ved bruk av kvernet 

dekk i støvoll. Report 1. Vegkontoret i Østfold, Statens Vegvesen, Moss.
C., Ek M A. och Öm

– Jämförelse av tten. IVL rapport B 1544 
KEMI (1993a) Info n on substances. Toluene. 

ww.kem oulen_eng

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 

Fraser M. P.,
O

G. R. and S
Data for s. 6. C3 – C24 Org Environme tal Science a

.

Junestedt ., Solyom P., Palm
olika utsläpp till va

an C. (2003) Karaktärisering av utsläpp 

rmatio
http://w i.se/kemamne_eng/t .htm 2004-06-01

KEMI (1993b) Info n on substances. Xylene.
http://www.kemi.se/kemamne_eng/xylen_eng.htm

rmatio
 2004-06-01

KEMI (1994) Information on substances. Creosote. 
.kem ot_enhttp://www i.se/kemamne_eng/kreos g.htm

KEMI (2003). Exc ister
Kemiska Ämnen 10

erpt from the Product Reg .
.0 (2004) Prevent. 
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Myskämnen

Handelsnamn Kemiskt namn CAS-nummer Kemisk formel 

Cashmeran 6,7-Dihydro-1

pentametyl-4(5

,1,2,3,3-

H)indanon

33704-61-9

(DPMI)

Celestolid 4-Acetyl-1,1-dimetyl-6- 13171-00-1

tertbutyldihydroinden

(ADBI)

Phantolid 6-Acetyl-1,1,2,3,3,5-

hexametyldihydroinden

(AHDI)

15323-35-0

Musk ambrette 1-tert-Butyl-2-methoxy-4-

metyl-3,5-dinitrobenzen (MA) 

83-66-9

Traseolid 5-Acetyl-1,1,2,6-tetrametyl-3-

isopropyl-dihydroinden (ATII)

68140-48-7
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Musk xylen 1-tert-Butyl-3,5-dimetyl-2,4,6- 81-15-2

trinitrobenzee (MX)

Galaxolid 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-

4,6,6,7,8,8-hexametylcyclopenta[

1222-05-5

g]-2-benzopyran

(HHCB)

Tonalid 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-

(AHTN)

1506-02-1

hexametyltetrahydro-naftlen

Musk keton 1 imety

dinitrobenzen (MK)

1-1-tert-Butyl-3,5-d l-2,6- 8 4-1

Screeningen utförd av Livsmedelsverket, samt ino amen för
rdiska M ådet (NM

som gör att 
de kan spridas i miljön och bioackumuleras. Huden direktexponeras för många produkter 
som innehåller myskämnen. Man kan också anta att en källa till utsläpp av myskämnen

vändning av olika parfymerade produkter i hushållen. Utsläpp från 
huvusakligen till luft och vatten (via reningsverk). Mysk-föreningar bryts

bara delvis ned i reningsverk.

öka förekomsten av myskämnen i såväl miljöprover som i 

etiska
mer etc.) Nitromysker är ofta använda (t.ex. mysk xylen (MX) och

mysk keton (MK)) likaså polycykliska mysk-föreningar (e.g. galaxolid (HHCB), tonalid 
(AHTN), celestolid (ADBI), traseolid (ATII), phantolid (AHDI)). Myskämnen finns 

m r
No inisterr R)

År 2002-2003
Var finns rapporten? Sakrapport till Miljöövervakningen

Dnr 721-1425-03 Mm
TemaNord 2004:503

Bakgrund

Myskämnen är fettlösliga och kemiskt stabila. De har följaktligen egenskaper

till miljön är an
hushållen sker

Det är därför viktigt att unders
human vävnad. 

Syntetisk mysk används som ersättningsmedel för naturlig mysk i produkter som ska
dofta. Det hittas i konsumentprodukter som tvättmedel, rengöringsmedel och kosm
produkter (tvål, parfy
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också tillsatta till beten för fisk och i cigaretter. (Herren och Berset, 2000, Kallenborn et 

2067 ton 1995 (Kallenborn et al., 1999).

ylen i Norge. Från detta
miljön (Tema

Enligt det danska produktregistret användes 2001: 333 kg/år av Galaxolid, huvudsakligen
i kosmetiska produkter och rengöringsmedel, 33 kg/år Tonalid och 14 kg/år Traseolid, 
huvudsakligen i rengöringsmedel, c:a 1 kg/år Cashmeran och Celestolid och >1 kg/år
Phantolide. Mysk xylen, 134 kg/år och mysk keton, 20 kg/år används huvudsakligen i 
kosmetiska produkter.

Tidigare publicerade undersökningar

Halter av HHCB och AHTN i fisk och sediment från några olika platser i Sverige

(Hajslova, 2002).

Provtagningsplats Typ av prov HHCB ng/l lipid AHTN ng/g lipid 

al., 1999).

Använda/importerade mängder 

Importen av myskxylen och myskketon i Europa 2000 var 35 ton respektive 67 ton (EU
2002, 2003). De två polycykliska myskföreningarna Galaxolid och Tonalid användes
totalt i mängder om 3285 ton 1992 och 

2001 förbrukades 400 kg mysk keton och 200 kg of mysk x
uppskattades 0,3 kg frisättas till atmosfären och 338 kg till den akvatiska
Nord, 2004).

Hjärtsjön *) Abborre 89-367 30-125

Kvädöfjärden *) Abborre 97-254 <18-85

Bysjön *) Abborre <18-165 <18-41

Viskan, 3 sites Braxen <18-10272 <18-367

Vättern Abborre 254-655 155-301

Vättern Röding 133-355 89-225

Vättern Abborre 198-254 124-254

Vättern Röding 83-248 42-113

85-105 11

106-194 13-22

Simsholmen sediment 

Huskvarna sediment 

*) referenssjö, dvs trolig bakgrundsnivå

Halter av myskföreningar har även mätts i bröstmjölk (Eriksson et al., 2003). Uppmätta
II <3 -

Undersökningens huvudsakliga syfte var att se i vilken om fattning mysk-ämnen kan 
vad mån föreningarna tas upp av människor.

halter av HHCB var 14,5 - 370 ng /g lipid, av AHTN <6 - 71,4 ng /g lipid, av AT
6,7 ng/g lipid samt av MX <9 – 107 ng /g lipid.

Undersökningens huvudsakliga syfte

återfinnas i miljöprover, samt i
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Resultat

Nordiska screeningstudien

ogs i ska en manu  utarbetades av 
Danmarks Miljöundersögelser (DMU). I Sverige togs prover på slam från reningsverk, 

ove s am r a ussla isstänkt
områd

stud

nejd för 
t-

mjölk för 
01 och 2002/2003

ymer,
er graviditeten.

Miljöproverna serades vid Danmarks Miljöundersögelser, DMU, under 2002 och
2003.

Miljöprover t under 2002 alla nordi länder ligt en al som

nederbördspr r från referen stationer s t prove v blåm nära m
påverkade en.

Bröstmjölks ien

Januari 1996 - maj 1999 rekryterades gravida kvinnor (n=953) i Uppsala med om
att utgöra en kontrollgrupp vid studier av riskfaktorer för tidiga misfall. Alla förs

derskor (n=365) tillfrågades i slutet av graviditeten om de senare ville donera fö
analys av miljökontaminanter. Alla kvinnor som rekryterades 2000/20
fick förutom en enkät om bla. livsstil svara på frågor om användning av parf
deodoranter m.m. und

Mjölken insamlades under tredje veckan efter graviditeten.

Kartan visar var alla prover tagits inom det nordiska screeningprojektet.

analy
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Bröstmjölkspro erades under 2002 och 2003 vid Institute of Chemical
D of Food A ysis, Prague, Czech Republic.

För mer information se rapport Tem ord 20 503 samt Setkova och Hajšlová (2003). 

Nordiska screeningstudien

nteras här är resultaten från mätningar av proverna tagna i Sverige 
inom den genomförda nordiska studien. 

g/kg AHTN g/kg ATII g/kg ADBI g/kg AHDI g/kg

ver analys
mentTechnology, epart nal

aN 04:

De data som prese

Halter i slam från svenska reningsverk

Plats HHCB 

torrvikt. torrvikt torrvikt torrvikt torrvikt

Vimmerby 10600-24000 952-3350 38-252 53-153 12-33

Bromma 10600-19200 1020-1910 65-200 52-116 nd-16

Henriksdal 7820 1240 nd 63 nd

83 34Strävliden 11500 2070 271

Stenungsund 17000 1110 126 52 nd

nd = not detected

I blåmussla utanför Bohus Malmön på Västkusten kunde 960 –1140 ng/g lipid
DPMI och <265 – 570 ng/g lipid AHTN. Övriga myskämnen hittades inte. 

Inga halter kunde detekteras i nederbördsprover från Råö och Pallas.

Halter i bröstmjölk

ication)

har beräknats som ½LOQ.

M Medel SD median min max Antal prover

<LOQ

Tabellen anger halter av HHCB, AHTN, ADBI, ATII, AHDI, MX och MK i bröstmjölk

(µg/kg milk fat) provtagna mellan 1996 och 2003. Halter <LOQ (limit of quantif

yskämne n 

HHCB 101 77,7 54,9 63,9 2,8 268 0

AHTN 101 13,3 12,0 10,4 1,5 (>3) 53 26

15,1 16,5 9,5 3,0 (<6) 83,9 31

ASBI 101 2 2 1,0 (<2) 1,0 (<2) 11 75

ATII 101 2,4 2,1 1,5 (<3) 1,5 (<3) 6,5 77

AHDI 80 1,9 1,0 1,5 (<3) 1,5 (<3) 6,5 70

MX 101 

MK 101 4,2 3,8 2,5 2,5 (<5) 24,4 83
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Uppmätta halter av HHCB, AHT

mellan 1996 och  2002.

N och MX i bröstmjölksprover insamlade

ngsår N Medianhalt i bröstmjölk ( g/kg lipid)Myskämne Insamli

1996

1997

1998

11

15

16

15

42

64

91

1241999

HHCB

2000-2001 23

21

49

562002-2003

AHTN

1997

1998

1999

2002

11

15

16

15

14

22

12

8

MX 1996

1996

2000-2001

-2003

23

21

10

7

1997

11

15

21

13

1998

1999

2000-2001

2002-2003

16

15

23

21

10

8

9

3

S

M dersökta nederbördsprover. Det finns därför ingen 

Fö
fö teorin förelagen i EUs riskbedömning (2002,

Ti
preparat och halter av mysk-ämnen i bröstmjölk (Eriksson et al., 2003). Detta samband

up
m mpletterad

lla ämnen.

R r?

li
ak

lutsatser

yskföreningar verkar inte hittas i un
orsak att anta att de transporteras någon längre sträcka med luft. 

reningarna återfinns mest frekvent i reningsverksslam. Ofta hittas alla sex undersökta 
reningarna i slamproverna. Det stödjer

2003) att föreningarna som finns i avloppsvattnet adsorberas till slampartiklarna.

Högsta halterna i miljön uppträder nära källorna.

digare studier har antytt att det finns ett samband mellan exponering via kosmetiska

kunde i denna studie möjligen ses för HHCB. Halter av myskföreningar kan dock 
pmätas i modermjölk och enbart detta faktum kan vara orsak till att upprepa dessa
ätningar om några år för att bekräfta om halterna inte ökar igen, eventuellt ko

med mätningar av andra då aktue

ekommenderas fler analyse

Fler miljöanalyser rekommenderas inte för närvarande. Myskföreningar kan dock b
tuella för en studie med inriktning på human exponering om några år igen. 
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89

ilka koncentrationer har effekt i miljön? 

NOEC (No Observed Effects Concentration) är 0,088 mg/l (MK) och 0,56 mg/l (MX) för 
algen Selenastrum capricornutum, 0,17 mg/l (MK) och 0,056 mg/l (MX) för Daphnia

magna reproduktionstest, 0,063 mg/l (MK) för forell (21-d exp.) och <0,1 mg/l (MX) för 
zebrafisk (14 d) (Kemiska Ämnen 10.0).

Biokoncentrationsfaktorn för mysk-xylen är 1600 l/kg (EU, 2003) och för mysk keton
1380 l/kg (EU, 2002) räknat på hel fisk (våtvikt). 

Helhetsbedömning

Referenser

Eriksson, S., Darnerud, P.O., Aune, M., Bjerselius, R., Slanina, P., Cnattingius, S. och 
Glynn, A. (2003) Syntetiska myskföreningar i bröstmjölk och fisk – Resultatrapport till 
Naturvårdsverkets Miljöövervakningsenhet. Report 7, National Food Administration,
Sweden.

EU (2002) Risk assessment musk ketone, Environment only. R321 205 env. Rapporteur: 
the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment in consultation with the 
Ministry of Social affairs and Employment and the Ministry of Public Health, Wellfare 
and Sport. 49 pp. Draft May 2002

EU (2003) Risk assessment musk xylene, Environment only. R322 301 env. Rapporteur: 
the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment in consultation with the 
Ministry of Social affairs and Employment and the Ministry of Public Health, Wellfare 
and Sport. 52 pp. Draft January 2003

Hajslova, J. (2002) Determination of alkylphenols and musk compounds in waste water, 
sediments and fish from Sweden. Unpublished report.

Herren, D. och Berset, J.D. (2000) Nitro musks, nitro musk amino metabolites and 
polycyclic musks in sewage sludges. Quantitative determination by HRGC-ion trap-
MS/MS and mass spectral characterization of the amino metabolites. Chemosphere 40, 
565-574.

Kallenborn, R., Gatermann, R. och Rimkus, G.G. (1999) Synthetic musks in environ-
mental samples: indicator compounds with relevant properties for environmental
monitoring, Viewpoint, Jounal of Environmental Monitoring, 1, 70N-74N. 

V

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Ke
Se

Su

Te

miska Ämnen 10.0, Prevent.
tkova L. och Hajšlová J. (2003) Musk compounds in Swedish breast milk samples 
(final report). Institute of Chemical Technology, Department of Food Chemistry and
Analysis, Prague. July 2003.
ter-Eichenberger, R., Altorfer, H., Lichtensteiger, W. och Schlumpf, M. (1998) 
Bioaccumulation of musk xylene (MX) in developing and adult rats of both sexes. 
Chemosphere 36, 2747-2762.
ma Nord (2004) Musk Compounds in the Nordic Environment, Nordiska rådet rapport 
2004:503
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Oktyl- nonyl- och dodekylfenoler

OH C H

CAS 1806-26-4
lphenol

CAS 140-66-9, 27193-28-8

OH
CH3

Nonylphenol
CAS 25154-52-3, 104-40-5

OH

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

Example of ylphenol

CAS 8

a branched 4-non

4852-15-3

8 17

4-octylphenol

4-t-octy

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

HO C10H21

4-dodecylp al
CAS 27193-86-8

henol, alkyl chain gener ly branched

C8H17

O
OH n

Octylphenolethoxylate
CAS 9063-89-2

C9H19

O
OH n

Nonylphenolethoxylate
CAS 9016-45-9
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  CAS nr    Namn Förkortning

1806-26-4 4-n-Oktylfenol 4-n-OP
140-66-9 4-tert-Oktylfenol 4-t-OP
 4-tert-Oktylfenol-mono-etoxylat 4-t-OP-EO1 
 4-tert-Oktylfenol-di-etoxylat 4-t-OP-EO2
104-40-5 4-n-Nonylfenol 4-n-NP
84852-15-3 4-Nonylfenol  (isomerblandning) 4-NP
104-35-8 4-Nonylfenol-mono-etoxylat  (isomerblandning) 4-NP-EO1
20427-84-3 4-Nonylfenol-di-etoxylat   (isomerblandning) 4-NP-EO2
27193-86-8 4-Dodecylfenol  (isomerblandning) 4-DP

Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinsitutet AB 
År 2003-2004
Var finns rapporten? IVL, rapport B 1594 

gs-
medel, syntesråvara, färg, smörjmedel, emulgeringsmedel m.m. De viktigaste utsläpps-

t via varor. Exempel på varor är rengöringsmedel, färg och 
edel. Eftersom det inte finns någon framställning av långa alkylfenoler i 

Sverige är det troligt att utsläppen kommer från industriella tillämpningar och från privat 

Huvudsakliga användningsområden och använda mängder för långa alkylfenoler och 

sen. Vilken import som 

Substans Huvudprodukt Huvudsaklig 1999

(ton)

2000

(ton)

Bakgrund

Dessa ämnen används för en mängd olika ändamål, t.ex. ytaktiva medel, rengörin

källorna är industrier sam
bekämpningsm

användning av vissa produkter. 

alkylfenoletoxylater i Sverige enligt vad som anges i SPIN-databa

finns via varor är okänt.

CAS nr industri

1806-26-4 p-oktylfenol - -

140-66-9 p-tert-oktylfenol Råmaterial till

kemisk syntes

Gummi- och plastindustri 8 6

9-2 Oktylfenol-ethoxyla Kon Gummi- och plastindustri 1 1

2-3 Nonylfenol *) Härdare I plast o

färg

Kontruktion och 

plastindust

19 36 

4-Nonylfenoler *) Råmaterial till 

kemisk syntes

Kemisk ind 15 29

4-nonylfenol, gren Ingen informatio Ingen infor n 21 1

Nonylfenol, grenad 0 0

-9 Nonylfenol-etoxyla Fär m, mm Färgtillverk yggnads-

, textilindustri 

142 173 

7193-86-8 p-Dodekyl-fenol smörjmedel Kol och olja, 96 75

9063-8 ter fidentiellt

25154-5 ch

er ri

104-40-5 ustri

84852-15-3

127087-87-0

ad n matio

9016-45 ter ger, li ning, b

2

*). Det är möjligt att använda mängder är registrerade under fel CAS-nr, och att det är den

isomeren som används (84852-15-3).

grenade
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Tidigare publicerade undersökningar

O onylfenol anal erades i tsediment i Stockholmstrakten under 2003
(Sternbeck et al., 2003). Där befanns halterna högst i vissa sjöar i förorter, lägre i centrala 
S ch lägst lä Svealandskusten. De har även påträffats i fisk (Livsmedels-
v i olik akvatt n och da vatten i Sverige (Juneste
N nalyseras inmäs t i slam vid må a komm ala reningsverk. Generellt 
ä av de ämnen som st rats est i tidig re und

O r v ts ha trogenlika effekter hos akvatiska organismer samt i 
däggdjur och fåglar (Dachs et al., 1999).

Undersökningens huvudsakliga syfte

yftet med undersökningen var att illustrera förekomsten av de aktuella ämnena vid

. Vi behöver information
m, var och i vilka nivåer de hittas i miljön. De har också östrogenlika effekter. 

der 2003. Provdatum skiljer mellan varje individuellt prov och alla 
essa redovisas i huvudrapporten. Tio olika provtyper har studerats. 

å regionala

övervakningsprogrammen som o ver.

M IVL Värmland Total

ktylfenol och n ys y

tockholm o ngs
erket, 2002) och a l e g dt et al., 2003). 
onylfenol a rut sig ng un

r nonylfenol den ssa ude m a ersökningar.

lika metaboliter ha isa ös

S
bakgrundmiljöer, nära tänkbara punktkällor samt eventuell diffus spridning. Det här är 
substanser med en bred användning inom ett antal olika områden
o

Resultat

Proven har tagits un
d

Antal prov per media i det nationella (IVL) och de tv

ckså tagit pro

edia Skåne

Ingåen rk 1de vatten, reningsve 5 6
U erk 12 2
Dagvatten
F 3
L 19
Mark 3 3
Råvatten
S 17 1
Slam 15 2
Y en 2
T 71 4

tgående vatten, reningsv 1
5 5

isk 10 13
uft 19

1 1
ediment 1 19

10 27
2tvatt

otal 32 107

Sammanställning av var prover tagits inom det nationella mätprogrammet

samt vilka typer av prover som tagits. 

Luft Vatten Mark Sediment Slam FiskPlats

Bakgrund
Råö X
Fladen  X 
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Plats Luft Vatten Mark Sediment Slam Fisk

Pallas X
Urban & urban
bakgrund/
Stockholm X  X 
Malmö X

område

Hushåll/
konsumtion

X

Industriell källa
Färgindustri X X X X
Kreosotförorenat X X

Kemisk industri X X X X
Kemiskt industriom-
råde

X X X

Henriksdal RV X
Vimmerby RV X X

Analyserna har gjorts vid IVL, Svenska Miljöinstitutet AB under 2003-2004. Uppskattad 

l) i två 

Uppmätta halter i olika media av de föreningar som var vanligast förekommande –

lt
4-NF

kommentar

mätosäkerhet 20%. För mer information se IVL rapport B 1594.

amtliga ämnen återfanns i miljöprov. I luft detekterades en förening (nonylfenoS
av de prover som tagits. Vanligast förekommande ämnen och de ämnen som förekom i 
högst halter var 4-tert-oktylfenol (4-T-OF) och grenad 4-nonylfenol (4-NF). I tabellen 
nedan sammanfattas resultaten för dessa föreningar. Som minimivärde anges lägsta 
detekterade värde. 

4-tert-oktylfenol (4-T-OF) och 4-nonylfenol (4-NF)

Matris  Uppmätt halt
4-T-OF

Uppmätt ha

Ingående vatten, reningsverk 0,03-0,16 µg/l 1-3,4 µg/l 

Utgående v sverk ,0 l 0,029-5,5 µg/l 

en 0,0 0,047-0,26 µg/l 

0,0 6 µg/l 0,033-0,33 µg/l bara tre prov 

t 0,0 88 µg/g

TS

0,0073-7,7 µg/g TS

m rk 0,077-8,7 µg/g TS 1,7-437 µg/g TS

us 0,12-0,6 µg/g TS 3,9-8,2 µg/g TS

Not detected 0,29 & 2,8 ng/m3 bara det. i två prov

Not Not detected 

0,001-0,0  TS 0,011-0,06 µg/g TS bara en plats, 3 prov

atten, rening 0 05-0,22 µg/

Dagvatt 03-0,016 µg/l 

Ytvatten 03-0,00

Sedimen 002-0,0

Slam, kom unala reningsve

Slam, ind triellt reningsverk

Luft

Fisk detected

mark 02 µg/g

TS = torrsubstans

ser

Samtliga ämnen återfanns i miljöprov. Oktyl- och nonylfenol och deras motsvarande
etoxilater detekterades i flertalet vatten, sediment och slam. Dodekylfenol var mindre 

Slutsat
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vanlig, och återfanns inte i någo
oktylfenol och grenad 4-nonylfe

t vattenprov. I luft återfanns 4-NF i två prov. 4-tert-
nol uppträdde i högst halter, och både i slam och 

ent korrelerade dessa två ämnen med varann, vilket indikerar gemensamma
ridningskä

tten från reningsverk samt
ska effekter.

e uppmätts i sediment 

ekommenderas fler analyser?

ventuellt överväga uppskattning av human exponering eftersom
föreningarna har östrogenlika effekter. 

Su n-
di ng på grund av det.

4- F-etoxilater bör mätas i 

m -
di

äm

CA EC

(µg/l)

Referens

sedim
sp llor.

Halterna av grenad 4-nonylfenol för i vissa prov av utgående va
många sediment var sådana att det kan finnas risk för toxikologi

Förhållandet r också mycket nära det som tidigar
från Stockholmstrakten (Sternbeck et al., 2003).

R

Det finns orsak att e

4-t-OF: 4-NF ä

bstanserna finns med på EU:s lista över prioriterade ämnen inom ramen för vatte
rektivet och kommer oavsett att analyseras i stor omfattni

tert- oktylfenol, 4-t-oktylfenoletoxilater, 4-nonylfenol och 4-N
slam och i sediment. Nonylfenol mäts dock redan rutinmässigt vid många reningsverk. En

öjlighet är att dessa värden sammanställs i anslutning till redovisningen av vatten
rektivet.

Hur förhåller sig uppmätta halter till de som antas ha effekt? 

Predicted No Effect Concentration (PNEC) för vissa fenolära

nen i vattenfasen (Klein et al., 1999). 

S nr Substans PN

98-54-4 4-t-butylfenol 1,6 ECB

98-51-1 4-t-butyltoluen 56 ECB

95-48-7 2-metylfenol 2 ECB

108-39-4 3-metylfenol 6 ECB

106-44-5 4-metylfenol 110 ECB

140-66-9 4-t-oktylfenol 0,61

1806-26-4 Oktylfenol 0,01 IUCT

25154-52-3 Nonylfenol 0,33 RA(ES)

84852-15-3 Nonylfenol,
grenad

0,33 RA(ES) 

Halterna av 4-nonylfenol var i många fall höga och toxikologiska effekter kan inte
uteslutas.
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H

R

Da

Junestedt C., Ek M., Solyom P., Palm A. och Öman C. (2003) Karaktärisering av utsläp
– Jämförelse av olika utsläpp till vatten. IVL rapport B 1544 

Klein W., Denzer S., Herrchen M., Lepper P., Müller M., Sehrt R., Storm A. och Volmer 

elhetsbedömning

eferenser

chs J., van Ry D. A. och Eisenreich S. J. (1999) Occurrence of Estrogenic Nonylphe-
nols in the Urban and Coastal Atmosphere of the Lower Hudson River Estuary.
Environmental Science and Technology 33: 2676-2679

p

J. (1999) Revised Proposal for a List of Substances in the Context of the Water 
Framework Directive (COMMPS Procedure) Declaration ref: 98/788/3040/DEB/E1.
Frauenhofer-Institut, Schmallenberg, Germany.

Livsmedelsverket. (2002) Screening av alkylfenoler – särskilt oktylfenol. Naturvårdsver-
ket Programområde Miljögiftssamordning Kontrakt nr 219 0105.

Sternbeck J., Brorström-Lundén E, Remberger M., Kaj L., Palm A., Junedahl E. och Cato 
I. (2003) WFD priority substances in sediments from Stockholm and the Svealand 
coastal region. IVL B1538.

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Organiska tennföreningar (OTC)

Screeningen utförd av Inst. för analytisk kemi, Umeå universitet 
År 2001-2003
Var finns rapporten? Sakrapport till miljöövervakningsenheten

Dnr 721-907-01 Mm
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Bakgrund

Organiska tennföreningar (OTC) finns på OSPARs lista (OSPAR/ICES 1993). Tribu
tennoxid (TBT) är den mest kända föreningen och TBT hydrolyseras i vatten till 
tributyltennjoner (TBT). Vid dealkylering av TBT bildas dibutyltenn (DBT) och 
monobutyltenn (MBT) som återfinns i detekterbara halter i marin miljö. Även trifenyl-
tennhydroxid (TPhT

tyl-

OH) och dess nedbrytningsprodukter DPhT och MPhT förekommer i 
miljön (Jansson, 2000).

nnföreningar är hormonstörande ämnen och 

vatten ligger
ellan dagar och veckor medan ämnena kan existera under många år i sediment,

 TBT och TPhT nvänts itiv till båtbotten-
rger). I Sverige har ämnet använts från slutet 

t men f 989 fö under 2 h fö dra verktyg
h sk . T ennkl tidig -

p (ScotchBrite) och i blöjor. Trifenyltennföreningar har 
bioc tatisodlin ribut reni r konser-

Jansso

från janu ri 2003 fartyg och oljeri r som
ennor från ja uari 2008 n tas
ålas ö tätand sfärg. Från och me 2003 får OTCer

te släppas ut på marknaden i Sverige eller användas när de fungerar som biocid 
ikalieinspektionen, 2003).

Tributyltenn (TBT) och andra organiska te
påverkar det endokrina systemet i många organismer. TBT är mycket bioackumulerande
och extremt giftig för fisk och blötdjur. Ämnet orsakar könsbyte hos snäckor (s. k. 
imposex) vid så låga halter som 1ng/l. Vid 20 ng/l är det giftigt för musslor och fisk.
Organiska tennföreningar (OTCer) adsorberas till partiklar i akvatisk miljö och sediment
kan alltså vara en sekundärkälla för bottenorganismer. Halveringstiderna i
m
(Jansson, 2000).

Tennorganiska föreningar som har a som add
färger för att förhindra påväxt (antifouling-fä
av 60-tale örbjöds 1 r båtar 5 m oc r burar, nät och an
inom fisk- oc aldjursodling ributylt orid har are förekommit som anti
bakteriellt ämne i en disksvam
använts som id i po gar och t yltennfö ngar har använts fö
vering av trä och textilier ( n, 2000).

Inom EU får och med 1 a ggar inte målas med färge
innehåller t ganiska föreningar och n måste sådan färg antinge
bort eller m ver med e skydd d 1 januari
in
(Kem

Plastindustrin är numera den dominerande användaren av OTC i Sverige. I PVC används
mono- och di-organiska tennföreningar som stabilisatorer särskilt när man vill ha helt
klara produkter som i utetak, displayer m.m. Blandningar av vissa dioktyltennföreningar
är godkända som tillsats i livsmedels- och läkemedelsförpackningar av amerikanska och 
europeiska myndigheter.

Använda/importerade mängder 

Bland de sju organiska tennföreningarna som används i större mängd än 10 ton i Sverige
ingår DBT men inte TBT (KemI, 2000). Enligt KemI:s produktregister användes i 
Sverige under 1993-2000 i genomsnitt 300 ton/år med år 1997 som extrem på 600 ton.
Inom EU producerades 1996 runt 3000 ton TBT och 1330 ton användes inom unionen
(ORTEP, 2000).
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Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 

En stor spridningsväg är via båtbottenfärger, särskilt från fartyg över 25 m. En sekunddär
spridningsväg är via förorenade sediment. I genomsnitt släpper ett stort fartyg med 
tennbaserad bottenfärg ifrån sig 67 g TBT per dygn (Qvarfort, 2003). TBT har lång 
halveringstid i sediment och vid omflyttningar kan ämnet återföras till vattenfasen. 
Plastvaror med tillsatser av organiska tennföreningar kan ge upphov till diffus spridning

1996

licer kningar

I s r i förorenade vatten (Björklund, 1987) kunde TBT 
påvisas strax över dåvarande detektionsgränsen på 50 ng/l i endast ett prov. I en andra

i en tredjedel av vattenproverna (50 – 12000
de halten i avloppsvatten från Ryaverken i 

Resultat från mätningar av tributyltenn (TBT) dibutyltenn (DBT) och monobutyltenn (MBT)

iment från Östersjön och  Nordsjön 1994/95 (Kalbfus et al., 1996).

TBT DBT MBT referens

(IPCS 1990, ).

Tidigare pub ade undersö

tudier av organiska tennföreninga

rapport (Björklund, 1988) påvisades TBT
ng/l). Ett av de högre värdena representera
Göteborg, vilket indikerar betydelsen av andra källor än båtbottenfärger.

i vatten och sed

Lokal

Vatten (ng/L)

Östersjön <10 -210 <10-72 <10-65 Kalbfus et al., 1996 

Nordsjön <10-320 <10-120 <10-110 Kalbfus et al., 1996

Fiskebäckskil 25000-100000 Stuer-Lauridsen & Dahl, 1995 

Rötslam (ng/g torrvikt )

200-2200 100-800 Norin och Borén, 1993 

3250-10940 de la Cruz & Molander,1998

  17 - 366 17 - 98 7 - 44 Brack, 2000 

<1-210 <1-50 Cato, 2003 

reningsverk 20-40

Sediment (ng/g torrvikt )

Östersjön <10-84000 <10 - 44500 Kalbfus et al., 1996 

Nordsjön 32 - 7100 30 - 2400 Kalbfus et al., 1996 

Fiskebäckskil 1000-15000 Stuer-Lauridsen & Dahl, 1995 

Hamn i Gbg 

Hamn i Gbg 

Sv kust <1-1400

Brack har publicerat ett antal studier där bl.a. halterna i sediment vid Göta älvs mynning
g torrvikt för t yltin (TBT) och från 1,5 to 71 

yltin (TPhT). Resultaten är jämförbara med tidigare studier i 
nar oc or. Även d n, mon n, difenyl-

nn hittades. TBT-koncentrationerna var högst i inre hamnen i övre 
rack, 200

tten,
ellan 1990 och 2002. TBT fanns i de flesta proven och

vikt. Högsta halterna uppmättes i hamnar och vid 
och Uddevalla) men också vid småbåtsvarv (ex. 

och i sydvästra Östersjön

mätts. De varierar från 17 till 366 ng/ ribut
ng/g torrvikt för triphen
Göteborg samt i andra ham h marin ibutylten obutylten
tenn och monofenylte
delen av sedimenten (B 0).

Cato (2003) redovisar koncentrationen av TBT i ytsediment (0-2 cm) i kustnära va
amnar och marinor i prov tagna mh

varierar mellan <1 till 1400 ng/g torr
skeppsvarv (ex. Trelleborg, Göteborg
Studseröd 30 km NO om Lysekil). Intermediära halter (ca 100 ng/g  torrvikt) finns i 
marinor, och vid Scanraff i Brofjorden. Höga halter butyltenn-föreningar uppmättes i 
Stockholms skärgård och vid Bohuskusten. Halterna i Kattegat
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var vanligen låga. Vid en jämförelse med andra länder är de svenska hamnarna och 
elska men mycket högre än i Rotterdams hamn (Se

ns-
T

Kategori referens

marinorna i samma nivå som de eng
tabell 2 nedan ur Cato, 2003). Fenyltennföreningar förekommer i halter under detektio
gränsen (<1 ng/g  torrvikt) upp till 72, 14 och 7 ng/g torrvikt för TPht, DPhT och MPh

spektive.re

Lokal halt

Fiskebäckskil 200-110 totBT/g d Björklund00 ng w blåmussla , 1987

Fiskebäckskil 53000 n  dw mussla Björklund

460 ngT flundra *

mark 50 ngTB musslor *

g totBT/g blå , 1988

Danmark BT/g ww

Dan T/g ww

* (www.mst.dk/publica/06016800.htm)

sy

d undersökning se rna a ganiska föreningar minskat
iljön, jämfört med tidigare studier. 

Resultat

id olika platser, samt i olika reningsverk längs den svenska kusten.
Analyserna har utförts vid Umeå Universitet, Inst. för analytisk kemi

PhT 1,65

DBT MBT

Undersökningens huvudsakliga fte

Syftet me en var att om halte v tennor
i den svenska marina m

Prover har tagits v

Erhållna resultat 

För att räkna om en koncentration av Sn till koncentrationen av respektive förening 
används följande faktorer:TBT 2,44; DBT 1,96; MBT 1,48; TPhT 2,96; DPhT 2,30;
M

Vatten (ng Sn/l) 

lokal TBT 

Reningsverk,utflöde,Sthm <0.016 0.06  2.5

Reningsverk inflöde,Gtbg 0.8

Östersjön: Gålö naturreser. 0.9

5.1 17

 1.7  3.9

Östersjön:  vid Umeå 4.7  4.4  6.0 

Båthamn, Göteborg 0.1- 0.9 0.01-0.77 0.05-0.98

Fiskebäckskilsviken 2001 0.1 - 0.6 0.4 - 0.77 3.8 -5.9 

Fiskebäckskilsviken 1987 <12- 410 <12 - 97 <50

Detektionsgränserna är 0,016, 0,005 och 0,020 ng Sn/l för TBT, DBT och  MBT 

ediment (ng Sn/g torrsubstans)

respektive i ett 500 ml vattenprov. 

S

De högsta halterna av TBT påträffades mellan sediment på 1-3 cm och 39-50 cm djup.
Totalt sett detekterades halter av TBT på 1,4 – 28,9 ng Sn/g torrsubstans, DBT 1,1 – 28,9
ng Sn/g torrsubstans samt MBT 0,8 – 19 ng Sn/g torrsubstans.
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Rötslam (ng Sn/g torrsubstans) 

Halterna i rötslam vid Louddens reningsverk var för TBT 32 ng Sn/g torrsubstans,för
DBT  692 ng Sn/g torrsubstans samt för MBT 39 ng Sn/g torrsubstans.

Biota (ng Sn/g  torrsubstans)

lokal TBT DBT MBT Kategori

Fiskebäckskil 37-360 13-190 18 - 410 musslor

Fiskebäckskil 1) (1-18) x1000 musslor

2) 10 -11 1- 2 0.3 - 0.4 lax

0.5 - 0.7 0.2 - 0.3 strömming

4 5.3 -7.3 3.0 - 3.1 nätsnäcka

Kalvhagefjorden < -5.9 1.7 - 4.4 1.5 - 3.4 nätsnäcka

9.8 - 45.9 15.9 - 52.2 13.6 - 32.2 nätsnäcka

6.2 - 16.3 4.8 -15.0 nätsnäcka

Göteborg 1 - 23.4 5.4 -12.6 2.8 - 6.4 nätsnäcka

3) 4 - 6 

Burholmarna 4.8 - 18.

Malmö hamn 

Brofjorden 0.9 - 48.4 

3.

1) Fiskebäckskil (1987)

2) Norsk od eå 2002-06-12

3) Strömming inköpt i en by utanför Umeå 2001-06-11 fångad föregåend

S

Undersökningen ha
täckta. Det ligger nä

lad lax inköpt i Um

e dag.

lutsatser

r koncentrerats på tillståndet i marin miljö. Andra områden är inte 
ra till hands att jämföra resultaten med de data som tagits fram av 

Ingmar Cato och medarbetare, se ”Tidigare publicerade undersökningar”. I många fall har 

m ten.

vad gäller spridningen av organiska tennföreningar. Det gäller t.ex. human exponering 

R

so
ut

se

en-
de
sla e screening under 2005 svara på. 

mätningar gjorts på olika sätt i dessa två studier, här har t.ex. vattenprover i hamnar mätts
edan Cato et al. mätt OTCer i sediment  vilket gör det svårt att direkt jämföra resulta

Det behövs även en komplettering med andra typer av data för att få en heltäckande bild 

och förekomst i andra delar av miljön och i fisk.

ekommenderas fler analyser?

Screeningstudien har lyckats i sådant hänseende att vi har en uppfattning om vilka halter
m förekommer i marin miljö längs den svenska kusten idag i det fall att man kan reda 
de motsägande resultat som finns. Vi har en sämre uppfattning om den generella 

förekomsten av organiska tennföreningar i samhället och den humana exponeringen. 

Organiska tennföreningar finns hittills med inom programområde kust och kav i fisk och
diment på grund av krav från OSPAR. 

Vattendirektivet kommer också att ställa krav på analyser. Om vi kommer att rekomm
ra att dessa ska vara mer omfattande än en ”miniminivå” med mätningar i sediment och
m med vissa intervall får en kommand

101



Resultat från Screeningprogrammet

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

ågra PNEC(Probable-No-Effect-Concentration) värden är inte kända. N

OAEL (No-Observed- Adverse-Effect-Level) är för TBTO i långtidstest 0,025mg/kgN
och dag. Vissa akvatiska organismer är extremt känsliga för TBT-föreningar. OSPA

tt upp något som man kallar EAC( Ecotoxicological Assessment Criteria) som ska 

bw
R har

ör sediment 5-50 ng/kg torrvikt (OSPAR, 2000). 

R

Berg, M., Arnold, C. G., Muller, S. R., Muhlemann, J. och Schwarzenbach, R. P. (2001)
Sorption and desorption behavior of organotin compounds in sediment-pore water 
systems. Environ. Sci. Technol., 35, 3151-3157.

Björklund, I. (1987) Skeppsbottenfärgernas miljöeffekter, Kemikalieinspektionen rapport 
7/87, 1-16.

Björklund, I. (1988) Miljöeffekter av tennbaserade skeppsbottenfärger, Kemikalieinspek-
tionen rapport 6/88, 1-38.

Brack, K. (2002) Organotin Compounds in Sediments from the Göta älv Estuary Water,
Air, and Soil Pollution 135 (1-4), 131-140.

Cardellicchio, N., Giandomenico, S., Decataldo, A. och Di Leo A. (2001) Speciation of 
butyltin compounds in marine sediments with headspace solid phase microextraction
and gas chromatography – mass spectrometry. Fresenius J. Anal. Chem. 369, 510-515. 

Cato, I (2003) Orgniatin compounds inswedish sediments – an overlooked environmental
problem? http://www.sgu.se/verksamhet/fou/FoU-seminarium-2003.pdf

sa
indikera maximal säker nivå av en förorening i miljön. För TBT-föreningar är dessa 
värden för vatten 0,01-0,1 ng/L och f

Helhetsbedömning

eferenser

Ceulemans, M. och Adams, F. C. (1995) Evaluation of Sample Preparation Methods for 
Organotin Speciation Analysis in Sediments - Focus on Monobutyltin Extraction.
Anal. Chim. Acta 1995, 317, 161.

De la Cruz M.A.T. och Molander, S. (1998)  Butyltins in marine sediments from the 
Swedish west coast. Report to Swedish National Chemicals Inspectorate. Gothenburg,
Chalmers University of Technology.

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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IP

IP

Ja

Ke

Ke

CS (1990)  Tributyltin compounds. Geneva, World Health Organization, International 
Programme on Chemical Safety (Environmental Health Criteria 116). 
CS (1996) International Chemical Safety Card -- Tributyltin oxide. Geneva, World 
Health Organization, International Programme on Chemical Safety (ICSC 1282).
nsson, B. (2000) Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM), “Tennorganiska

föreningar i svensk miljö – behöver vi ytterligare kunskaper?”, Final draft. 
mikalieinspektionen (2000) Tennorganiska stabilisatorer i PVC, manuskript (2000-05-
31).
mikalieinspektionen (2003)
http://www.kemi.se/kemi/nyheter/nyheter_bekampningsmedel/1052831455.html

Ka

No

OR
OS

OSPAR (2000) North Sea Quality Statu
OSPAR Commission, London.

Qvarfort, U. (2003) Undersökningar vid

lbfus, W., Zellner, A., Frey, S. och Knorr, Th. (1996) Analysis of butyltin species in 
water, sediment and environmental matrices”, Rapport no. UBA-FB, November 1996,
50 pp.
rin, H. och Borén, H. (1993) Organiska tennföreningar i rötslam från några svenska 
reningsverk, IVL-rapport B 1114, 24 pp.
TEP (Organotin Environmental Programme) (2000) Report to CEFIC, 2000, 20 pp.
PAR/ICES (1993) North Sea Quality Status Report. Oslo and Paris commissions,
London.

s Report 2000, Region II – Greater North Sea. 

Musköbasen, Mälbyfjärden, Märsgarn/Vitsgarn,
Berga/Vitså samt Gålö. Opublicerad rapport FOI NBC skydd, 26 sid.

Stuer-Lauridsen, F. och Dahl B. (1995) “Sources of organotin at a marine water/sediment
interface – A field study”, Chemosphere 30, 831-845.
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Pentaklorfenol

Kemisk struktur hos a) pentaklorfenol och b) pentakloranisol

Pentaklorofenol (PCP) CAS # 87-86-5

Var finns rapporten? IVL rapport B1474

Pentaklorfenol (PCP) är ett mycket toxiskt ämne som klassificerats som möjlig carcino-
gen för människa. Klorerade dioxiner kan bildas naturligt genom fotokemisk omvandling

Metabolit: pentakloranisol (PCA)

Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinsitutet AB 
År 2002

Bakgrund
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av PCP. Vid olika förbränningsprocesser anses PCP utgöra ett mellansteg vid bildningen 

än

ellan
1978 som aktiv komponent i tryckimpregneringsmedel (kp-cuprinol).  Den största 

förbrukningen av PCP skedde vid användning av olika blånadsskyddsdoppningsmedel
inom träindustrin särskilt under 60- och 70-talen. Cirka 400-500 anläggningar för
”trädoppning” torde ha funnits i Sverige (Svenska Träskyddsinstitutet, 1980).

Natriumsaltet av pentaklorfenol fick vid slutet av 1960-talet ersätta kvicksilver som
slembekämpningsmedel inom pappersmassaindustrin. Pentaklorfenyllaurat, en esterform
av pentaklorfenol användes vid impregnering av textilier för utomhusbruk. PCP-
innehållande konsumentprodukter har sålts för bekämpning av husbock och svamp-
angrepp (Fisher, 1991). 

Inom EU används PCP fortfarande på dispens i vissa länder och ämnet används sannolikt 
i större omfattning i Asien och Afrika. Import av PCP-innehållande trävaror kan inte 
uteslutas då bland annat USA och Kanada tillåter PCP-haltiga träimpregneringsmedel.
Inom textilindustrin används PCP fortfarande som biocid i länder som Kina och Indien. 
Också i textila processer som färgning, fiberförstärkning och konservering används
PCP-haltiga produkter (KemI, 1997; USEPA, 2003).

Använda/importerade mängder 

Den totala svenska produktionen av PCP-impregnerat trä var 114 000 m3 under åren
1963 -1978. Uppgift om totala mängden producerad/använd PCP under tidsperioden

knas. Efter 1977 finns inga mängder angivna men enligt statistiken fortsatte försälj-
 till 

Svenska importörer ska tillse att PCP-innehållet i importerade produkter inte överstiger
0,1 vikts-%, men ingen regelbunden tillsyn garanterar att så sker. Förekomsten av PCP

mycket låg. 

av dioxiner.

Pentaklorfenol har använts som biocid sedan 1930- talet och är totalförbjudet i Sverige
sedan 1978 men används fortfarande i många delar av världen för bl.a. för impregnering
av trä och som biocid. I blodplasma har mätbara PCP-halter registrerats hos svenska m
(Sjödin et al 2000).

Pentaklorfenol finns som prioriterad substans i EU:s ramdirektiv för vatten. Ämnet 
återfinns också på HELCOM:s och OSPAR:s internationella listor för ämnen som ska
följas upp. 

De huvudsakliga användningsområdena för PCP var vid träimpregnering, vid slem-
ekämpning inom massaindustrin samt vid impregnering av textilier. PCP ingick mb

1956-

sa
ningen av pentaklorfenol till industri fram till 1978 och av pentaklorfenyllaurat fram
och med år 1980 (KemI, 2000).

i importerade textila halvfabrikat tros vara
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Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 

Träimpregneringsanläggningar: Gamla impre ggningar och virkesupplag där
n av mark och grundvatten kan ha skett. 

pappersmass nte tillstånd. 
n tänkas vara punkt

tn mla textilindu läggningar är det tänkbart att 
ment.

ä läckage ka ier med by
ggningar: Olika förbränningsprocesser kan leda till att PCP bildas. 

ses tt viktigt första s ningen av diox

Nutida di via import av PCP-haltiga varor 
ra sig genom ackumulation i slam hos reningsverk. 

möjliga spridningsvägar av pentaklorfenol i den

akliga

pridningen av PCP torde numera ske diffust från hushåll eller industrier. 

örekomst av PCP i den svenska miljön har undersökts främst i förorenade och urbana 

gneringsanlä
kontaminatio
Träindustri: Slembekämpning av a med PCP krävde i

r.
Gamla

deponerade fiberbankar ka källo
Textilindustri: I anslu ing till ga striella an
PCP förekommer i t ex djupare sedi
Deponier: En möjlig k lla till PCP- n vara depon ggavfall.
Förbränningsanlä

Bildning av PCP an vara e teg i bild iner vid avfalls-
förbränning.

ffus spridning kan förväntas ske i någon mån
och kan tänkas ytt

Luft

Sammanfattande bild över

svenska miljön. Figur hämtad från IVL rapport B1474. Den huvuds

s

Tidigare publicerade undersökningar

F
miljöer.

Hushåll/
industri

Normal varu-
förbrukning

Reningsverk

Klorinnehållande
avfall

Import av
varor/produkter
innehållande
PCP

PCP

PCP

PCP

PCP
Slam Spridning

på åkrar?

Gamla
fiberbankar

Förorenade
markområden

PCP

PCP

Vatten/grundvatten

PCP

PCP

Teknosfär
Industriell

PCP

förbränning

Avfallsförbränning

Långväga atmosfärisk
transport

Deposition
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Sammanfattning av rapporterade halter av pentaklorfenol i ett antal tidigare studier

Lokal Typmiljö Koncentration Referens

Vatten ( g/l)
Avloppsvatten, Stockholms reningsverk

999

ströms Borås Ev. industri påverkan 25 - 180 Golder, 2000

Granmo,

-

1990

Nordisk marin miljö n.d. – 441 (fri) Östfeldt et.al., 1994

1996

Ingående 0,15-0,25 Stockholm Vatten, 1990 

Utgående 0,14 Stockholm Vatten, 1990 

Lakvatten, avfallsupplag Industriell n.d. – 0,95 Öman et.al., 2000

Boroområdet, grundvatten f.d. industriell n.d. - 13 VBB VIAK, 2000 

Mark (ng/g TS)
Boro, fd träimpregnering f.d. industriell n.d. – 19.000 J&W, 1

Sediment (ng/g TS) 
Stockholm 1997-1999 urban 0,02 - 14 Broman et.al., 2001

Viskan, ned

Stenungsund, 1995 Kust, nära industri 17 - 644 Brorström-Lundén och

1995

Biota (ng/g fettvikt)
Mytilus macoma 1989

Musslor, Stenungsund Kust, nära industri 0,19 - 61 Brorström-Lundén et.al.,

I en studie av reningsverksslam från Västra Götaland hittades dock inga mätbara halter av 
lorfenoler (Svensson, 2002).

Undersökningens huvudsakliga syfte

kningen är att ge kunskap om förekomsten av pentaklorfenol och dess 
lor, vilka 

nas och om ämnet återfinns i bakgrundsområden.

ategi u ån i rade p ch spridningsvägar.
Mätlokalerna indelades i tre kategorier: bakgru diffus spridning samt punkt-

ler h er tag
 på svenska västkusten och i n mmar och

mark i opåverkad s frå ka västkusten och på matjord
stergötland och Gotland.

ning har pr gits på
* luft/deposition i centrala Stockholm vinter

ngsv olm o gva enslam i Årstav

nktkällor har prover på

k

Syftet med undersö
spridningsvägar i den svenska miljön – om det sker en spridning från punktkäl
halter som kan återfin

Resultat

Provtagningsstr tgick ifr dentifie unktkällor o
ndlokaler,

källor

Från kategorin bakgrundsloka ar prov its på
* luft/deposition orra Finland so vinter
*
Ö

kogsmiljö n svens från Skåne,

* biota dels i form av fisk utmed svenska kusten, dels i form av älgprov.

Från kategorin diffus sprid over ta
 sommar och

* slam från reni erk i Stockh ch ifrån da tt iken

Från kategorin pu tagits
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* luft/avgång till luft från en nedlagd träimpregneringsanläggning (Boro) i Vetlanda
hösten, från en avfalls

på
förbränningsanläggning i Uppsala på vintern och från Stenungs-

 som rep en in ed pla produktion och 
kloranvändning.
* mark från nedlagda träimpregneringsanläggningar i Vetlanda och Bromma och från en 

e indu d
 från en nedlagd impregnerin läggning unds-

en ne appersind i Örseru nför
från ett renings m t av us
 från en nedlag ggning i Vetlanda och från Stenungssund-

biota via fisk (gädda) från ett sund i Nacka, där stora mängder massafibrer ligger på 
em

orås.

på luf ång til osit tag e torr- och
tdeposition uppsam rk prov  blandprov av de översta 3-5 cm.

ogs på olika djup i glasflaskor om ca 5 liter. Sediment provtogs med en 
ämtare av Kajaktyp.

Erhållna resultat 

av p enol (PCP) och pen A)

 lokaler

(pg/m3)
PCA
(pg/m3)

anmärk

sundsområdet resentant för dustriort m  omfattande st

plastproducerand stri i Ysta
* sediment gsan i Vetlanda, från Stenungss
området och från dlagd p ustri msviken uta Västervik
* slam verk i Borås so är belasta bl.a. textilind trier
* vatten d impregneringsanlä
sområdet
*
bottnarna och via fisk från en sjö påverkad av textilindustrier i Viskans vattensyst
nedströms B

Prov har tagits t samt avg l luft. Dep ionsprov har its där båd
vå lats. Ma togs som
Vattenprov t
h

Analyserna har gjorts vid IVL, Svenska Miljöinstitutet AB.

Uppmätta halter entaklorf takloranisol (PC i luft vid

olika typer av

i PCP ningKategor

Bakgrundlokal <1 - 3   3 - 41 aug 2001
<1 - 2   4 -  7 dec 2001

källa
sep 2001

 5 ö:

 6 ning dec 2001
0 höst 2001

und höst 2001

Vid diffus <1  <2 urban miljö:

    100 urban milj
jan 2002

Vid punktkälla  <2 avfallsförbrän
5   130 träindustri Boro

<1 – 1.0 <2 - 80 Stenungss

Uppmätta halter av pentaklorfenol (PCP) och pentakloranisol (PCA) i deposition vid

olika typer av lokaler

Kategori PCP 
(ng/m2*dygn)

PCA
(ng/m2*dygn)

anmärkning

Bakgrundslokal <0.1 <0.1 - 0.16 aug 2001
<0.1 - 0.81 <0.1 - 0.13 dec 2001

Vid diffus källa 2.8 <0.1 urban miljö sep 2001
3.4 <0.1 jan 2002
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Uppmätta halter av pentaklorfenol (PCP) och pentakloranisol (PCA) i sediment v

olika typer av lokaler

id

torrsubstans)
g/g

rrsub-
gKategori PCP  (ng/g PCA (n

to
anmärknin

stans)
Nära diffus källa 0.02 - 14 ljö Broman et al., 

2001
Urban mi

Nära punktkälla 8 2001
- 7  – 1.6 und 1
.2 ind.

2 - 2 <1 träind. Boro aug
1 <1 Stenungs nov  200

4 pappers okt 1999

PNEC = 3,7

halter av pentakl ) oc anis tten vid

pun

(ng/l) PCA ( n

Uppmätta orfenol (PCP h pentaklor ol (PCA) i va

ktkällor

Kategori PCP ng/l) anmärk ing
Vid punktkälla 1.5 - 2 1.5 - 1 träind. B 001.3 .9 oro sep 2

4 - 1 1.5 - 2 Stenungsund nov 20019 .3

PNEC  = 200

Uppmätta halter av pentaklorfenol (PCP) och

olika typer av lokaler

pentakloranisol (PCA) i slam vid

Kategori PCP  (ng/g 
torrsubstans)

PCA (ng/g 
torrsub-
stans)

anmärkning

Nära diffus källa 48 - 200 <1 - 11 primär/ rötslam sep 2001
  9 - 11 <1 dagvatten sep 2001

Vid punktkälla     58 <1 textilind.: Borås okt 2001 

Uppmätta halter av pentaklorfenol (PCP) och pentakloranisol (PCA) i mark vid

olika typer av lokaler

Kategori PCP (ng/g  PCA (ng/g anmärkning
torrsubstans) torrsubstans)

Bakgrundslokal  0.3 - 1.2 <1 - 2.8 matjord 1994-95
   2  - 3   6  - 7 skog jun 2001

nktkälla    2 - 72  <1 - 12 träind. Boro Vid pu
 24 - 190     - träind.  Bromma
   4 - 19  1.5 - 2.3 Gårdsjön
   2 - 3  <1 plastind. Ystad
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Uppmätta halter av pentaklorfenol (PCP) och pentakloranisol (PCA) i biota vid

i PCP (ng/g lipid) PCA (ng/g anmärkning

olika typer av lokaler

Kategor
lipid)

Bakgrundslokal 57 - 340   88 - 260 marin:
strömmings-
muskel

1999

26 - 130 0 - 3
Vid punktkälla 13 - 57 28 - 30 

terrest: älglever 2001
papper; gädda Tollare

00  150     49 textil: gädda Borås 20
    13  5 textil: ål Borås 2000 

Uppmätta halter av pentaklorfenol (PCP) och pentakloranisol (PCA) i livsmedel

Kategori PCP (µg/kg
färskvikt)

PCA (µg/kg 
färskvikt)

anmärkning

Animaliskt fett 1999 <0.5 - 1.8 <0.05 - 0.08 svin, nöt, ungnöt
Fet fisk <0.5
Mager fisk <0.5

- 0.9 0.3 -  7.9 lax, ål 
<0.1 torsk, gädda 

Ägg (gula) <0.5 <0.05
Mjölk (3,5%) i µg/l <0.5 0.047
Frukt   0.05    2.7 
Ceralier <0.5 <0.05
Grönsaker <0.5 <0.05

Slutsatser

P
hydrofobt ämne är f
PCA. Den större de

CP halten i luft är betydligt lägre än PCA vilket förklaras av att PCA som oladdat 
lyktigare. En ev. långväga transport av PCP sker troligen i form av 
positionen av PCP kan förklaras med ökad fördelning till partiklar och 

vätskefas i förhållande till PCA.

H
Re
an livsmedel (utom frukt) medan PCP dominerar i 

a
är låga relativt de halter som kan antas ha akut toxiska effekter. Spridningen till miljön
ko -innehållande

m för 
at lorfenol. Det fås med i en analys där ett antal 

ushåll kan vara en källa för diffus spridning särskilt om träskyddsmedel används
sultaten för biota är svår att jämföra; olika arter olika antal individer olika åldrar har 
alyserats. PCA dominerar i luft och

vatten, slam, sediment och deposition.

Sammanfattningsvis kan konstateras att PCP finns i den svenska miljön, men att haltern

mmer troligen från ”gamla synder” resp. från användning av vissa PCP
produkter.

Rekommenderas fler analyser?

Förutom det som krävs inom vattendirektivets ram bör löpande mätningar göras i sla
t följa utsläpp från användning av pentak

ämnen kan bestämmas samtidigt.
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Vilka koncentrationer har effekt? 

Data från Kemiska Ämnen 10.0:

rgiftning vid förtäring - LD50 Oralt råtta: 27 mg/kg kroppsvikt
rgiftning vid inandning - LC50 Inhalerat råtta 4h: 0,25 mg/l
rgiftning vid hudkont

Fö
Fö

Referenser

Broman, D., Balk, L., Zebühr, Y. och Warman, K. (2001) Miljöövervakning i Stock-
holmskommun Saltsjön och Mälaren – KEMI Slutrapport: Provtagningsåren 96/97,
97/98 och 98/99. Laboratoriet för akvatisk ekotoxikologi, ITM, Stockholms universitet 
samt Miljölaboratoriet i Nyköping

Brorström-Lundén E. och Granmo Å. (1995) Sedimentundersökning utanför Stenung-
sund. IVL rapport L95/82 för Hydro Plast AB. 

Brorström-Lundén, E., Granmo, Å. och Ekelund, R. (1996) Upptag av miljögifter i det 
marina
ekosystemet: en studie i Stenungsundsområdet. IVL rapport L96/228

Fisher, B. 1991. Pentachlorophenol: Toxicology and Environmental Fate. Journal of 

Pesticide Reform Vol.11 No 1.
Golder Grundteknik (2000) Översiktliga undersökningar av sediment i Viskans 

avrinningsområde. Rapport för länsstyrelsen i V. Götaland. 
J&W. (1999) Landsbro Vetlanda Kommun, Trishult 5:1-5:3, f d Landsbro Trä AB. 

Utökad miljögeoteknisk undersökning. 
KemI. (1997) Kemikalier i textilier PM 2/97. 

Fö akt -
LD50 Dermalt råtta: 96 mg/kg kroppsvikt
LD50 Dermalt kanin: >40 mg/kg kroppsvikt
Giftighet - LC50 Fisk 96h: 0,032 mg/l Art: Lepomis macrochirus 

50 Daphnia 48h: 0,145 mg/l Art: D. magnaEC
IC50 Alger 72h: 0,183 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus

% bryts ned på 28 dygn OECD 301D 21

Helhetsbedömning

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Ke
Ke
Sj

St
Sv
Sv

US

VB

W

Öm

Stockholm
Østfeldt P., Gustavson K, Jansson B, Jonsson P, Miettinen

(1994) Halogenated Organic Compounds in the Marine

mI. (2000) KIFS 2000:9. Klassificeringslistan.
miska ämnen 10.0, Prevent. 

ödin, A., Hagmar, L., Klasson Wehler, E., Björk, J., och Bergman, Å. (2000) Influence
of the consumption of fatty Baltic Sea fish on plasma levels of halogenated environ-
mental contaminants in Latvian and Swedish men Environmental Health Perspectives 
108(11), 1035-1041
ockholm Vatten AB. Industrienheten. (1990) Avloppsvatten från hushåll. 
enska Träskyddsinstitutet. (1980) Träimpregnering i Sverige. 
ensson, A. (2002) Miljögifter i avloppsslam - en studie omfattande 19 reningsverk i 
Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland, rapport 2002:39
EPA. (2003) Integrated Risk Information System (IRIS). Pentachlorophenol; CASRN
87-86-5. http://www.epa.gov/iris/subst/0086.htm (11 Mars, 2002)
B VIAK. (2000) Broby Industrifastigheter AB, Rustas Lager, Landsbro Vetlanda 

Kommun. Undersökning av föroreningar i mark och grundvatten.
alker, G., Hostrup, O., Hoffmann, W. och Butte, W. (1999) Biozide im Hausstaub.
Gefahrstoffe –Reinhaltung der Luft 59, 33-41 
an, C., Malmberg, M. och Wolf-Watz, C. (2000) Handbok för lakvattenbedömning,

Metodik för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag. IVL rapport B 1354,

V, Ringstad O. och Wesén C.
 Environment 1989-1990 Tema

Nord 1994:591.
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Perfluorerade ämnen

Perfluorooctan sulfonat (PFOS) CAS# 2795-39-3

PFDS Perfluorodekansulfonat CAS# 67906-42-7

S# 307-24-4

Perfluorohexan sulfonat (PFHS) CAS# 432-50-7
Perfluorooctanoic acid (PFOA) CAS# 335-67-1
Perflourononanoic acid (PFNA) CAS# 375-95-1
Perfluorooktan sulfonylamid (PFOSA) CAS# 4151-50-2

Inom det Nordiska screeningprojektet studerades förutom dessa ämnen även 
PFBS Perfluorobutansulfonat CAS# 29420-49-3

PFHpA Perfluoroheptanoic acid CAS# 335-67-1
PFHA Perfluorohexanoic acid CA
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Screeningen utförd av ITM, Stockholms Universitet.
Miljöövervakningen har även finansierat provtagning i Sverige 

ssa kompletterade prover inom det nordiska 
screeningprojekt 2003-2004

Bakgrund

s i

r av produkter och varor (KemI 2004 a,b). 

niska ämnen har på senare tid uppmärksammats som

polymera produkter. Några ämnen, perfluorooktansyra (PFOA) 
och perfluoroktansulfonsyra (PFOS) har också visats innebära toxikologiska risker genom

ta tyder också på att 

.
I

t i blod från
människa. Sammantaget med deras produktionsvolymer och spridda användnings-

söka spridningen av dessa ämnen i den
svenska urbana miljön (Järnberg, 2003, Järnberg et al. 2003).

äteföreningar har fluoroorganiska föreningar exceptionella 

samt analys av vi

År 2001-2002 resp. 2003-2004
Var finns rapporten? Sakrapport till miljöövervakningsenheten

Dnr 721-1286 Mm; 721-915 Mm, Naturvårdsverket
NMR rapport 2004:552.

PFOS är en förkortning av perfluorooktansulfonat. Molekylen har en kolkedja med åtta 
stycken kolatomer som är fullständigt fluorerade och en sulfonatgrupp. När PFOS hitta
miljön är det ett stort antal ämnen som kan ha varit ursprunget. Det beror på att PFOS kan 
ingå i en större kemisk struktur som kan brytas ner i miljön till PFOS. Därför är det 
viktigt att behandla PFOS som en grupp av ämnen och inte som ett enskilt ämne (KemI
2004 a,b). 

PFOS-liknande ämnen ingår i en större grupp som betecknas perfluoroalkylsulfonater,
PFAS. Andra perfluorerade ämnen, med olika egenskaper, är också viktiga att upp-
märksamma, t .ex. perfluoro-oktansyra, PFOA. Det rör sig alltså om ett stort antal ämnen
som förekommer i olika type

Högfluorerade (perfluorerade) orga
potentiellt miljöstörande ämnen. Deras kemiska och biologiska persistens medför att de är 
mycket långlivade i miljön. Perfluoralkylsulfonsyror och perfluoralkylkarboxylsyror
innefattar ett flertal isomera föreningar med mellan 4 och 12 kol i strukturen (Järnberg,
2003; Kärrman, 2003). De förekommer dels som rena ämnen i produkter, men även som
delstrukturer i derivat och

deras leverskadande och reproduktionsstörande egenskaper. Nya da
det finns en viss ökad risk för cancer i urinblåsan vid hög exponering för perfluorerade
ämnen (Alexander et al., 2003). 

För perfluorheptan och perfluorhexyljodid har inte publicerats några toxikologiska data
Indikationer finns att dessa ämnen kan störa funktionen hos biologiska membran (Kem
2004a,b). Ämnena bioackumulerar och biomagnificeras och återfinns i kraftigt förhöjda
koncentrationer hos toppkonsumenter som t.ex. säl och rovfågel, sam

områden har detta gett anledning att under

Jämfört med andra kolv
fysikaliska egenskaper (KemI, 2004a,b):
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I) I de allra flesta fall blandar de sig inte med andra vätskor.

III) De är isolerande och har hög resistans. 

per rganiska ingar intressanta att använda i olika 
lämpningar. Det betyder dock också att de kan utgöra en risk för miljön. 

l-flour garna gör de yta ned. Fluoro-
organiska föreningar, speciellt PFOS, har också visat sig var spritt i miljön i hela norra 

nnan, 2001; Hansen et al., 2002; Kannan
t al., 2001).

nen h erkats än 50 anvä tt stort antal olika
äcksk stat rengö hård indemedel,

er cide tsm ish  impregnering av 
pper och textiler (Kannan et al., 2001, 2002; Laikhtman and Rohrer, 1998; RIKZ,

 PFOS används troligen inte inom textilindustrin i Sverige idag. I dag är det bara
ett land i Europa, Italien, som har tillverkning av PFOS. 

0.
nnat

mnen omfattar 175 ämnen fördelade på 22 olika klasser av ämnen enligt 
OECDs lista. 51 CAS-nummer från 13 av dessa klasser är registrerade i det svenska 

e flesta PFAS-relaterade ämnen hittas i produktregistret till en volym

emissionskällor, typ av spridning och volymer 

användningsområdet av perfluoralkylsyror som derivat och
ga. Några användningsområden som

och läderbehandling, skum-
läckningsmedel samt konsumentprodukter för textil och lädervård. Användningen av 

an 2002 efter att den största
tillverkaren 3M frivilligt dragit ned produktionen (KemI 2004a, b).

lter upp till 1 m torrsubstans d ktera 002).

II) De är inte frätande och inte eldfängda.

Dessa egenska gör fluoroo fören
industriella til
Styrkan i ko bindnin m långlivade och svåra att b

hemisfären inklusive Arktis (Giesy and Ka
e

Ämnets användning 

Perfluorerade äm ar tillv i mer år. De nds för e
ändamål, t.ex. i sl um, anti medel, ring av a ytor, b
smörjmedel, herbicid , insekti r, färg, e edel, pol och vax,
pa
2002).

Cirka 3250 ton PFOS-baserade kemikalier producerades av 3M Company (USA) 200
Trots att de har slutat med det mesta av sin tillverkning, fortsätter tillverkningen på a
håll av liknande produkter.

Använda/importerade mängder 

Perfluorerade ä

produktregistret. D
av upp till 1 ton (2001).

Huvudsakliga

På grund av det mångsidiga
i polymer form är användningen svår att kartläg
identifierats i Sverige är ytbehandling, industriell textil-
s
PFOS-baserade produkter har troligen minskat kraftigt sed

Tidigare publicerade undersökningar

Halter av PFOS i slam 

I slam kunde PFOS-ha g/kg ete s (Svensson, 2
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Halter av PFOS och PFOA i biologiska over från Arktis artin

) lt PFOA (ng/g)

pr (M et al., 2004) 

Matris Halt PFOS (ng/g Ha

Isbjörn (n=7) 1700 - >4000 - 132,9

Polarräv (n=10) 6,1 – 1400 <2,0

0

1,3 – 20 >2,0

Säl (n=9) 8,6 - 23 <2,

Mink (n=10) 

Mätningar och effekter ho ka

helblod (p rade ämnen i sven

PFOA PFOS PFNA PFOSA

s männis

Uppmätta halter i g/ l) av olika perfluore ska

kvinnor och män (Kärrman et.al., 2004)

Alla (n=66) intervall 0.5-1 <0,1-1,9 0,4-22,92.4 1,7-37

Män (n=40) intervall 0.5-1 <0,1-1,9 0,8-22,9

8-4 8 <0.1-1.0 0.4-9.5

2.4 1,7-37

Kvinnor (n=26) intervall 0. .1 4.6-32.

.

Undersökningens huvuds

gen är att få en uppfattning om spridningen av perfluor
ge – om det s tkällor, vilka ha an

rening återfinns i bakgrundsområden.

esultat

längs den svenska recipiente a miljöer s
ssa

gsverk

ar
p ovbank)

er i Mälaren och Stockholms skärgård 

versitet.

S i fisk i en n mo

) n= Ma

akliga syfte

Syftet med undersöknin erade
ämnen i Sveri ker en spridning från punk

arna
lter som k

återfinnas samt om fö

R

Prover har tagits
på fisk kusten, i r till urban amt
i referensplatser till de
av slam från renin
vid deponier
på fisk från olika insjö
av sillgrissleägg (retros ektivt ur pr
från olika plats

Analyserna har utförts vid ITM, Stockholms Uni

Erhållna resultat 

Halter av PFO gradient från Mälare via Stockholm ut t Östersjön år 2000

Plats Halt PFOS (ng/g tris

Adelsö (i  Mälaren) 29 20 Abborre, muskel

Färingsö (i Mälaren) 33 20 Abborre, muskel

(Stockholm) 9 20 AbbRiddarfjärden 2 orre, muskel
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Plats Halt PFOS Ma(ng/g) n= tris

Slussen (Stockholm) 20 Abb

skär Abb

s sk bb

(Stockholms skärgård) 2,4 20 Abborre, muskel

rg bb

1,2 20 Abborre, muskel

29 orre, muskel

Kummelnäs (Stockholms gård) 12 20 orre, muskel

Torsbyfjärden (Stockholm

Vindön

ärgård) 12 20 A orre, muskel

Lökholmen (Stockholms skä ård) 1,2 20 A orre, muskel

Björkskär (Stockholms skärgård) 

Halter av PFOS och PFOA i fisk fångad på ett antal olika platser i Sverige 

r Hal t PFPlats, Å t PFOS Hal OA Matris

Utanför L 01 2,9- n=3-5 uskeluleå, 20 4,9 ng/g ( /plats) n.d. Abborre, m

Umeå, Holmöarna

Utanför Gävle, 200

, 2 1,4 ng/g (n=10) n.d. Abborre, mus

1 5,0-5,3 ng/g (n=10/plats) n.d. Abborre, mus

, 200 2,9-3,1 ng/g (n=10/plats) n.d. Abborre, mus

järden yttre resp. 

inre 2002 

5,8 ng/g (n=10 per plats) n.d. Abborre, muskel

Stockholm, Slussen, 2001 41 ng/g (n=10) n.d. Abborre, muskel

Stockholm, Vindön, 2001 9,1 ng/g (n=10) n.d. Abborre, muskel

Stockholm, Lökholmen 2001 3,4 ng/g (n=10) n.d. Abborre, muskel

Stockholm, Yngern, 2001 (ref.

till Stockholm)

1,24 ng/g (n=5*10) n.d. Abborre, muskel

Mälaren 5 platser, 2002 20-33 ng/g (n=10 per plats) n.d. Abborre, muskel

Göteborg, Göta älv, 2001 3-7,6 ng/g (n=6-7/plats) n.d. Tånglake, muskel

Utanför Malmö, 2001 1,5 ng/g (n=10/plats) n.d. Tånglake, muskel 

Kristianstad, Hammarsjön, 

2001

36 ng/g (n =10) n.d. Abborre, muskel

Halmstad 2002 

Laholmsbukten, Nissan 

0,5 resp. 15,9 ng/g (n=10 resp.

n=1)

n.d. Flundra, id

001 kel

kel

Utanför Karlstad 1 kel

Örebro, Hemf

Alla fiskresultat är angivna på våtviktsbasis. Alla dessa värden är korrigerade för recovery. Detektionsgrän-

sen i fisk är c:a 0,5 ng/g. n.d.= not detected 

Halter av PFOS och PFOS i olika typer av vatten från olika platser i och i närheten av 

Stockholm

Plats, År Halt PFOS Halt PFOA Matris

Mälaren, Rosersberg, 2001,

2002

0,2-2,2 g/l 0,03-2,5 g/l Ytvatten

Stockholm, ITM, 2002 <0,5 ng/l <0,08 ng/l Dricksvatten

Stockholm, Henriksdal, 2001 n.d. – 20 ng/l n.d. Utvatten från reningsverk

Stockholm, Bromma, 2001 n.d. – 20 ng/l n.d. Utvatten från reningsverk

Vid deponi, Söderhall, 2001 38-54 ng/l <6 ng/l Vatten

Vid deponi, Högbytorp, 2002 38-152 ng/l n.d. Vatten

. n.d.= not detected

Halter av PFOS och PFOS i sediment och slam

Plats, År Halt PFOS Halt PFOA Matris

Insjön (referens till 

Stockholm), 1998-2001 

n.d. n.d. Sedimenterande material

Mälaren, 1999 2,6 resp. 2,9 ng/g torrvikt n.d. resp. <0,05 ng/g

torrvikt

Sedimenterande material 

Saltsjön, 1998, 1999 4,7 resp. 1,7 ng/g torrvikt n.d. Sedimenterande material

Yngern (bakgrundslokal),

1996

0,04 ng/g våtvikt n.d. Ytsediment, 7 m

Insjön, 2001 0,06 ng/g våtvikt n.d. Ytsediment, 7 m

Mälaren, 2001 0,3-0,5 ng/g våtvikt n.d. Ytsediment
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Plats, År Halt PFOS Halt PFOA Matris

Saltsjön, 2001 0,5-0,6 ng/g våtvikt n.d. Ytsediment, 20 m

Rosersbergsviken, 2002 <0,05-6,5 ng/g våtvikt <0,05 ng/g våtvikt Ytsediment, 3 m

Stockholm, Henriksdal, 

2001

8-33 ng/g torrvikt n.d. – 0,5 ng/g torrvikt Slam, månatligt, integrerat

Stockholm, Bromma, 2001 12-16 ng/g torrvikt <0,01-0,5 ng/g torrvikt Slam, månatligt, integrerat

Halter av PFOS i fisk och sillgrissleägg

Prov Lokal Provtag-

ningsår

Antal provtagna 

Individer (P=pool) 

Medelvärde  (ng/g

färskvikt)

Std. avv. 

Gäddlever Bolmen 2002 10 25 8,1 

Strömmingslever Fladen 2002 10 6,3 2,5

Abborrmuskel Jäverön 2001 10 7,7 3,9

Abborrlever Jäverön 2001 10 53 14 

Abborrmuskel Mälaren 2002 25 38 8,8 

Sillgrissleägg St.Karlsö 1968 8P 17 -

—   "   — —   "   — 1971 8 37 7,5

—   "   — —   "   — 1973 8P 45 -

—   "   — —   "   — 1976 8 162 107

—   "   — —   "   — 1978 8P 139 -

—   "   — —   "   — 1981 8 214 71

—   "   — —   "   — 1983 8P 346 -

—   "   — —   "   — 1986 8 233 40

—   "   — —   "   — 1988 8P 494 -

—   "   — —   "   — 1991 8 411 46

—   "   — —   "   — 1993 8P 388 -

—   "   — —   "   — 1996 8 528 65

—   "   — —   "   — 1998 8P 1261 -

—   "   — —   "   — 2001 10 384 62

—   "   — —   "   — 2003 9 623 47

Totalt 188

8P = ett poolat prov av 8 individer har analyserats. I övriga fall har varje enskild individ analyserats

separat.

Tidstrend för PFOS-halter i sillgrissleägg (Stora Karlsö). Prover från Miljöprovbanken har

analyserats. Se även den tidigare tabellen för värden.



Resultat från Screeningprogrammet

Några resultat från det nordiska screeningprojektet med bäring på Sverige 

Perfluorerade föreningar hittas spritt i den nordiska miljön. Fördelningen i vilka typer av 
föreningar som hittas varierar mellan olika länder. Föreningarna verkar även spridas via 
luften och ackumuleras i olika omfattning i biota.

Halter av olika perfluorerade ämnen uppmätta i deposition vid Råö på Västkusten angett 

som ng/l (totalt 4 prover). 

PFOSA PFBS PFHS PFOS PFHA PFOA PFNA Totalt 

n.d. – 0,14 n.d. 0,15 – 

0,59

0,83 – 

2,97

0,81 – 

1,18

10,7 – 

16,8

0,63 – 

1,41

13 - 22 

n.d.= not detected

Halter av olika perfluorerade ämnen uppmätta i biologiskt material

angett som ng/g våtvikt 

Art n PFOSA PFDS PFHS PFOS PFHA PFOA PFNA Totalt

Torsk 8 0,41 –

3,9

n.d. – 

1,26

n.d. 6,4 - 62 n.d. n.d. 0,47 - 

9

7 - 83 

Gråsäl 3 7,5 – 17 9 -13 0,67 – 

2,0

331 – 

537

0,48 – 

0,62

0,6 – 

1,8

29 - 36 395 - 

594

Abborre 4 0,6 – 6,1 n.d. – 

3,6

n.d. – 

1,4

172 - 

432

0,62 – 

1,08

n.d. 0,23 –

1,5

174 - 

443

n.d.= not detected

Halter av olika perfluorerade ämnen uppmätta i rötslam från reningsverk angett som pg/g 

våtvikt (totalt 3 prover).

PFOSA PFHS PFOS PFHA PFOA PFNA Totalt

n.d. – 94 n.d. –  46 127 –

2644

n.d. n.d. –  779 n.d. – 229 184 – 3793 

n.d.= not detected

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan konstateras att PFOS sprids till den svenska miljön. Spridning
av PFOS tycks ske genom reningsverk och deponier där halter i utgående vatten och
lakvatten är förhöjda jämfört med bakgrundsvärden. 

Förhöjda halter av PFOS jämfört med bakgrundsvärden kunde konstateras för samtliga 
slamprover. PFOA kunde detekteras i halter något över detektionsgränsen för två 
slamprover.

Källan till den PFOS som sprids via reningsverk och deponier kan vara användning av 
polymera produkter som använts för att ge vattenbeständighet åt textilier, läder och 
kartong/papper. Teknisk PFOS i form av släckskumpreparat (FC 203) och den referens-
substans som används för kvantifiering vid analys innehåller flera isomerer. Det
isomermönster som kan ses i proverna ser inte likadant ut för alla prover. En möjlighet att 
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spåra ursprunget till föroreningskällan kan vara att studera isomerfördelning för fler
produkter som innehåller PFOS, dvs även polymera produkter. Den produkt som
sannolikt har bidragit mest till diffus spridning av PFOS är 3M:s Scotchguard som är en 
polymer produkt avsedd för impregnering av textilier och läder. Denna är troligen en 
akrylatpolymer och därmed relativt lättnedbruten. Vid tvätt av impregnerade textilier 
frigörs succesivt skyddet från fibern och PFOS-produkten kan läcka ut genom renings-
verk. Ytterligare en tänkbar källa kan vara användningen av PFOS-salter i ytbehandlings-
industrin. Någon tydlig skillnad mellan Henriksdals och Bromma reningsverk som har 
något större andel industrianslutning kunde inte ses i detta material.

Det undersökta materialet av sillgrissleägg uppvisar en kraftig (10 ggr) ökning av halten 
PFOS från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet. Ökningen har fortsatt fram till 
slutet av 1990-talet (4 ggr). Utvecklingen under de senaste tio åren fram till år 2003 är 
svårbedömd framförallt på grund av det höga värdet för 1998. Detta värde baseras på ett 
homogenat av 8 individer och saknar därför spridningsmått. Halten PFOS i sillgrisslägg 
är 10 ggr högre än halten i havsörnslever från södra Östersjön, men är jämförbar med
halten av PFOS i andra fiskätande djur såsom säl från Östersjön och andra områden.
Relationen mellan halten PFOS i ägg och fågel är okänd. 

Det kan även vara intressant att göra andra typer av jämförelser. Summa-PCB i abborr-
muskel har uppskattats till 8-36 ng/g färskvikt. Halten PFOS ligger i samma härad i dessa 
prover – 1-40 ng/g färskvikt.

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

Predicted No Effect Concentration (PNEC) saknas. Kritiska effekten inte fastställd.

Rekommenderas fler analyser?

Det har pågått en nordisk screeningstudie under 2003, vilken redovisats under 2004
(NMR, 2004). Det pågår också arbete i andra länder. PFOS har mätts i slam regionalt. 

Ämnesgruppen är redan utfasad i många fall. Det kan behövas internationella överens-
kommelser för att komma vidare. Ämnesgruppen fungerar utmärkt inom de tekniska 
tillämpningar där de används, och behöver utfasas med motiven att de inte är miljö-
anpassade.

Det finns fler ämnen och en större bredd nu än vad man visste när denna screening-
undersökning inleddes. Några av de toppar som visat höga halter av PFOS borde köras 
om för att ev. kunna detektera fler perfluorerade ämnen med hjälp av de nya standarder
som finns tillgängliga nu. 

Fortsatta mätningar bör göras i:
sillgrissleägg för att se om åtgärder (utfasning av PFOS inom textilindustrin t.ex.)
har effekter.

 slam
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blod hos de som äter mycket fisk
 Mälarfisk 

PFOS mäts numer regelbundet i slam och sillgrissleägg. En studie pågår för att utreda 
samband mellan fiskkonsumtion och halter av PFOS i blod. Den fjärde punkten är snarare 
en fråga för länsstyrelsen/vattenvårdsförbund.

Helhetsbedömning
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Screeningen utförd av IVL, Svenska Miljöinsitutet AB 
År 2003-2004
Var finns rapporten? IVL rapport B 1594. 

Bakgrund

Tertiära butylfenoler tillverkas inte i Sverige men används industriellt inom bl.a. följande 
branscher, från vilka utsläpp kan ske: färg, gummi, petroleum, skog och grafisk industri.
Utsläpp från användarled är sannolik – t.ex. vid användning av färg, till reningsverk via 
livsmedel och kosmetika, och läckage från produkter innehållande vissa plaster och
gummi (Kemikalieinspektionen, 1998).

Vissa av dessa har också prioriterats i olika internationella sammanhang, exempelvis i 
olika  konventionslistor, t.ex. OSPAR. 

Åtta av de fjorton här studerade butylfenolerna har användning som är registrerad i 

produktregistret (2003) med ett antal olika användningsområden.  Många används som 

antioxidanter. Tabellen visar användningsområden för de tre dominerande föreningarna

Ämne Användning 2001

(ton)

Funktioner Huvudsaklig industri

4-t-butylfenol 20 Härdare i färg och lim Färg, bygg

2,6-di-t-butylfenol 70 Additiv i smörjmedel Petroleum, skog, tekniska verkstäder

2,6-di-t-butyl-4-

metylfenol

268 Antioxidant, skärvätskor, tryckfärg Grafisk, metall, färg, skog 

Sammanställning av övrig känd användning av tertiära butylfenoler 

CAS no Substans Användning

2001 (ton)

Huvudprodukter Typ av industri 

88-18-6 2-t-Butylphenol 1 Lubricant (1999) Confidential

98-54-4 4-t-Butylphenol 20 Hardener in paints & glue Paint ind.; Building ind. 

2078-54-8 2,6-Diisopropylphenol confidential Not available/Confidential Not available/ Confidential 

1879-09-0 6-t-Butyl-2,4-xylenol 0 Not available Not available 

8003-24-5,

25013-16-5

t-Butyl-4-hydroxyanisole 3 Stabiliser Food industry

96-76-4 2,4-Di-t-butylphenol 4 Lubricant; Stabiliser Petroleum ind.; chemical ind. 

97-54-1 Isoeugenol 0 Odour agent* Chemical industry

1948-33-0 t-Butylhydroquinone 15 Transmission agent Rubber and plastic industry

98-51-1 4-t-Butyltoluene 0 Not available Not available 

128-39-2 2,6-Di-t-butylphenol 70 Lubricant; Transmission agent Petroleum industry; Forest

industry; Machinery and

Engine workshops

52348-51-3 2,6-Di-iso-butylphenol 0 Not available Not available 

128-37-0 2,6-Di-t-butyl-4-

methylphenol

268 Lubricant; Stabiliser; Synthesis

raw material; Paints and glue 

Rubber ind., Graphical ind.; 

Metal ind.; Paint ind.; Wood 

ind.
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4130-42-1 2,6-Di-t-butyl-4-

ethylphenol

0 Not available Not available 

732-26-3 2,4,6-Tri-t-butylphenol 1 Lubricant (1999) Confidential

Tidigare publicerade undersökningar

Ämnena är mycket sällan studerade i miljön. Några undersökningar finns publicerade i 
USA, framförallt för 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT).

Uppmätta halter av tre butylfenoler i vatten i Sverige resp. i USA 

Media Område Halter Medianhalt Det. Frekv.

(%)

Referens

2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT)
Inkommande

avloppsvatten,

RV

Sverige 14-42 g/l Paxeus, 1999

Utgående

avloppsvatten,

RV

Sverige 1,2-24 g/l Paxeus, 1999

Flodvatten,

nedströms

samhällen

USA Max 0,1 g/l 0,1 g/l 2,4 Kolpin et.al.,

2002

2,6-di-tert-butylfenol
Flodvatten,

nedströms

samhällen

USA Max 0,11 g/l 0,06 g/l 3,5 Kolpin et.al.,

2002

Tert-butyl-4-hydroxianisol
Flodvatten,

nedströms

samhällen

USA Max 0,2 g/l 0,1 g/l 2,4 Kolpin et.al.,

2002

Undersökningens syfte 

Undersökningens huvudsakliga syfte var att beskriva förekomsten av de aktuella ämnena
vid bakgrundmiljöer, nära tänkbara punktkällor samt eventuell diffus spridning.

Resultat

Analyserade ämnen 

CAS nr Namn Alternativt namn 

88-18-6 2-tert-Butylphenol

98-54-4 4-tert-Butylphenol

2078-54-8 2,6-Diisopropylphenol Propofol

1879-09-0 6-tert-Butyl-2,4-xylenol

25013-16-5 tert-Butyl-4-hydroxyanisole

96-76-4 2,4-Di-tert-butylphenol

97-54-1 Isoeugenol 2-Methoxy-4-(1-propenyl)phenol
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1948-33-0 tert-Butylhydroquinone

98-51-1 4-tert-Butyltoluene TBT

128-39-2 2,6-Di-tert-butylphenol

52348-51-3 2.6-Di-iso-butylphenol

128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol Butylhydroxitoluene, BHT

4130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol

732-26-3 2,4,6-Tri-tert-butylphenol

Proven har tagits under 2003. Provdatum skiljer mellan varje individuellt prov och alla 
dessa redovisas i huvudrapporten. Tio olika provtyper har studerats. 

Antal prov per media, i det nationella screeningprogrammet (IVL) respektive i de tre

regionala programmen där prover också togs för analys.

Media IVL Jönköping Skåne Värmland Total

Ingående vatten, reningsverk 4 5 1 10

Utgående vatten, reningsverk 12 4 16

Dagvatten  5  5 

Fisk 3  10  13 

Luft 19  19 

Mark 3  3 

Råvatten  1  1 

Sediment 17 4 1 3 25 

Slam 15 4 10 3 32 

Ytvatten 2 1 2

Total 71 16 32 7 126

Aktuella provplatser i det nationella mätprogrammet.

Plats Luft Vatten Mark Sediment Slam Fisk

Bakgrund
Råö X 

Fladen X

Pallas X 

Urban & urban
bakgrund/
Stockholm X X

Malmö X 

Industriell källa
Färgindustri X X X X

Kreosotförorenat

område

X X

Kemisk industri X X X X

Kemiskt industriområde X X X

Hushåll/ konsumtion
Henriksdal RV X X

Vimmerby RV X X

Analyserna har gjorts vid IVL, Svenska Miljöinsititutet AB. Mätosäkerheten är ca 20 % 
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Erhållna resultat 

Med något enskilt undantag detekterades samtliga ämnen i sediment, vatten och slam vid 
något tillfälle. I luft kunde bara de fyra ämnen som används mest hittas: 4-t-butylfenol,
2,6-di-t-butylfenol, 2,6-di-t-butyl-4-metylfenol och, i ett fåtal prov, tert-butyl-hydrokinon.

Eftersom många av dessa ämnen används som antioxidanter i vanliga konsument-
produkter, kan man förvänta sig en spridning till reningsverken. Förekomst och halter i 
reningsverksslam överensstämmer relativt väl med den registrerade användningen.
“Högvolymämnena” 2,6-di-t-butyl-4-metylfenol och 2,6-di-t-butylfenol & 4-t-butylfenol
hittas i många av proven på slam och i relativt höga halter. I lägre halter i slam uppträder
även ämnen som inte, eller endast i ringa mängder, rapporterats användas i Sverige:
t-butyl-4-hydroxianisol, 4-t-butyltoluene, isoeugenol, 2,6-di-t-butyl-4-etylfenol and 2,4,6,
tri-t-butylfenol).

Uppmätta halter av tre olika butylfenoler i olika medier. Representativa mätvärden

från studien.

Matris 4-t-butylfenol 2,6-di-t-

butylfenol

2,6-di-t-butyl-4-

metylfenol

Kommentar

Ingående vatten,

reningsverk

0.03-1.9 µg/l 0.001-0.02 µg/l 0.1-2.7 µg/l 

Utgående vatten,

reningsverk

0.003-0.075 µg/l 0.0005-0.004

µg/l

0.08-0.44 µg/l 

Dagvatten 0.002-0.06 µg/l 0.0002-0.0023

µg/l

0.31-0.72 µg/l 

Ytvatten 0.0003 0.0002 0.45 bara två prov 

Sediment 0.0015-0.028 µg/g 0.00034-0.009

µg/g

0.0001-0.004

µg/g

Slam, kommunala 

reningsverk

0.0046-0.21 µg/g 0.0025-0.24

µg/g

0.0002-3.1 µg/g 

Slam, industriellt reningsverk 0.015-0.07 µg/g 0.002-0.014 µg/g en anl, tre prov

Luft 0.11-0.34 ng/m3 0.05-0.33 ng/m3 0.06-1.04 ng/m3

Fisk Ej detekterat Ej detekterat 

mark 0.001-0.002 µg/g bara en plats, 

tre prov 

Slutsatser

Med något enskilt undantag detekterades samtliga ämnen i sediment, vatten och slam.
I luft kunde bara de fyra ämnen som används mest hittas: 4-t-butylfenol, 2,6-di-t-
butylfenol, 2,6-di-t-butyl-4-metylfenol och, i ett fåtal prov, tert-butyl-hydrokinon.

Olika tert-butylfenolerna utgör tillsatser i många plaster och gummimaterial. Relativt
höga halter återfanns i kolonner för fastfasextraktion som bl.a. användes för vatten-
analyserna och vid upprening av de biologiska proverna. Mycket arbete lades därför ned 
på att eliminera alternativt rengöra de materiel som innehöll tert-butylfenoler. Det gick 
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dock inte att helt eliminera bakgrunden av 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol eftersom den 
även återfanns i de högrena lösningsmedel som användes vid extraktion av proverna.

Detta är den första studien av denna grupp ämnen i Sverige, och stor brist på effektdata 
föreligger och det är därför svårt att avgöra hur uppmätta halter förhåller sig till 
eventuella effekter.

Rekommenderas fler analyser?

För närvarande rekommenderas inga fler analyser.

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

Relativt få effektdata finns. Exempel på det som kan hittas är (Kemiska Ämnen 10.0): 
2,6-ditertbutylfenol

Fisk, Leuciscus idus LC50 1,8 mg/l/48h.
4-tertbutylfenol

LC50 Fisk 96h: 5,14 mg/l Art: Pimephales promelas 
EC50 Daphnia 48h: 4,2 mg/l Art: D. magna
IC50 Alger 72h: 11,2 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus 
2,5-ditertbutylfenol

LC50 Fisk 96h: 1,4 mg/l Art: Pimephales promelas
EC50 Daphnia 48h: 0,45 mg/l Art: D. magna 

Helhetsbedömning

Referenser

KEMI (1998) Information on substances. Butylphenols.
http://www.kemi.se/kemamne_eng/butylfenol_eng.htm

KEMI (2003). Excerpt from the Product Register. 
Kolpin, D. W., Furlong, E. T., Meyer, M. T., Thurman, E. M., Zaugg, S. D., Barber, L.B.; 

och Buxton, H. T. (2002) Pharmaceuticals, Hormones, and Other Organic Wastewater
Contaminants in U.S. Streams, 1999-2000: A National Reconnaissance. Environ. Sci. 
Technol. 36, 1202-1211.

Kemiska Ämnen (10.0) Prevent.

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Paxeus, N. (1999) Organiska för(or)eningar i avloppsvatten från kommunala reningsverk. 
VA-forsk. rapport 1999-12. VAV AB
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Triclosan
Triclosan (2 -(2,4-diklorfenoxy)-5-klorfenol) CAS # 3380-34-5

Screeningen utförd av ITM, Stockholms Universitet 
IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 

År 2002-2003
Var finns rapporten? IVL rapport B 1477

ITM rapport 116
Rapport till miljöövervakningsenheten
Dnr 721-2304-01 Mm, 721-1285-02 Mm, 721-5284-00 Mm

Bakgrund

Baktericiden triclosan (2-(2,4-diklorfenoxy)-5-klorfenol) är en vanligt förekommande
tillsats i många produkter. De kemikalier som finns i hushållsprodukter som används i 
hushållen, hamnar förr eller senare i reningsverken där de i varierande grad bryts ner,
fastnar i slammet eller rinner ut i vattendragen.

O

OH Cl

ClCl
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Under åren 2000-2001 har det skett en markant förändring när det gäller bransch-
fördelningen av registrerade produkter med triclosan. Fram till 2000 har det varit
betydligt fler involverade branscher än vad som är fallet idag (se förteckningen nedan).
Den relativa betydelsen av dessa branscher har inte offentliggjorts. Import av kemiska 
produkter med triclosan enligt produktregistret för år 2000: 
• Exportinriktad verksamhet
• Parfym- och toalettartikelindustri 
• Färgindustri 
• Byggplast-, plastförpackningsindustri
• Städ- och saneringsföretag 
• Tvätterier
• Partihandel
• Livsmedel- och dryckesvaruindustri
• Jordbruk, djurskötsel, odlare

Triclosan används som konserveringsmedel och som bakteriedödande medel i 
kosmetik- och hygienprodukter i upp till 0,3 % (Norberg et al., 2000). 2001 innehöll var 
fjärde tub tandkräm som såldes i Sverige triclosan. Triclosan används också i textil-
industrin, där det tillsätts textilfibrer i produktionssteget. Sportkläder (t. ex. cykelbyxor),
lösa skosulor och sportstrumpor kan vara impregnerade med triclosan. Dessa produkter 
lanseras och marknadsförs som antibakteriella.

Triclosan används som tillsats i plaster för att hålla ytorna bakteriefria, t. ex i skärbrädor. 
Triclosan har också föreslagits som tillsats i plastmaterial som kommer i kontakt med
livsmedel och har utvärderats av EU:s vetenskapliga kommitté, SCF. Enligt SCF:s
bedömning får triclosan användas i plastmaterial om den maximala migrationen
(överföringen) av triclosan till livsmedlen inte överstiger 5 mg/kg livsmedel. Modell-
försök visar att migrationen från olika plastmaterial till livsmedel ligger under denna
gräns (Norberg et al., 2000, Livsmedelsverket, 2000). 

Triclosan har provats som tillsats i bl. a. folie, lådor, brickor av plast samt i transportband
inom livsmedelsindustrin. En halt om 0,1 till 0,2 % av triclosan på plastens yta har visat 
sig vara bakteriedödande för E. coli och Staphylococcus aureus bakterier (Norberg et al., 
2000). Andra studier har dock visat att en halt om 0.1 % inte räcker för att hålla kyckling
bakteriefri vid 7ºC (Vermieren et al., 2002). 

Använda/importerade mängder 

Triclosan förekommer i flertal olika konsumentprodukter och kan därför tänkas kunna nå 
miljön genom flera utsläppsvägar. Triclosan är relativt vattenlöslig vid högre pHvärden
(pKa = 7.9) och kan spridas med vattendrag (t.ex. Kolpin et al., 2002). Hushållen är en 
betydande utsläppskälla, då triclosan från t.ex. tandkräm kan nå vattendragen via 
avloppssystemet och reningsverken. Även från textilvaror torde triclosan kunna lösas ut i 
samband med tvätt. I avfallsled kan triclosan spridas från plastförpackningar och textilier,
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t.ex. från deponier. Triclosan kan även tas upp genom huden (Chedgzoy et al., 2002)
varför förekomst i textilier kan bidra till human exponering. 

Tidigare publicerade undersökningar

Det har publicerats en rad undersökningar där det framgår att triclosan återfinns både i 
reningsverksslam och i renat avloppsvatten (McAvoy et al., 2002, Singer et al., 2002)
samt i vattendrag i USA och Schweiz (Singer et al., 2002, Kolpin et al., 2002). I en studie 
av ett stort antal tätortspåverkade floder i USA identifierades triclosan (> 50 ng/l) i 58 % 
av floderna (Kolpin et al., 2002). Halterna var i genomsnitt betydligt högre än i de två 
Schweiziska sjöar som undersöktes av Lindström et al., (2002).

Halterna i slam varierar mellan 0,03-6,4 mg/kg TS i svenska undersökningar (Svensson,
2002). Halten triclosan i utgående avloppsvatten varierade i den schweiziska under-
sökningen mellan 42 ng/l och 173 ng/l. I den amerikanska undersökningen fanns halter
på upp till 2700 ng/L i det renade avloppsvattnet. 

Triclosan har påträffats i human bröstmjölk, där tre av fem slumpmässigt valda prover 
innehöll halter av triclosan som kan beskrivas som höga (60-300 µg/kg lipid vikt;
Adolfsson-Erici et al., 2002). Samma studie visar att triclosan passerar flera olika steg av 
mikrobiell nedbrytning i vattenreningsverk och därefter är biotillgänglig för vatten-
organismer.

Undersökningens huvudsakliga syfte

Syftet med undersökningarna var att undersöka i vilken omfattning ett ämne av den här 
typen kommer ut i miljön.

Resultat

ITM:s studie

Prover från nio olika reningsverk har varit med i undersökningen. Avloppsvatten från fyra
olika reningssteg och slam från tre punkter i reningsprocessen har analyserats med 
avseende på triclosan.

Vid alla försöken exponerades unga, icke könsmogna regnbågar i akvarier med gnomflö-
dessystem både för utgående vatten och vatten taget före det sista reningssteget som är ett 
sandfilter. Halten av triclosan analyserades i gallvätskan från fisken. Provtagning och 
exponeringsförsök gjordes år 2000 samt även 1999 vid Henriksdals reningsverk. 
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Halten triclosan bestäm levande fisk från nio reningsverks-
recipienter samt en referen der hösten 2001 och våren 2002

IVL:s undersökning 

Luft: d bakgrundsstationer

Deposition: dsstation (Rörvik, Pallas)

Mark: or samt vid Gårdsjön

Sediment och vatten:
Slam:
Biota: miljö, älg, gädda 

Proverna har tagits under 2001-2002

Var har analyserna gjorts och när 

Analyserna har utförs vid IVL, Svenska Miljöinstitutet AB och ITM Stockholms
Universitet. Analyserna har utförts 2001-2002. För ytterligare information se IVL rapport 
B1477 samt ITM:s redovisning till Miljöövervakningenheten.

Luleå

Gävle

Stockholm

Halmstad

Kristianstad
Malmö

Göteborg

Örebro

Karlstad

Bilden visar vilka reningsverk som ingått i ITM:s studie 

des även i gallvätskan hos vild
sstation. Fisken samlades in un

Mätningar har gjorts nära punktkällor, vi
(Rörvik Pallas) samt i urban miljö (Uppsala). 
Mätningar har gjorts vid bakgrun
samt i Stockholm.
Mätningar har gjorts nära punktkäll
på Västkusten. 
Mätningar har gjorts nära punktkällor
Mätningar i Loudden, Henriksdal, Bromma, Gärdslösa 
Mätningar har gjorts i strömming/sill från marin 
från insjöar.
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Erhållna resultat 

ITM:s studie

Triclosanhalter i avloppsvatten, slam och fiskgalla 1999 och 2000

Triclosanhalter i fiskgalla från fisk infångad

i närheten av reningsverken

n.d. - not detected 

språmängder, ca 1-3 ng/g galla detekterat

Resultat från IVL:s studie 

Halter i luft vid punktkällor och i urban miljö: n.d. – 175 pg/m3

Halter i deposition vid bakgrundsstationer

(Rörvik, Pallas):

<2 ng/m2/dag

Halter i mark nära punktkällor: 5 – 15 g/kg torrsubstans

Halter i sediment nära punktkällor: 2 – 25 g/kg torrsubstans

Halter i fisk från marin miljö: n.d. – 9 ng/g färskvikt

Halter i älg (älglever): n.d. – 3 ng/g färskvikt

Henriksdal -99 Henriksdal -00 Bromma -00 

Vattenprover (ng/l) 

Ingående vatten 600

Vatten efter försedimentering 430 300

Vatten före sandfilter 109 230 91

Utgående vatten 84 330 150
Slamprover (mg/kg
torrsubstans) 2,7  - 3,9 3,2 - 8 8,2 - 12 

Gallprover (mg/kg)
Fisk exponerad för vatten före 
sandfilter 83 - 120 90 - 400 620 - 1800
Fisk exponerad för utgående
avloppsvatten 59 - 94 70 - 180 120 - 2200

Art Triclosan 
(ng/g galla) 

Abborre 5,8 - 120
Tånglake 130 - 170
Abborre 37 - 120

Abborre 190
Id, skrubba n.d. - 150
Abborre 5,1 - 21
Abborre 27 - 490
Abborre, gädda, lake 9,4 - 120
Tånglake n.d. – 8,5

Abborre spår
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Slutsatser

Det mest intressanta resutatet är de höga halterna i slam. Den måttliga haltvariationen 
mellan de fyra reningsverken indikerar att påverkan från punktkällor är mindre betydelse-
full. Detta tyder sammantaget på en stark påverkan från hushåll. Tidigare studier har 
också visat att spridning sker via reningsverk (t.ex. Lindström et al., 2002), vilket är att 
förvänta utifrån användningsområdena. Eftersom halterna i slam från fyra reningsverk
uppvisar relativt liten variation kring medelvärdet 3,5 mg/kg TS ger en grov uppskattning
att i storleksordningen 1 ton triclosan årligen fastläggs i kommunala reningsverk. 

Resultaten visar också att spridning av triclosan inte är begränsad till systemet avlopps-
vatten-reningsverk-recipient-fisk, utan även sprids via luft.

Rekommenderas fler analyser?

I samband med att andra biocider mäts är det aktuellt att även mäta triclosan för 
jämförelse.

Triclosan är ett av de ämnen som kan vara aktuellt att följa löpande i slam.

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

Algtillväxt  - beräknat EC50 värde på 15,7 µg/l efter 96 h. 
Lägsta NOEC värde är 0,5 µg/l och med en säkerhetsfaktor på 10 ger det ett  PNEC på 
0.05 µg/l för Triclosan i sötvattenmiljöer.

För marint vatten finns bara data från en test med algen Skeletonema costatum. Såväl 
EC50 som EC25 anges till >66 g/l (Samsoe-Petersen et al., 2003). 

Helhetsbedömning

Referenser

Adolfsson-Erici, M., Pettersson, M., Parkkonen, J. och Sturve, J. (2001) Triclosan, a 
commonly used bactericide found in human milk and in aquatic environment in 
Sweden. Chemosphere 46, 1485-1489.

Stora problem

Mer mätningar

Mindre problem 
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Chedgzoy, P., Winckle, G. och Heard, C.M. (2002) Triclosan: release from transdermal
adhesive formulations and in vitro permeation across human epidermal membranes.
International Journal of Pharmaceutics 235, 229-238.

Kolpin, D.W., Furlong, E.T., Meyer, M.T., Thurman, E.M., Zaugg, S.D., Barber, L.B., 
och Buxton, H. T. (2002) Pharmaceuticals, Hormones, and Other Organic Wastewater
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Lindström, A., Buerge, I.J., Poiger, T., Bergqvist, P.-A., Muller, M.D. och Buser, H.-R. 
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Tetrabrombisfenol A 
 tetrabrombisfenol A (TBBPA) CAS # 79-94-7 

Screeningen utförd av ITM, Stockholms Universitet
IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

År 2001-2002
Var finns rapporten? Rapport till miljöövervakningen från ITM 2003-09-30

IVL-rapport B1477

Bakgrund

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) är det flamskyddsmedel som omsätts mest i Sverige. 2001 
omsattes 203 ton vilket kan jämföras med 58 ton för hexabromcyklododekan (HBCD).
Användningen av HBCD ökade medan användningen av TBBPA minskade enligt KEMI 
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(KemI, 2003, 4/03). TBBPA används främst vid tillverkning av flamskyddad epoxy- och 
polykarbonatplast men även i omättad polyester (WHO/IPCS, 1995). Epoxyplast som
flamskyddats med TBBPA används huvudsakligen i kretskort. TBBPA används också i 
plastinkapslingar av elektroniska komponenter, i kåpor och i höljen till elektrisk 
utrustning.

TBBPA är f.n. det mest använda bromerade flamskyddsmedlet i världen. År 1999
användes 21 600 ton TBBPA i USA, 13 800 ton i Europa och 85 000 ton i Asien, vilket 
ger en global konsumtion på 121 000 ton (Renner, 2000). Till största delen används det 
som reaktivt flamskyddsmedel, dvs. TBBPA binds in kemiskt i polymera material. Allt 
binds dock inte in utan en mindre del kan läcka ut från den flamskyddade produkten
(Sellström och Jansson, 1995). En viss användning av TBBPA som additivt flamskydds-
medel förekommer också (KemI, 2000). Detta innebär att TBBPA inte binds kemiskt till 
plasten och därför lättare kan läcka ut i miljön. Exempel på där TBBPA används additivt 
är till vägguttag, kontakter, kåpor och höljen (KemI, 2000). Den additiva användningen 
av TBBPA verkar numera öka då tillverkare söker ersättning för PBDE och istället går 
över till TBBPA (KemI, 2000). 

Av de 13 800 ton som användes i Europa under 1999 användes ca 400 ton TBBPA i 
kretskort till TV apparater. I andra plastkomponenter till kontorsmaskiner som t.ex. 
datorer, skrivare, faxapparater och kopiatorer användes det drygt 545 ton TBBPA som
flamskyddsmedel (BSEF, 2004). 

Använda/importerade mängder 

Det förekommer ingen produktion av TBBPA i Sverige, men TBBPA importeras både 
som kemikalien i sig och i flamskyddade produkter. Den relativt stora importen av 
elektronikprodukter som flamskyddats med TBBPA har sannolikt en stor betydelse för 
spridningen av TBBPA i den svenska miljön.

Det huvudsakliga användningsområdet av den TBBPA som importeras som kemisk 
produkt i Sverige är basplastindustrin (Produktregistret, 2002 pers. komm.). Dessutom
förekommer TBBPA i registrerade produkter inom följande branscher: 

Byggplast- och plastförpackningsindustrin
Dator- och kontormaskinindustrin
Båtbyggerier, cykel-, flygplansindustrin

Huvudsakliga emissionskällor, typ av spridning och volymer 

TBBPA kan nå miljön under hela dess livslängd, vid produktionen av själva substansen 
och olika produkter som innehåller TBBPA som additiv tillsats, under användningen av 
produkterna och slutligen vid hanteringen och återvinningen av avfallet.
I Danmark har emission av additivt TBBPA från produkter i bruk år 1997 beräknats till 
0.1 ton (6.7 % av landets totala emission från bromerade flamskyddsmedel). Den 
additativa användningen av TBBPA står för 4 % av den totala marknadsandelen av 
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flamskyddsmedel i landet (DEPA, 1999). Man saknade underlag för att kunna uppskatta
emission av reaktivt TBBPA. 

TBBPA används i Sverige främst för att flamskydda plast för tillverkning av kretskort.
Industrier som tillverkar sådan plast, men även industrier som tillverkar kretskort, skär 
och bearbetar flamskyddad plast, är verksamhet som teoretiskt kan sprida TBBPA till 
omgivningen. Sedan projektets start har stora strukturomvandlingar skett inom elektro-
nikbranschen, flera industrier har lagts ner eller flyttats ur landet.

Elektronikåtervinningsanläggningar är en annan verksamhet som teoretiskt kan sprida 
TBBPA till omgivningen. Anläggningar för återvinning av elektronik finns på flera
platser i landet. Dels rör det sig om elektronikdemonteringsanläggningar och dels om
destruktionsanläggningar där även förbränning av miljöfarligt avfall sker. Sannolikt är 
utsläppen till omgivningen här relativt små i de fall verksamheterna bedrivs inomhus och 
ventilationen fungerar. I de fall där verksamhet pågår utomhus t.ex. där material lagras 
utomhus har TBBPA uppmätts i utomhusluft (Thuresson et al., 2002)

Även anläggningar för bildemontering kan sprida flamskyddsmedel till omgivningen om
t.ex. använda textilier flamskyddas med bromerade flamskydsmedel eller om kretskort 
flamskyddas med TBBPA. Uppgifter har framkommit om att t.ex. rester från en 
bilfragmenteringsanläggning så kallat ”fragmenteringsfluff” deponeras på soptippar. 
Sådana rester skulle kunna läcka flamskyddsmedel till omgivningen. Förmodligen
dominerar utsläpp av andra flamskyddsmedel framför TBBPA eftersom kretskorten utgör 
en relativt liten del av den totala mängden flamskyddat material i en bil. (Andra delar av 
bilen innehåller andra flamskyddsmedel.)

Tidigare publicerade undersökningar

TBBPA har i Sverige påvisats i sediment upp- och nedströms en fabrik som använder 
TBBPA i sin produktion av mönsterkort (Sellström och Jansson, 1995) och i rötslam från 
kommunala avloppsreningsverk (Sellström och Jansson, 1995; Sellström et al., 1999;
Öberg et al., 2002) samt i luft från flera lokaler i Sverige (IVL B1477). I Japan och USA 
har TBBPA påvisats i sediment och luftprover tagna i anslutning till tillverkning och/eller
användning av TBBPA (DeCarlo 1979; Zweidinger et al., 1979a; Zweidinger et al., 
1979b; Watanabe et al., 1983a; Watanabe et al., 1983b).  TBBPA har också påvisats i 
inomhusluft och utomhusluft från svenska elektronik-återvinningsanläggningar och i blod
från anställda som arbetar vid sådana anläggningar (Sjödin et al. 2001; Jakobsson K. et al 
2002; Thuresson et al., 2002).

En sammanställning av uppmätta halter av TBBPA i den svenska miljön

Matris Typ miljö Halter Område Referens

Sediment Bakgrund 50 g/kg Uppströms källa

Sediment Ind. påverkan 430 g/kg - 

2400 g/kg

Nedströms källa 

Sellström och Jansson, 

1995

Rötslam Reningsverk n.d. – 220 ng/g ww Sverige Öberg et.al., 2002

Luft

inomhus

Elektronikåtervinning 7-7,5 ng/m3 Sverige Sjödin et.al., 2001 
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Matris Typ miljö Halter Område Referens

Luft

inomhus

Annan arbetsmiljö 0,03-0,15 ng/m3 Sverige Sjödin et.al., 2001 

Sill Bakgrund 2-210 ng/g lipidvikt Sverige

Gädda 210-450 ng/g lipidvikt Sverige

Älg 170-460 ng/g lipidvikt Sverige

IVL Rapport B 1477

Halter av TBBPA i slam från 50 avloppsreningsverk i Sverige 2001.

Data från Naturvårdsverkets rapport 5188.
 Anslutna 

pers. ekviv. 

%

torrsub-

stans

TBBPA

ng/g torrvikt

TBBPA

ng/g våtvikt 

Henriksdal, Stockholm 621000 45 < 8 < 4 

Ryaverket, Göteborg 584451 24 3,4 0,8
Käppala, Lidingö 380819 19 19 3,6
Bromma, Bromma 272100 31 < 11 < 4 
Sjölunda, Malmö 264000 23 7,5 1,7
Himmerfjärden, Grödinge 245000 22 5,0 1,1
Slottshagen, Norrköping 127397 20 110 23
Borås Gässlösa, Borås 79194 24 15 3,6
Klagshamn, Malmö 59700 23 < 3 < 0,8 
Simsholmen, Jönköping 57360 19 < 19 < 4 
Arvidstorp, Trollhättan 48000 21 < 4 < 0,8 
Trelleborg, Trelleborg 27000 24 15 3,7
Loudden, Stockholm 26100 24 15 3,6
Tuolluvaara, Kiruna 23250 21 64 13
Mariestad, Mariestad 17000 21 < 4 < 0,8 
Lybyverket, Hörby 15600 32 21 6,7
Arvika, Arvika 15000 10 47 4,6
Prästbordet/Svedjeholmen,  Ö-vik 14535 48 21 10
Strävliden, Stenungsund 13800 13 70 8,8
Bålsta, Bålsta 13700 16 63 10
Klippan, Klippan 13500 27 < 3 < 0,8 
Svedala, Svedala 11800 26 36 9,3
Åstorp, Helsingborg 11000 24 4,0 1,0
Kil, Kil 10800 24 38 9,4
Ljusdal, Ljusdal 10400 19 71 13
Hönö, Öckerö 10000 18 45 8,1
Flen, Flen 9480 13 39 5,2
Borgholm, Mörbylånga 8000 16 < 21 < 4 
Åredalen, Järpen 8000 17 46 7,7
Gonäs, Ludvika 6000 13 24 3,0
Mellerud, Mellerud 5600 18 < 4 < 0,8 
Emmaboda, Emmaboda 5374 21 34 7,2
Rimbo, Norrtälje 5000 18 < 20 < 4 
Broby, Broby 4500 17 42 7,2
Veberöd, Lund 4284 21 38 8,0
Nordmaling, Nordmaling 3400 24 27 6,7
Övertorneå, Övertorneå 3400 27 23 5,4
Bengtsfors, Bengtsfors 3100 17 27 4,5
Gimo, Östhammar 3100 19 23 4,5
Årjäng, Årjäng 3100 22 33 7,1
Grästorp Forshall, Grästorp 3000 19 39 7,4
Robertsfors, Robertsfors 2700 14 < 24 < 4 
Öna, Mora 2400 14 180 25
Bräkne-Hoby, Ronneby 2300 16 63 10
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 Anslutna 

pers. ekviv. 

%

torrsub-

stans

TBBPA

ng/g torrvikt

TBBPA

ng/g våtvikt 

Rimforsa, Kisa 2190 19 79 15
Billingsfors, Bengtsfors 2050 20 38 7,5
Stöde, Sundsvall 1450 25 24 6,1
Håkantorp, Vara 1000 28 < 12 < 4 
Råda, Hagfors 900 21 20 4,2
Skärplinge, Skärplinge 889 15 53 8,1

TBBPA metaboliseras snabbt i råtta och utsöndras som konjugat via gallan. I tarmen sker 
en dekonjugering och TBBPA återbildas som modersubstans (Hakk et al., 2000). En rad 
fenolära substanser förekommer i betydligt högre halt i blod än i muskelvävnad vilket 
sannolikt beror på att dessa substanser retarderas i blodet på grund av att de bärs av 
transportproteiner t.ex. för tyroxin, transthyretin (TTR) (Bergman et al., 1994; Meerts et 
al., 2000). Hur vida detta även gäller TBBPA är för närvarande omdiskuterat. En studie
tyder på viss retardation i blodet medan en andra studie inte gör det (Szymanska et al., 
2001; Hakk et al., 2000, Hakk och Letcher, 2003). In vitro binds TBBPA effektivare till 
TTR än tyroxin, den naturliga liganden (Meerts et al., 2000). Däremot tyder inte
exponering in vivo på en stark bindning till TTR (Meerts et al.,1999).

Det förekommer en dimetylerad form av TBBPA (MeTA) vilken också har rapporterats i 
sediment och mussla från Japan (Watanabe et al. 1983a,b) och i sediment från Sverige 
(Sellström och Jansson, 1995). Den dimetylerade formen av TBBPA finns omnämnd i 
litteraturen som flamskyddsmedel (WHO/IPCS 1995, 1997). Det är emellertid också 
möjligt att den kan bildas igenom mikrobiell metylering av TBBPA (Allard et al., 1987; 
Watanabe etal, 1983 b). Dimetylerad TBBPA kan till skillnad från TBBPA sannolikt
anrikas i fett och muskelvävnad och kan därmed spridas i större omfattning i ekosyste-
met.

Undersökningens huvudsakliga syfte

Syftet med undersökningen var att se om och i så fall hur TBBPA kan spridas till miljön.

Resultat

Platser där prover tagits i IVL:s studie 

Kategori Lokaltyp Vald lokal Matriser

Bakgrund Sveriges västkust

Arktisk miljö

Opåv. Skogsmiljö 

Marin bakgrund

Terrester biota 

Rörvik, Västkusten

Pallas, Finland 

Gårdsjön, Västkusten 

Div. lokaler

Fyra län 

Luft, deposition 

Luft, deposition 

Mark

Sill/strömming

Älglever

Diffus spridning Urban miljö 

reningsverk

Vägdagvatten

Stockholm, Uppsala 

Stockholm, Borås 

Rening av dagvatten, magasin 

Stockholm

Luft, deposition 

Slam

Slam
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Platser där prover tagits i ITM:s studie

Sediment: Sediment har samlats in i en sjö 2 km uppströms fabrik med användning av 
TBBPA och i en damm 6 km nedströms fabriken. Nedströms togs sedimentprover både i 
dammens övre del och i  mitten av densamma.

Fisk: Vid provtagningstillfället visade det sig svårt att få tillräckligt antal stora fiskar. 
Infångade fiskar var för små för att blod- och gallprover skulle kunna tas. Däremot kunde 
den dimetylerade formen av TBBPA analyseras i två poolade muskelprover av abborre 
(ett prov uppströms och ett prov nedströms). Den dimetylerade formen av TBBPA är mer
lipofil än TBBPA och bör därför anrikas mer i muskelvävnad än TBBPA. Det har inte 
bedömts som meningsfullt att upprepa fiskprovtagningen med hänsyn till svårigheten att 
få tillräckligt storvuxen fisk i de aktuella vattendragen.

Luft: Luftprover har tagits utanför den aktuella fabriken. Två provtagare var parallellt 
uppställda ca 200 m från den fabrik som tillverkar kretskort och ytterligare en bit från
lokalerna där tillverkningen av ”lacket” och hanteringen av den rena TBBPA-kemikalien 
sker.

Var har analyserna gjorts och när 

Analyserna har gjorts vid ITM, Stockholms Universitet samt IVL, Svenska Miljö-
insititutet AB. 

Mätosäkerheten var 15%

Erhållna resultat från IVL:s studie 

Luft och deposition

Halter av TBBPA i luft och deposition nära eventuella källor samt vid bakgrundsstationer 

(Rörvik, Pallas)

Kategori Lokaltyp Vald lokal Matriser

Livsmedel 10 olika livsmedel 

Punktkällor Fd. träimpreg-

neringsanläggning

Textilindustri

Kemisk industri 

Plastproduktion

Boro, Vetlanda kommun

Borås

Stenungsund

Ystad

Sediment, slam 

Gädda, ål, slam

Sediment, vatten, luft 

Mark
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Biota/fisk

Halter av TBBPA i fiskgalla  från referenssjöar, 2002 

Art Lokal Vävnad TBBPA ng/g vv 

Abborre Bysjön Galla <0,9

Abborre Bysjön Galla <0,9

Abborre Bysjön Galla <0,9

Abborre Bysjön Galla <0,9

Abborre Bysjön Galla <0,9

Abborre Bysjön Galla <0,9

Abborre Hjärtsjön Galla <0,9

Abborre Hjärtsjön Galla <0,9

Abborre Hjärtsjön Galla <0,9

Abborre Hjärtsjön Galla <0,9

Abborre Hjärtsjön Galla <0,9

Abborre Stensjön Galla <0,9

Abborre Stensjön Galla <0,9

Abborre Stensjön Galla <0,9

Mätningar i slam

Avloppsslam från ett 50-tal reningsverk har analyserats med avseende på bromerade
flamskyddsmedel vid ITM inom ramen för ett annat projekt. Resultaten har nyligen
rapporterats i Naturvårdsverkets rapport serie nr: 5188 ”Bromerade flamskyddsmedel i 
avloppsslam” (Naturvårdsverket, 2002, Rapport 5188). Medelvärdet för TBBPA i alla 
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Koncentration (µg/kg TS)
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    Uppmätta halter av TBBPA i rötslam från reningsverk

analyserade prover var 40 ng/g, torrvikt. I en annan studie av 22 reningsverk har halter av 
TBBPA rapporterats som varierar mellan n.d. och 200 ng/g våtvikt (Öberg et.al., 2002).
Detta är i samma storleksordning som de nu uppmätta halterna.

Erhållna resultat från ITM:s studie 

Sediment: TBBPA uppträder i låga halter, mycket nära eller under detektionsgränsen. 
Uppströms fabriken i ett förmodat opåverkat område uppmättes TBBPA i en halt på 2,5 
ng/g våtvikt (19 ng/g torrvikt). Nedströms fabriken var halterna högre (41-99 ng/g
våtvikt: 240-490 ng/g torrvikt). Någon dimetylerad TBBPA kunde inte detekteras i 
proverna.

I en undersökning som genomfördes på 1980-talet vid fabriken rapporterades TBBPA 
halter i sediment som var i samma storleksordning eller något lägre (34 ng/g uppströms
och 270 ng/g nedströms på torrvikt (Sellström och Jansson, 1995). Den dimetylerade
formen av TBBPA analyserades också och uppströms fabriken uppmättes 24 ng/g och 
nedströms fabriken 1500 ng/g torrvikt.

Fisk: Den dimetylerade formen av TBBPA analyserades i abborrprover, som utgjordes av 
ett homogenat av elva fiskar uppströms och ett homogenat av sju fiskar nedströms. Någon 
dimetylerad TBBPA kunde inte detekteras i proverna. 

Luft: TBBPA hittades inte i luftproverna från bakgrundslokalen Aspvreten men i 
luftproverna från fabriksområdet. Halten i proverna från fabriksområdet varierade i de två 
proverna och uppmättes i det ena provet till 4 pg/m3 och i det andra provet till 27 pg/m3.
Resultaten tyder på att TBBPA läcker ut från fabriken till den omgivande luften men
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halterna är inte anmärkningsvärt höga. Som jämförelse kan nämnas att halten av PCB i 
bakgrundsluft är i samma storleksordning (Alsberg et al., 2001).

Luftfilter från ventilationssystemet på fabriken: Mängden TBBPA i den analyserade
provbiten från inluftsfiltret (ca 10 dm2) var relativt hög vilket tyder på att TBBPA läcker 
ut till omgivningen och ansamlas i inluftsfiltret. En noggrannare skattning av TBBPA 
koncentrationen i filtret går inte att göra, eftersom det inte är känt hur länge filtret suttit 
och hur många m3 luft som passerat genom det.

Slutsatser

Sammantaget tyder mätningarna på att en viss spridning av TBBPA sker till den 
omgivande miljön, till näraliggande vattendrag men också till luften. Det är dock troligt
att TBBPA bryts ner eller omvandlas relativt snabbt när substansen utsätts för ljus.
Halterna i icke-bakgrundsmiljöer uppvisar relativt liten variation vilket kan tolkas som
diffus spridning snarare än punktkälleutsläpp. Denna studie visar att TBBPA i luft i 
Sverige har en låg bakgrundsnivå (ca 1 pg/m3) som kan bero på långväga transport samt
en tydlig förhöjning i samhällen. Som jämförelse var halterna av det additativa flam-
skyddsmedlet hexabromcyklododekan (HBCD) i samma nivå som TBBPA i bakgrunds-
miljöer men mer förhöjd i tätorter (Sternbeck et al., 2001). 

Även deposition av TBBPA var något högre i Stockholm än i bakgrundsmiljöerna, vilket 
stärker misstanken om spridning i urban miljö.

Rekommenderas fler analyser?

Fler analyser rekommenderas därför inte för närvarande då halterna är förhållandevis 
låga.

Vilka koncentrationer har effekt i miljön? 

Data från Kemiska Ämnen 10.0: 
Förgiftning vid förtäring - LD50 Oralt råtta: 50000 mg/kg kroppsvikt
Förgiftning vid inandning - LC50 Inhalerat råtta 4h: 10,9 mg/l
Förgiftning vid hudkontakt - LD50 Dermalt kanin: >3160 mg/kg kroppsvikt

Giftighet
LC50 Fisk 96h: 0,54 mg/l Art: Pimephales promelas 
EC50 Daphnia 48h: 0,96 mg/l Art: D. magna
IC50 Alger 72h: 0,09-0,89 mg/l Art: Skeletonema costatum
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Helhetsbedömning
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