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1 SAMMANFATTNING 

Uppdraget från Naturvårdsverket har varit att sammanfatta och utvärdera den information som finns för 

aktuella substanser inför val av screeningämnen för 2011. Rapporten berör 18 ämnen indelade i fyra 

grupper; doftämnen, komplexbildande ämnen, ämnen som är valda utifrån de nya föreslagna prioriterade 

ämnen inom vattendirektivet samt övriga ämnen som bland annat används för deras flamskyddande 

egenskaper inom plasttillverkning och som additiv till bland annat färgtillverkning. 

Inom gruppen doftämnen bedöms DE och ONTE ha flest negativa miljöegenskaper. Enlig statistiken har DE 

använts i högst volym. Trenden pekar dock åt att användningen minskar till skillnad från ONTE och AC, som 

tvärt om tenderar att öka. Prioriterade screeningämnen inom gruppen bedöms vara DE och ONTE. 

För de komplexbildande ämnena bedöms oxadixyl har flest negativa miljöegenskaper följt av DPTA, EDTA 

och därefter NTA och sist TEAD. Samtliga ämnen används i höga volymer förutom oxadixyl som varken 

fanns sökbart i Svenska produktregistret KemI-STAT eller i Nordiska databasen SPIN. Både DPTA och EDTA 

har riskbedömts inom EU med slutsatsen att riskminskande åtgärder behövs. Prioriterade screeningämnen 

in om gruppen är DPTA och EDTA. 

Inom urvalsgruppen av ämne listade som förslag till prioriterade ämnen inom vattendirektivet bedöms 

heptaklor, heptaklorepoxid och dikofol ha flest negativa miljöegenskaper, följt av quinoxyfen, aklonifen och 

terbutryn, därefter cyanid, bifenox och diklorvos. Av dessa används idag cyanider, aklonifen, terbutryn och 

bifenox i Sverige. Heptaklor och heptaklorepoxid är förbjuda sedan 1971, diklorvos och dikofol är inte lägre 

godkända som bekämpningsmedel och quinoxyfen har ingen registrerad användning. Prioriterade ämnen 

för screening inom gruppen anses vara aklonifen, terbutryn, bifenox och fri cyanid samt eventuellt dikofol. 

Av de övriga tre ämnena har TCEP flest negativa miljöegenskaper följt av TMDD och sist TPPO. Det sista 

ämnet saknar dock uppgifter för en fullständig bedömning. Uppgifter finns om att TCEP och TMDD används 

i Sverige. Trenden pekar åt att volymen minskar för TCEP, medan den ökar för TMDD. Prioriterande 

screeningämnen inom gruppen anses främst vara TCEP och TMDD. Även TPPO är intressant då ämnet kan 

spridas diffust från varor.  
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3 SYFTE 

Uppdraget från Naturvårdsverket har varit att sammanfatta och utvärdera den information som finns för 

aktuella substanser inför val av screeningämnen för 2011. Rapporten berör 18 ämnen indelade i fyra 

grupper, tre doftämnen, fem komplexbildande ämnen, sju ämnen som är valda utifrån de nya föreslagna 

prioriterade ämnen inom vattendirektivet samt tre övriga ämnen som bland annat används för deras 

flamskyddande egenskaper inom plasttillverkning och som additiv till bland annat färgtillverkning. 

Rapporten är gjord i textform och uppdelad i fyra huvudkapitel inklusive sammanfattning, metoder och 

slutsatser. Relevanta uppgifter har sammanfattats i två bilagor; 

A:  Användningsområde, kvantitet och importör/tillverkare 

B: Namn, synonymer, kemiska formler och strukturer 

C: Förtäckning över farobeteckningar, riskfraser, faroklasser, faroklategori och faroangivelser 

Följande ämnen är upptagna i rapporten 

Doftämnen  OTNE (Oktahydrotetrametylnaftalenyletanon) 

  DE (Difenyleter) 

  AC (Acetyl Cedren) 

Komplexbildande ämnen DPTA 

  EDTA 

  NTA 

  Oxadixyl 

  TEAD 

Urval av föreslagna nya prioriterade ämnen inom vattendirektivet (WFD) 

  Bifenox 

  Terbutryn 

  Diklorvos 

  Heptaklor/Heptaklorepoxid 

  Quinoxyfen 

  Dikofol 

  Aklonifen 

Övriga ämnen  TCEP (Trikloretylenfosfat) 

  TPPO (Trifenyl fosfinoxid) 

  TMDD (Tetrametyldecynediol eller Surfinol 104) 
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4 METODIK 

4.1 Övergipande 

Uppgifter om de aktuella ämnenas egenskaper, begränsningar, användning och kvantitet har i första hand 

söks i olika databaser. Därefter har sökningar gjorts i vetenskapliga tidskrifter och myndighetsrapporter. 

Datamodelleringar har gjorts på samtliga ämnen för att täcka eventuella kunskapsluckor och brist på data 

samt för att beskriva hur ämnet förväntas spridas i miljön och i vilka matriser de antas ansamlas i. Uppgifter 

om ämnena finns under respektive kapitel samt i bilagor. Samtliga artiklar, rapporter och dylikt anges i 

referenslistan. Använda databaser redovisas i avsnitt 4.3. 

4.2 Akronymer 

Akronym Betydelse 

BAF Bioackumulationsfaktor 

BCF Biokoncentrationsfaktor 

CAS Chemical Abstracts Service 

CCRIS Chemical Carcinogenesis Research Information System 

EC50 Effect Concentration at 50 % of the test population 

ESIS European Chemical Substances Information System 

IUCLID International Uniform Chemical Information Database 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

HERA Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning 
products.  

KemI Kemikalieinspektionen 

LC50 Lethal Concentration at 50 % of the test population 

LOD Level of Detection 

LOQ Level of Quantification 

Log Kow Log Oktanol Vatten koefficient 

LOEC Lowest Observed Effect Concentration 

MW Molekylvikt 

vPvB Mycket Persistent och mycket Bioackumulerande 

NOEC Non Observed Effect Concentration 

PBT Persistent, Bioackumulerande och Toxisk 

PEC Predicted Environmental Concentration 

PNEC Predicted No Effect Concentration 

EpiSuite v4.0 Program för QSAR-modellering, USEPA 

QSAR Quantitative Structure Activity Relationship 

SMILES Simplified Molecular Input Line Entry System 

Koc Soil sorption coefficient 

SRC En Amerikansk oberoende, icke-vinstdrivande, forsknings och utvecklings organisation. 

TGD Technical Guidance Document on Risk Assessment 

USEPA United States Environmental Protection Agency 
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4.3 Använda databaser 

Följande databaser har används och sökningar har gjorts i första hand genom CAS nummer. I de fall CAS 

nummer inte funnits tillgängliga har dessa identifierats med hjälp av kemiska namn och jämförelse av 

ämnenas kemiska struktur.  

Följande databaser har används i studien.  

o Ämnesdatabasen  (Kemikalieinspektionen (KemI); Sverige) 

o CLP/GHS databas (European Commission Joint Research Centre: EU) 

o PRIO  (KemI; Sverige) 

o Kemi-stat (KemI; Sverige) 

o SPIN  (KemI; Sverige) 

o ECOTOX (USEPA; USA) 

o TOXNET (Databases on toxicology, hazardous chemicals,   

  environmental health, and toxic releases; National Library of  

  Medicine, USA) 

o HSDB  (Hazardous Substances Data Base; National Library of   

  Medicine, USA) 

o CCRIS  (Chemical Carcinogenesis Research Information System;   

  National Library of Medicine, USA) 

o EFDB / BIODEG (Environmental Fate Data Base; SRC; USA) 

o ESIS  (European Chemical Substance Information System; EU)  

o PubChem (National Center for Biotechnology Information; National   

  Library of Medicine, USA) 

o PAN  (Pesticide Database; Pesticide Action Network, North   

  America;  USA) 

4.4 Ämnesegenskaper 

Ämnesnamn, synonymer och CAS nummer har sökts och bekräftats främst i kemikalieinspektionens (KemI) 

ämnesdatabas.  Eventuella bindande klassificeringar har bekräftats eller kontrollerats i EU:s 

klassificeringsdatabas CLP/GHS och i ESIS. PRIO databasen har använts för att kontrollera om ämnena är 

upptagna som utfasnings- eller riskminskningsämnen.  Jämförelse av kemiska strukturer har gjorts med 

hjälp av ESIS, PubChem och även i EpiSuite 4.0, vilken har använts för QSAR beräkningar.  

Ämnenas användningsområden, synonymer och egenskaper med mera har först och främst sökts i HSDB, 

TOXNET och PubChem. Därefter har kontroll skett mot QSAR beräkningar och i vetenskapliga artiklar. 
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4.5 Användning, statistik och kvantitet 

Uppgifter om registrerad kvantitet och antal produkter i Sverige har sökts i KemIs Produktregister, 

Bekämpningsmedelsregister och KemI-stat. För uppgifter om användning i norden har SPIN databasen 

använts. För användning i EU och huruvida ämnena klassas som högvolymprodukt (HVP) eller 

lågvolymprodukter (LVP) har sökningar gjort i databasen ESIS. 

4.6 Begränsningar och förbud 

Eventuella begränsningar och förbud har sökts i KemIs Begränsningsdatabas. Aktuell lagstiftning har även 

undersökts på EU-nivå genom sökning i ESIS samt genom svenska myndigheters hemsidor. För bindande 

klassificering aktualiseras EUs nya databas CLP/GHS, vilken har använts sökning av bindande klassificering. 

För produkter utan bindande klassificering har kriterierna från föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering 

och märkning av kemiska produkter använts. Denna bestämmelse gäller fram till 2015 parallellt med EUs 

nya klassificeringsförordning (CLP). De nya kriterierna från EUs CLP förordning om klassificering, märkning 

och förpackning har inte använts. Uppgifter om bindande klassificering enligt CLP och tidigare system finns 

redovisade för aktuella ämnen i bilaga A.  

För godkännande av bekämpningsmedel och produkter på den svenska marknaden har sökningar gjorts i 

KemIs bekämpningsmedelsregister.  

4.7 Ekotoxikologiska data 

För toxikologiska och ekotoxikologiska uppgifter har sökningar gjorts i TOXNETs databaser HSDB och i CCRIS 

när det gäller carcinogena och mutagena data. Uppgifter om effektrelaterad ekotoxikologiska data 

(exempelvis LC50, EC50, LOEC, och NOEC) har undersökts med hjälp av databasen ECOTOX för akvatiska 

organismer. Utöver detta har data använts från rapporter och vetenskapliga artiklar. Uppgifter för de 

produkter som använts som biocider har även sökts i databasen PAN som bland annat innehåller rapporter 

från Amerikanska Naturvårdsverket (USEPA). Effektrelaterad data har även tagits fram genom QSAR 

beräkningar. 

4.8 Förekomst i människa och miljö 

Uppgifter om förekomst i miljö, människa och biota är i huvudsak hämtad från publicerade vetenskapliga 

artiklar och rapporter. Data är även hämtad från HSDB. 

4.9 Modellering (QSAR) 

QSAR beräkningar har gjorts med hjälp av EpiSuite 4.0. Programmet. Vid modellering har ämnenas ”SMILES 

notations” tagits fram med hjälp av programmets egna CAS databas. I de fall ämnet saknats har SMILES 

använts från PubChem. 

I de flesta fall har programmets grundinställningar använts. Vid spridningsmodellering har inställningen för 

”Fugacity” ändrats. Anledning är att få programmet att redovisar alla tänkbara resultat av spriding med 

olika och kombinerade startmatriser. Utfallet visar exempelvis i vilka matriser ett ämne antas ansamlas om 

ämnet från början sprids till vatten eller till luft, eller kombinerat till vatten och jord och så vidare. I 
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programmet har ändringar gjorts under meny ”Emissions Values” och valet ”Singel III lever Output” har 

ändrats till ”Multiple III lever Output”. I annat fall redovisas bara ett utfall. 

Uppgifter om ekvationer och modeller som använts i EpiSuite 4.0 finns i programmets hjälpmanual och dess 

referenser. 

Vid QSAR-beräkningar bör hänsyns tas till programmets begränsningar. Icke organiska och metallorganiska 

föreningar anses ligga utanför programmets domän. Ämnen med ett Log Kow under -4 eller över 8 bör inte 

modelleras då dessa ligger i utkanten eller över den validering som är gjord. Samma sak gäller för ämnen 

med en molekylvikt under 27 eller över 991 g/mol.  

4.10 Aktuell spridningsdata och nedbrytbarhet 

Fysikaliska data av vikt för bedömning av spridning och emissionsvägar, så som Log Kow, löslighet, Henrys 

konstant och Koc, har sökts från relevanta databaser som HSDB och från vetenskapliga artiklar. I EpiSuite 

4.0 finns ett register med experimentella data, vilka används i de fall dessa har matchat med de 

beräkningar som gjorts. Beräkningar av nedbrytbarhet har även gjorts utifrån olika modeller. 

Log Kow ger en indikation av ett ämnes förmåga att lösa sig i oktanol respektive vatten. Ett högt positivt 

värde visar att ämnet är mycket lösligt i organiska medium. Ett negativt värde visar att ämnet hellre löser 

sig i vatten. Log Kow en indikation på substansens förmåga att lösa sig i fett och även en indikation på om 

ämnet kan biokoncentreras eller ackumuleras i organismer. ”KOWIN Program v1.67” har använts för att 

beräkna Log Kow. BCF och BAF anger hur mycket av ämnet som lagras upp inuti levande organismer i 

förhållande till hur mycket som finns i omgivande vatten eller i dess föda. BCF och BAF kan kvantifieras för 

olika organismer genom experimentella försök eller beräknas genom QSAR. Vid beräkning av BCF och BAF 

har ”BCFBAF Program v3.0” använts. Värdenas uppskattning beräknas utifrån Log Kow. Generellt antas att 

ett högre Log Kow genererar ett högre BCF och BAF. Det finns en gräns för detta samband eftersom 

molekylens storlek och struktur påverkar dess förmåga att ta sig igenom biologiska membran. Utöver BCF 

och BAC uppskattar även programmet ämnets halveringstid med avseende på biotransformation i fisk.    

Ämnens vattenlöslighet har beräknats med hjälp av ”WSKOW v1.41” och ”WATERNT Program v1.01”. Den 

första modellen använder Log Kow för att uppskatta lösligheten i vatten. Den andra beräknar lösligheten av 

ämnet med hjälp av dess olika sammansatta kemiska grupper. Resultaten mellan programmen kan ibland 

skilja sig åt med flera tiopotenser.  Oftast ligger värdena i samma storleksordning som litteraturvärden. För 

ämnen som komplexbindare med hydrofila grupper på en hydrofob bas kan skillnaden mellan metoderna 

vara stora. I de flesta fall är något av dessa modeller nära de litteraturvärden som finns. 

Henrys konstant ger en indikation på ämnets benägenhet att avdunsta till luften från vatten eller fuktiga 

ytor. Värdet beräknas på två sätt med hjälp av QSAR och ”HENTRYWIN v3.20”. Modelleringen görs genom 

en uppskattning av substansens bindningar mellan de olika atomerna eller beroende på substansens olika 

grupper. Henrys konstant kan även beräknas genom att multiplicera ångtryck med molvikt och 

vattenlöslighet. Värdet är även temperaturberoende. Ju högre värdet är desto större benägenhet har 

ämnet att avdunsta från våta och fuktiga ytor. Henrys konstant ger med andra ord en indikation på ett 

ämnes förmåga att spridas till atmosfären. 
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Koc ger en indikation på substansens benägenhet att absorberas till organiska föreningar. Detta är av 

betydelse för att bedöma ett ämnens förmåga att röra sig i fasta matriser som jord, slam och sediment. Koc 

är en kvot mellan hur mycket av ämnet som adsorberas av organiskt kol i förhållande till vad som återstår i 

löst form.  Med hjälp av EpiSuite och ”KOCWIN v2.00” beräknas Koc med två metoder, dels med hjälp av 

uppskattning genom ”first-order Molecular Connectivity Index (MCI)”, dels genom skattning som grundar 

sig på Log Kow. Koc ligger även till grund för beräkningar av fugacitet, se 4.3.3. 

Halveringstiden för en substans i atomsfären har beräknats utifrån fotokemisk nedbrytning till följd av fria 

OH radikaler. Programmet som har använts heter ”AOPWIN v1.92”. 

4.11 Fugacitetsberäkning, halveringstid i olika medier 

För att uppskatta ett ämnes fördelning i olika matriser har EpiSuites ”Level III fugacity model” använts. 

Uppgifterna ger en indikation om vilka matriser som ämnet förväntas återfinnas i vid spridning. Metoden är 

anpassad efter Mackay fugacitetsmodell och uppskattar ett ämnes initiala fördelning mellan luft, vatten, 

jord och sediment. Modellen är en förenkling av verkligheten och utgår från ämnets egenskaper och 

emissionsvägar. Vid modellering har hänsyn tagits till flera olika spridningsscenarier. Inställningar har 

ändrats innan modellering beroende på hur respektive ämne förväntas användas och spridas.  

För doftämnen antas spridningen ske primärt till vatten och eventuellt till luft. Inställningarna i modellen 

har sattas till 50:50 för initial spridning till luft och vatten. För de komplexbildande ämnen förväntas 

spridningen ske till 100 % via vatten vilket även valts som enda initiala matris. Inställningarna i modellen är 

satt till att använda det Koc värde som ges av MCI modellen. 

Fugacitets modellen i EpiSuite ger även uppgifter om halveringstid för aktuellt ämne i luft, vatten, jord och 

sediment. Halveringstiden beräknas med hjälp av de aktuella programmen som är kopplade till modellen. I 

de fall halveringstiden saknas för PBT bedömning har QSAR värdet för luft, vatten, jord och sediment 

använts. 
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4.12 Aktuella tumregler och gränsvärden för spridningsmått 

 

Log Kow ≥3 Potential för bioackumulering, ett av gränskriteriet för   

  klassificering med R53, (Kan orsaka långtidseffekter i   

  miljön), såvida BCF inte är känt. (KIFS 2005:7). 

BCF  10-1000 Moderat bioackumulerande    

  >100 Ger klassificeringen R53, (Kan orsaka långtidseffekter i  

   miljön) så vida inte uppgifter om nedbrytbarhet finns som 

   uppfyller tillhörande kriterier i 5.1.6. KIFS 2005:7. 

  >2000 Ämnet uppfyller kriteriet för (B-) bioackumulerade enlig  

   definitionen av PBT. (REACH bilaga XIII). 

  >5000 Ämnet uppfyller kriteriet för (vB-), mycket bioackumulerande 

   enlig definitionen av vPvB. (REACH bilaga XIII). 

Henry’s konstant Används för att bestämma flyktighet från mark och vatten. 

  >0,1 Pa m3/mol  Antyder att signifikant avdunstning från grunt 

    vatten kan förekomma. 

  >100 Pa m3/mol Antyder att avdunstningen är snabb. 

Koc  <100 Ämnet är rörligt i marken. 

  >1000 Ämnet absorberas till partiklar och transporteras inte  

   utan partikelrörelse. Betraktas som immobilt i mark. 

4.13 Kriterier för PBT och vPvB bedömning 

Kriterierna som används för bedömningen av PBT och vPvB är tagna från REACH bilaga XIII. Ett ämne som 

uppfyller följande tre kriterier bedöms som ett PBT- ämne. 

P-  Är ett ämne som uppfyller något av följande persistentskriterier: 

1.  Halveringstiden (T½) i havsvatten är längre än 60 dagar, eller 

2. T½ i sötvatten/brackvatten är längre än 40 dagar, eller 

3. T½ i havssediment är längre än 180 dagar, eller 

4. T½ i söt/brackvattensediment är längre än 120 dagar, eller 

5. T½ i jord är längre än 120 dagar. 

B- Är ett ämne som uppfyller bioackumuleringskriteriet: 

1. Biokoncentrationsfaktor >2000 (uppmätt i marin- eller limniskart) 
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T- Är ett ämne som uppfyller något av följande toxicitetskriterier: 

1. NOEC vid långvarig exponering i marin- eller limnisk art under 0,01 mg/l, eller 

2. ämnet klassas som cancerframkallande (kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 eller 2) 

eller reproduktionstoxiskt (kategori 1 eller 2), eller 

3. det finns belägg för att ämnets kroniska toxicitet, genom att ämnet klassificeras som T 

(Giftig), R48 (Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering) eller Xn (Hälsoskadlig), 

R48 enligt direktiv 67/548/EEG. 

Ett ämne som uppfyller följande två kriterier bedöms som ett vPvB- ämne. 

vP-  Är ett ämne som uppfyller något av följande persistentskriterier: 

1. T½ i sötvatten/brackvatten är lägre än 60 dagar, eller 

2. T½ i havs/söt/brackvattensediment är lägre än 180 dagar, eller 

3. T½ i jord är lägre än 180 dagar. 

vB- Är ett ämne som uppfyller bioackumuleringskriteriet: 

1. Biokoncentrationsfaktor >5000 (uppmätt i marin- eller limnisk art) 

4.14 Kriterier för bedömning av miljöfarlighet 

Ämnen ska klassificeras i faroklassen miljöfarlig och tilldelas riskfraser enligt följande kriterier. Farokoden N 

(miljöfarlig) ska medfölja om ämnet uppfyller kriterierna för R50-53, R50 eller R51-53. Ämnen som uppfyller 

R52-53, R52 och R53 ska klassificeras i faroklassen miljöfarligt, men behöver inte märkas med farokoden N. 

Ett ämne ska klassificeras som R50-, mycket giftigt för vattenlevande organismer, R52-, giftigt för 

vattenlevande organismer eller R50-, skadligt för vattenlevande organismer samt R53, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön om de uppnår följande kriterier (KIFS 2005:7): 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, R50; 

 

 Akut toxiskt Fisk LC50 96 h ≤1mg/l  eller 

  Dafnia EC50  48 h ≤1mg/l  eller 

  Alg IC50  72 h ≤1mg/l 

Giftigt för vattenlevande organismer, R51; 

 Akut toxiskt Fisk LC50 96 h 1- ≤10 mg/l  eller 

  Dafnia EC50  48 h 1- ≤10 mg/l eller 

  Alg IC50  72 h 1- ≤10 mg/l 
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Skadligt för vattenlevande organismer, R52; 

 Akut toxiskt Fisk LC50 96 h 10- ≤100 mg/l eller 

  Dafnia EC50  48 h 10- ≤100 mg/l eller 

  Alg IC50  72 h 0- ≤100 mg/l  

    

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R53; 

 Ämnet ska vara svårlösligt i vatten, med en löslighet <1 mg/l. 

 Ämnet ska inte vara lättnedbrytbart och 

 ämnets log Kow ≥ 3 (såvida experimentellt bestämt BCF ≤ 100) 

 Detta gäller ej om det finns ytterligare data: 

 Ämnet skall anses som lättnedbrytbart om följande nivåer uppnås; 

  70 % nedbrytbarhet under 28 dagar baserat på löst organiskt kol 

  60 % teoretiskt maximum baserat på syreförbrukning eller CO2-bildning  

  under 10 dagar. 

  Om BOD5/COD ≥0,5 där dessa data endast finns att tillgå 

  Om annan data ger starka belägg och redovisar >70 % nedbrytning inom en 

  period av 28 dagar. 

4.15 Miljöriskbedömning och beräkning av PEC och PNEC 

En översiktlig miljöriskbedömning är gjord med avseende på akvatisk miljö med vägledning av ”The 

Technical Guidance Document on Risk Assessment” (TGD), kapitel III.  

Miljöriskbedömningen görs genom en beräkning av kvoten mellan PEC/PNEC. Den förväntade eller 

uppmätta koncentrationen i miljön; PEC (Predicted Environmental Concentration), divideras med den 

koncentration som inte förväntas medföra effekter på aktuella organismer; PNEC (Predicted No Effect 

Concentration). Bedömning av PNEC görs utifrån ekotoxikologiska laboratoriestudier baserade på korttids- 

och/eller långtidsstudier. 

Vid uppskattningen av PNEC används en säkerhetsfaktor mellan 1 och 1000 beroende på typ, kvalitet och 

antal effektkoncentrationer som finns framtagna för det aktuella ämnet. Beroende på tillgång till data blir 

således bedömningen olika säker. Val av säkerhetsfaktor kan förenklat beskrivas på följande sätt (TGD, 

kapitel 3, sida 101). I de fall då det enbart finns värden från akuta korttidstester, exempelvis L(E)C50 för 

fisk, Dafnia eller alg används en säkerhetsfaktor på 1000. Finns det även minst ett kroniskt långtidstest 

(NOEC) på antingen fisk eller dafni används en faktor på 100. Finns det två kroniska långtidstest (NOEC) från 

två skilda trofiska nivåer, fisk och/eller dafni och/eller alg används en faktor på 50. Finns det data från tre 

långtidstest och som representerar tre trofiska nivåer används en faktor 10. En faktor lägre än 10 används 

inte i denna studie. 
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Ett PEC/PNEC kvot större än 1 indikerar att det finns en risk för miljöpåverkan. Desto högre kvoten är desto 

högre är risken för påverkan. Vid en kvot >1 bör en mer detaljerad riskbedömning göras för att undersöka 

huruvida kvoten sänks då nya uppgifter beaktats. 

De PEC värden som är använda i denna riskbedömning är valda utifrån den högsta halt som rapporterats i 

naturliga recipienter. Halter från utgående avloppsvatten representerar en ”worst case senario” i ett lokalt 

vatten med kraftig antropogen påverkan, exempelvis i direkt närhet till ett reningsverk. Denna 

koncentration betecknas PECLokalt. Uppmätta halter som påträffas i litteraturen från ytvatten benämns som 

PECRegionalt och betraktas som den halt som är möjlig att påträffa i ett regionalt vatten som inte ligger i direkt 

närhet av punktkällan. I första hand har halter valts från Europa. I avsaknad av data har halter tagits från de 

studier som finns tillgängliga. Med anledning av detta bör PEC värdena beaktas som osäkra och eventuellt 

som ett ”worst case”. De ger dock en indikation på att risk kan föreligga och ska vägas samman i valet av 

screeningämnen. Eventuella fortsatta studier kan göras för att bekräfta eller avslå antagandet om huruvida 

en verklig risk förekommer.  

En PEC/PNEC bedömning har inte gjorts med avseende på sediment i denna studie. 

4.16 Totalbedömning av ämnenas negativa miljöegenskaper 

För att underlätta jämförelsen mellan olika ämnen inom varje ämnesgrupp samt ämnen mellan grupper har 

en förenklad matris tagits fram för att bedöma respektive ämnes negativa miljöegenskaper. Valda 

egenskaper, bedömning och möjliga utfall redovisas i tabell 1. Bedömningen är delvis subjektiv då flertalet 

ämnen saknar fullständiga dataunderlag. 

Bedömning om ämnenas miljöfarlighet utgår från kriterierna för klassificering som miljöfarlig (N) med 

riskfaserna R50, R51 och R52. Kriterier återfinns under avsnitt 4.14. Bedömningen ger fyra olika utfall. Ett 

ämne som på grund av sin låga toxicitet gentemot vattenlevande organismer, bedöms som icke skadligt för 

vattenlevande organismer (R50) ges inget utfall. Ett ämne som bedöms som skadligt för vattenlevande 

organismer, (R52) ges ett utfall på ett. Om ämnet även bedöms som giftigt för vattenlevande organismer, 

(R51) ges ett till utfall. Om ämnet även bedöms som mycket giftigt för vattenlevande organismer, (R50) 

ges ytterligare ett utfall. 

Om ett ämne har en potential för långtidseffekter ges ett utfall på ett om det bedöms kunna orsaka 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, (R53). Kriterier återfinns under avsnitt 4.14Ytterligare utfall ges 

med hänsyn till ett ämnes förmåga till långtidseffekter till följd av bioackumulering, se tabell 1, 

egenskaperna bioackumulerande och vB (mycket bioackumulerande). Kriterierna för dessa återfinns under 

avsnitt 4.13. 

Ett ämnes persistens och nedbrytbarhet bedöms utifrån tre egenskaper. Biologisk nedbrytbarhet bedöms 

utifrån tillgängliga OECD-test och persistens enligt kriterierna för PBT- och vPvB-ämnen, se avsnitt 4.13. 

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR) har delats upp i tre egenskaper. 

Kriterier för CMR-ämnen är samma som för utfasningsämnen enligt kemikalieinspektionens 

prioriteringsguide (PRIO), med kompletteringar av kategori 3. Utöver detta bedöms även ämnenas toxicitet 

enligt kriterierna för PBT ämnen. 
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Bedömningen om ett ämnes potential för långväga transport görs utifrån uppgifter om det finns risk för 

lång uppehållstid och transport i atmosfären. I annat fall görs en subjektiv bedömning utifrån en 

sammanvägning av tillgängliga värdet på ämnets ångtryck, henrys konstant och halveringstid i atmosfären 

och med stöd från resultat från QSAR modelleringar. 

Tabell 1: Valda egenskaper inklusive kriterier för bedömning och möjligt utfall.  Om ett ämne uppfyller samtliga kriterier för 

miljöfarlighet ges ett utfall på tre. 

Egenskaper Bedömning Utfall 

Skadligt för vattenlevande organismer 
Ett ämne som bedöms som skadligt för 
vattenlevande organismer enligt kriterierna för R52. 

• 

Giftigt för vattenlevande organismer 
Ett ämne som bedöms som giftigt för vattenlevande 
organismer enligt kriterierna för R51. 

• 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
Ett ämne som bedöms som mycket giftigt för 
vattenlevande organismer enligt kriterierna för R50. 

• 

Potential för långtidseffekter  

Ett ämne som bedöms kunna orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön enligt kriterierna för 
R53 eller som klassificeras som R33, kan ansamlas i 
kroppen och ge skador. 

• 

Biologisk svårnedbrytbarhet 

Ett ämne som enligt ett eller flera OECD-test bedöms 
som icke lättnedbrytbart om inte flera motstridiga 
resultat finns. 

• 

Carcinogenicitet 

Ett ämne som enligt ett eller flera test bedöms som 
carcinogent om inte flera motstridiga resultat finns 
eller om ämnet är klassat som cancerframkallande 
inom kategori 1-2, T, R45 alt R49 eller kategori 3, Xn, 
R40. 

• 

Mutagenicitet 

Ett ämne som enligt ett eller flera test bedöms som 
mutagent om inte flera motstridiga resultat finns 
eller om ämnet är klassat som mutagent inom 
kategori 1-2, T, R46 eller kategori 3, Xn, R68. 

• 

Reproduktionstoxicitet 

Ett ämne som enligt ett eller flera test bedöms som 
reproduktionstoxiskt om inte flera motstridiga 
resultat finns eller om ämnet är klassat som 
reproduktionstoxiskt inom kategori 1-2, T, R60 
och/eller R61 eller kategori 3, Xn, R62 och/eller R63. 

• 

Persistent 
Ett ämne som bedöms som persistent enligt 
kriterierna för PBT. 

• 

Bioackumulerande 
Ett ämne som bedöms som bioackumulerande enligt 
kriterierna för PBT. 

• 

Toxicitet 
Ett ämne som bedöms som toxisk enligt kriterierna 
för PBT. 

• 

vP (mycket persistent) 
Ett ämne som bedöms som mycket persistent enligt 
kriterierna för vPvB. 

• 

vB (mycket bioackumulerande) 
Ett ämne som bedöms som mycket 
bioackumulerande enligt kriterierna för vPvB. 

• 

Potential för långväga transport 
Ett ämne som enligt litteraturen anses utgöra en risk 
för långväga spridning och transport.  

• 
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Tillgången på uppgifter för respektive ämne varierar. I vissa fall finns studier med olika resultat. För att väga 

in så mycket resultat som möjligt i bedömningen inkluderas en osäkerhetsfaktor. Detta görs för att ge en 

indikation på vilka ämnen som saknar aktuella uppgifter. 

Ett ämnes negativa egenskaper värderas efter tillgång på data, se tabell 2 för beskrivning av utfall. Om det 

finns fullständiga uppgifter för att bedöma en egenskap efter de kriterier som är angivna ges ett utfall på 

ett eller noll. Om uppgifterna är ofullständiga, men det finns en indikation som pekar åt att bedömningen 

kan uppfyllas, markeras detta i matrisen med en pil upp och värderas likställt med om fullständiga uppgifter 

finns. Detta motiveras med stöd av försiktighetsprincipen och hellre överskatta en negativ miljöegenskap 

än att underskatta den på grund av kunskapsbrist. I de fall det finns uppgifter som visar skilda resultat 

markeras detta med en pil upp och en pil ned och utfallet blir en halv. 

I avsaknad av data ges en osäkerhetsfaktor på ett. I det fall bristande data finns för en bedömning, men där 

tillgänglig informationen indikerar att bedömningen inte resulterar i en negativ miljöegenskap, värderas 

utfallet som en osäkerhet på en halv.  

I den slutliga jämförelsen mellan ämnena vägs summan av antalet negativa miljöegenskaper och osäkerhet 

mot varandra.   

Tabell 2: Värdering av negativa miljöegenskaper samt osäkerhet utifrån tillgång på data. 

Utfall Förklaring Värdering 

  
Negativa 

miljöegenskaper 
Osäkerhet 

• Tillräckligt med uppgifter finns och ämnet 
bedöms ha en negativ miljöegenskap. 

1 0 

↑ 
Tillräckliga uppgifter för en bedömning saknas. 
Indikationer finns på en negativ miljöegenskap. 

1 0 

↑↓ Tillgängliga uppgifter går isär. 0,5 0 

↓ 
Tillräckliga uppgifter för en bedömning saknas. 
Indikationer finns som INTE pekar på en negativ 
miljöegenskap. 

0 0,5 

n.a. Not Analysed, uppgifter saknas. 0 1 

 
Tillräckliga uppgifter finns och ämnet bedöms 
INTE ha en negativ miljöegenskap. 

0 0 

 Summa 2,5 1,5 

 Övriga markeringar   

” ” 
Utfall som är markerade med citationstecken innebär att underlaget kommer från QSAR modellering 
eller andra uppgifter som är framtagna genom beräkningsmetoder. 

 

Markering med en pil upp i matrisen betyder att det saknas tillräckligt med uppgifter för en komplett 

bedömning, men det finns uppgifter som indikerar att en egenskap kan bedömas och få ett utfall i de fall 

dataunderlaget hade varit komplett. Ett exempel på detta är om det saknas studier på Log Kow samt 

biokoncentrationsfaktor, men där QSAR modelleringar på ämnet indikerar ett Log kow över 3 och ett BCF 

över det värde där en bedömning på fullständiga uppgifter skulle ge ett utfall. Ett annat exempel kan vara 



19 
 

om det finns ett säkerhetsdatablad från en leverantör av en produkt med uppgifter om att ett ämne 

klassificeras som miljöfarligt, men där LC50-värden inte har påträffats i någon studie.  

Uppgifter som saknas markeras med n.a. (not analysed) och genererar en osäkerhet som värderas till ett. 

Om det saknas tillräkligt med uppgifter, men det finns en indikation på att en bedömning inte ger ett utfall 

markeras detta med en pil ner. Ett exempel på detta kan vara om ett ämne har ett Log Kow på 3,5 men 

saknar uppgifter om BCF. Om en QSAR modellering ger ett värde på BCF som ligger under 2000 finns en 

indikation på att ämnet inte skulle bedömas som bioackumulerade enligt kriterierna för ett PBT ämne. 

Osäkerheten i detta fall skattas till en halv istället för ett. Sannolikheten att ämnet sedan skulle bedömas 

som (vB) mycket bioackumulerade anses som liten. I bedömningen ges därför inget utfall. Värdering av de 

olika utfallen och indikationer redovisas i tabell 2. 

4.17 Bedömning av val av screeningsämnen och förslag till provtagningsmatris 

Bedömning och förslag av screeningämnen har gjorts genom en sammanvägning av ämnenas negativa 

miljöegenskaper, den osäkerhet som finns till följd av brister på dataunderlag samt hur vanligt 

förekommande ämnena är i vårt samhälle. Hur ämnena används och resultatet från de 

miljöriskbedömningar som gjorts tas även med i bedömningen. 

I slutet av varje kapitel sammanfattas en totalbedömning av ämnena inom varje grupp och i slutsatsen 

diskuteras bedömningen av samliga ämnen mellan grupperna. 

4.18 Kemiska analyser 

En sammanställning har gjorts av de kemiska analysmetoder som påträffats under studien. Den innehåller 

uppgifter om aktuella ämnen, analysmatris, metoder för separation och detektion samt uppgifter om 

detektionsgräns (LOD), ”Level of Detection”, (LOQ) ”Level of Quantification och referens till aktuell 

vetenskaplig artikel. En sammanställning presenteras i kapitel 8, Analysmetoder. 
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5 DOFTÄMNEN ONTA, DIFENYLETER (DE) OCH ACETYL CEDRENE (AC) 

5.1 Allmänt 

Doftämnen är substanser som ger väldoft och används som tillsatser i kosmetika, hudvårdsprodukter, 

rengöringsmedel och hushållskemikalier. Syntetiska doftämnen förekommer även i mat och livsmedel och 

som tillsats i olika material och produkter. Denna studie är inriktad mot ämnena OTNE, difenyleter (DE) och 

acetyl cedren (AC). Syntetiska myskämnen ingår inte i studien.  

OTNE eller 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- ethanone är en syntetisk 

terpenoid bestående av ett aromatiskt petroleumderivat. Andra kända synonymer för ämnet är Amberonne 

och Iso-E Super.  Ämnets doft beskrivs som bärnsten och är träig med en underton av sammet. Ämnet 

används som tillsats i parfym, tvål, schampo, cologne, deodoranter och i rengörings- och tvättmedel. OTNE 

förekommer i fyra olika isomerformer och används oftast som blandning (Ref 44). Se bilaga B för respektive 

CAS-nummer. 

Difenyleter (DE) är en eter bestående av två bensenringar med en syrebrygga. Utöver doftämne i parfymer, 

hudvårdsprodukter och rengöringsmedel. DE används även som industrikemikalie, bland annat som bärare 

av pigment, som lösningsmedel, värmeöverföringsmedium, additiv i polymerer och vid produktion av 

flamskyddsmedel, (Ref 65 & 23). DE kan bildas naturligt och finns bland annat i citronmeliss olja. 

Det finns två olika doftämnen som i litteraturen benämns som acetyl cedren (AC). Dessa har samma 

kemiska formel och samma molekylvikt, men den kemiska strukturen skiljer sig. Ämnena namnges acetyl 

cedren med CAS nummer 80449-58-7 och som metyl cedryl keton med CAS nummer 32388-55-9. Metyl 

cedryl keton är det enda av dessa två CAS nummer som finns sökbart i EU:s ESIS databas, KemI:s 

ämnesdatabas och i SPIN. Ämnena har en doft som beskrivs som varmt träig. De beskrivs som doft- och 

smakämnen. En jämförelse mellan ämnenas QSAR modellerade värden visar att båda har liknande 

fysikaliska egenskaper. Jämförelsen har gjorts utifrån framtagna värden på Kow, löslighet, Koc, BCF, BAF, 

nedbrytbarheten, ekotoxicitet och fugacitet. Ämnena kommer i denna rapport att behandlas som samma 

ämne och benämnas AC om inte specifika CAS nummer anges.  

OTNE Difenyleter (DE) Acetyl cedren (AC) Metyl cedryl keton (AC)  
 

CAS: 54464-57-2 CAS: 101-84-8 CAS: 80449-58-7 CAS: 32388-55-9 
C16H26O C12H10O C17H260 C17H260 

 
 

 

 

MV: 234,4 MV: 170,2 MV: 246,4 MV: 246,4 
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5.2 Toxikologiska och ekotoxikologisk data 

5.2.1 OTNE 

Få toxikologiska och ekotoxikologiska studier finns publicerade som berör OTNE. Hudtest har genomförts 

och resulterade i två fall av allegiska reaktioner. Utfallet anses inte vara kliniskt relevant enligt studien, (Ref 

44). Studier på råtta har visat akut oral och dermal toxicitet (LD50) över 5g/kg. Data på kronisk toxicitet hos 

råtta har gett ett NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) på 150 mg/kg/dag samt NOEL (No 

Observable Effekt Level) på 15 mg/kg/dag. En utvecklingstoxikologisk studie på dräktiga råttor visade ett 

NOAEL på 240 mg/kg/dag samt att OTNE inte anses vara reproduktionstoxiskt. Säkerhetsfaktorn mellan 

maximal human exponering via hud och beräknat NOEAL anses vara högre än 2700. Normal användning 

anses därför inte innebära någon risk för människa, (Ref 41). Uppgifter som rör mutagena och cancerogena 

studier har inte påträffats. 

OTNE har i olika säkerhetsdatablad klassats som miljöfarlig (N) med riskfras R51/53, Giftig för 

vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  Information finns även om 

att ämnen bör klassas som irriterande (Xn) med riskfras R36/38, Irriterar ögon och hud, (Ref 74). 

Uppgifterna kring miljöfarlighet är dock inte bekräftade eftersom ekotoxikologiska värden inte påträffats. 

OTNE har ingen tidigare fast klassificering enligt databasen CLP/GHS. Enligt QSAR ligger LC50 hos fisk, 

dafnia och alg i storleksordningen 0,1-1,0 mg/l, vilket skulle ge klassningen R52 alternativt R51, mycket 

giftigt eller giftigt för vattenlevande organismer. OTNE har ett uppmätt Log Kow på 5,23, vilket innebär att 

det finns en hög risk för bioackumulering i organismer. Inga uppgifter från studier på BCF värden har 

påträffats. Enligt QSAR modellen beräknas Log Kow ligga på 5,18 och BCF och BAF värden på 1220 

respektive 5410. De modellerade värdena pekar åt att ämnet kan vara mycket bioackumulerande och 

eventuellt uppfylla respektive kriterium för ett PBT eller vPvB-ämne.  

5.2.2 DE 

DE är något hudirriterande efter upprepad hudkontakt. Höga koncentrationer i luft kan resultera i sveda i 

ögon och andningsorgan. Denna exponering anses inte utgöra någon fara då koncentrationen i luften 

normalt är låg till följd av ämnets låga ångtryck. Vid oralt intag av höga doser är DE skadligt för bland annat 

lever och njurar, vilket kan ge irreversibla skador. Vid akuttoxikologiska studier på råttor som fått DE via 

föda har lever och njurskador observerats, (Ref 65). Oralt LC50 för råtta och marsvin är uppmätt till 4 g/kg. 

DE har även visats vara något hudirriterande i studier på kanin, (Ref 65). Låga koncentrationer av DE i 

parfym ger dock ingen hudirritation och anses inte vara hälsoskadligt. DE har inte påvisats vara mutagent i 

Ames test, men har visat positivt resultat i ett test på mänskliga celler (Sister-chromatid exchange (SCE) in 

vitro), (Ref 65). 

Ekotoxikologiska studier på DE har visat LC50-värden på fisk i intervallet 2,4 - 7,9 mg/l med ett NOEL på 1 

mg/l.  LC50-värden på dafnia finns mellan 0,67 och 1,7 mg/l och uppmätt NOEL på 0,41 mg/l, ett test på alg 

har gett ett EC50 på 0,8 mg/l (Ref 65, 25, ECOTOX). Den toxdata som finns ligger inom intervallet 0,1-10 

mg/l vilket skulle bedöma DE som mycket giftigt eller giftigt för vattenlevande organismer. DE har igen 

bindande klassificering enligt databasen CLP/GHS. Den rekommenderad klassificering enligt ref 74 är 

miljöfarlig (N), med riskfras R51/53, Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön samt Irriterande (Xi), R38, Irriterar huden. Uppmätt Log Kow ligger på 4,21 

och QSAR beräknat värde på 4,05. Det finns studier på BCF värden mellan 49 till 594. QSAR beräkningar en 
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generell biokoncentrations faktor på 275. Resultaten visar att DE kan bioackumuleras i akvatiska 

organismer, men uppfyller inte bioackumulationskriterierna för ett PBT eller vPvB ämne. 

5.2.3 AC 

De finns få uppgifter som berör toxicitet och ekotoxicitet för AC. Uppgifter saknas helt i HSDB och enbart 

ett fåtal referenser finns i TOXNET. En utvecklingstoxikologisktstudie på havande råttor visar att AC inte gav 

några observerade effekter på modern i en halt upp till 50 mg/kg och dag (NOAEL, >50 mg/l). Inga 

observerade effekter på utvecklingen hos foster sågs vid en dos på 100 mg/kg och dag (ref 88). En annan 

studie på kronisk dermal toxicitet hos råttor under 13 dagar visat ett NOEL över 50 mg/kg/dag och ett NOEL 

på systematisk toxicitet på 150 mg/kg/dag, (Ref 89). En studie publicerad 1978 har gett ett oraltoxiskt-LD50 

hos råtta på 5200 mg/kg, (Ref 74). Inga uppgifter har påträffats som berör cancerogena, mutagena eller 

andra reproduktionstoxiska effekter.  

Ingen av de två CAS numren gav något resultat gällande bindande klassificering i databasen CLP/GHS. Det 

finns dock en rekommenderad klassificering (Ref 74), att acetyl cedren med CAS nummer 80449-58-7 anses 

klassificeras som Irriterande (Xi), R36/37/38, irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Motsvarande 

rekommenderad klassificering för metyl acetyl keton med CAS nummer 32388-55-9 är Irriterande (Xi), 

R36/38, irriterar ögonen och huden. 

Uppgifter har inte hittats på akuttoxikologiska data varvid bestämning och kontroll av bedömning som 

miljöfarlig inte kan göras. QSAR modelleringar gav LC50 värden för fisk, dafnia och alg i storleksordningen 

0,1-1,0 mg/l, vilken lutar åt att ämnena kan vara miljöfarliga inom kategorin R50 eller R51. Det vill säga 

mycket giftig till giftig för vattenlevande organismer. Studier på Log Kow har gett värden mellan 5,6 och 5,9 

och QSAR beräkningar på 4,96 respektive 5,02. Publicerade uppgifter på BCF ligger mellan 867 till 3920 för 

ätbara delar och inälvor hos fisk, (Ref 84). Bioackumulationskriteriet för ett PBT ämne uppfylls vid BCF över 

2000. Kriteriet för ett vPvB ämne ligger betydligt högre och ska i så fall vara över 5000. 

I ett svenskt säkerhetsdatablad från 2002 av företaget SC Johnson Sweden AB bedöms AC (CAS 32388-55-9) 

som miljöfarligt (N), R50/53, mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. Ingen klassificering angående irritation eller andra hälsofaror angavs. 

5.3 Hantering och emissioner 

Inga tillverkare eller större importörer av OTNE, DE eller AC finns registrerade i Sverige enligt ESIS. I EU finns 

tillverkare eller importörer av OTNE i Frankrike och Spanien och för DE i Frankrike, Tyskland, 

Nederländerna, Storbritannien och Belgien och för AC (CAS 32388-55-9) i Spanien, Frankrike Tyskland, 

Nederländerna, Storbritannien och Irland.  

I EU är OTNE (CAS 54464-57-2) och AC (CAS 32388-55-9) så kallade lågvolymprodukter, det vill säga de 

produceras eller importeras i en volym mellan 10 och 1000 ton/år. DE klassas däremot som en 

högvolymprodukt och produceras eller importeras i en volym över 1000 ton/år, (ESIS). 

Under 2009 registrerades 54,3 ton OTNE i Sverige i 138 olika produkter. Totalt har 67,9 ton registrerats 

sedan 1999. Volymen har sakta ökat med en markant höjning från ca 5 ton 2008 till över 50 ton 2009. 

Första noteringen i registret är från 2003. Den registrerade användningen i Norden, (Danmark, Sverige, 

Norge och Finland) har generellt ökat. I Norge finns en toppnotering på 80 ton 2004 som kan jämföras med 
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1 ton respektive 2 ton 2003 och 2005 (SPIN/Kemi-Stat). Totalt beräknas 3000 ton av den tekniska mixen 

(Iso-E-Super) som innehåller OTNE ha använts i Europa under 1998, (Ref 30).  

2009 registrerades 0,1 ton DE i Sverige i 38 produkter, totalt sedan 1992 har 1703 ton registrerats. Volymen 

har varierat sedan 1999,med en topp runt 1995-1997. Toppnoteringen skedde 1996 då 548 ton registrerats. 

Kvantiteten minskar tydligt enligt produktregistret, men antalet produkter ökar. En anledning till detta är 

troligen att användningen har skiftat. 2007 registrerades 25,8 ton i totalt 37 produkter. Av dessa användes 

25,7 ton som värmeöverföringsmedium och resterande 0,1 ton i 33 produkter som luftpåverkande medel, 

odoseringsmedel (industriparfym) eller i putsmedel.  2009 registrerades bara 0,1 ton och inget under 

produkttyp värmeöverföringsmedium. Användningen som doftämne kvarstår. I övriga Norden har den 

registrerade användningen varierat sedan 1999, med toppar på runt 25 ton per år som mest. Sverige är det 

land som använd mest DE mellan 2000-2008, enligt de uppgifter som finns i SPIN. I EU finns uppgifter om 

en produktion mellan 1000-5000 ton. Uppgifter saknas dock om detta är på årsbasis, vilket antas mest 

troligt, (Ref 23).  

Under 2009 registrerades 9,6 ton AC (CAS 32388-55-9) i 38 produkter. Mellan 1992-2009 har totalt 12,3 ton 

registrerats med första noteringen 2004. Användningen i Sverige och övriga Norden tenderar att öka, både 

till volym och till antal produkter. Några publicerade uppgifter om volym på EU nivå har inte påträffats. 

  

 Diagram1 : Det första diagramet visar den totala inregistrerade kvantieteten av respektive ämne fördelat mellan 

 tidsperionerna 1992-1997, 1998-2003 och 2004-2009. Y-axeln är klippt varvid stapeln för DE mellan 1992-1997 

 ser betydligt mindre ut än de 1591 ton den representerar. Det högra diagramet visar hur antalet produkter har 

 varierat sedan 1992. För varje ämne har medelvärdet av summan för antalet inregisterarde produker per år 

 tidsintervall beräknats. För OTNE har summan av alla 4 isomerer använts. För AC finns enbart uppgifter för det 

 ena ämnet.   

De primära emissionsvägarna av doftämnen till miljön sker via avdunstning till atmosfären och via 

avloppsvatten med utgångspunkt av produkternas användningsområden. Tabell 2, visar inom vilka 

branscher ämnena används. Doftämnen som används i parfym, kosmetika och hudvårdsprodukter 

avdunstar vid användning eller trättas bort med vatten. Liknande exponeringsväg anses relevant för 

hushållskemikalier, tvätt- och rengöringsmedel. Sekundära emissionsvägar kan ske då doftämnen används i 

material då emissioner antas ske till atmosfären via avdunstning och vidare som avfall, med risk för läckage 

från deponi eller från förbränning. Kassering av tomma förpackningar med rester är troligen en sekundär 
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emissionsväg med risk för spridning till atmosfären via förbränning av avfall, från återvinningsprocesser 

samt från deponier. Det finns även uppgifter om att DE frigörs till atmosfären via förbränning. 

 Tabell 3: Uppgifterna är hämtade från produktregistrets databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från år 2009. 

Branscher OTNE DE AC 

Parfym och toalettartikelindustrin 54,2 t 94st 0 t 5st 9,6 t 25st 

Tvättmedelsindustrin 0,1 t 11st - - 0 t 5st 

Detaljhandel, utom motorfordon 0 t 11st 0,1 t 5st 0 t 3st 

Städ- och saneringsföretag, skorstensfejare 0 t 11st 0 t 15st - - 

Export - - 0 t 5st - - 

5.4 Omvandlig och nedbrytning i miljön 

Halveringstiden för OTNE och AC i atmosfären till följda av fotokemisk reaktion med OH radikaler har 

beräknas till ett par timmar. Den relativt snabba nedbrytningen föranleder inga misstankar om 

långdistanstransport, (Ref 5). DE bryts ned något långsammare i atmosfären och har en beräknad 

halveringstid på 13 timmar.  Potentialen för långväga transporter är störst för DE jämfört med de andra två 

doftämnena. En jämförelse kan göras med DDT som är ett känt ämne som transporteras långa sträckor. 

DDT har en beräknad halveringstid i atmosfären på 33 timmar (QSAR). 

Olika studier gjorda i reningsverk har påvisat reduktion av OTNE mellan ingående och utgående vatten från 

49 till 92 %. Hög eliminering har påträffats vid torrt väder och längre reduktion vid mycket regn. 

Elimineringen beror till störst del på adsorption och fastläggning till slam vilket i huvudsak sker under 

primär sedimentation. Sekundära steg så som luftning har mindre betydelse för eliminering och än mindre 

har den biologiska reningen, (Ref 28 & 29). OTNE har rapporterats vara icke biologiskt lättnedbrytbart enligt 

ett OECD test, (Ref 28 & 29). En studie på rening i olika typer av reningsverk har dock visat att biologiska 

reningssteg har effekt i reducering av OTNE i utgående vatten, (Ref 60 & 61). Enligt QSAR beräknas 

halveringstiden i vatten vara 60 dygn, i mark 120 dygn och i sediment >500 dygn. Detta ger en indikation på 

att OTNE skulle kunna uppfylla kriteriet för att vara ett persistent ämne, enligt REACH bilaga XIII. Då 

halveringstiden i sediment ligger över 180 dagar uppfylls även kriteriet för vP- (very Persistent). 

Även studier på biologisk nedbrytning av DE går isär. Uppgifter finns som visat på 20 % reduktion av 

teoretiskt CO2 efter 75 dygn samt enbart 6 % reduktion av teoretiskt BOD enligt ett MITI test, (Ref 65). 

Andra uppgifter visar mellan 51-95 % reduktion efter 7 dagar i slam, (Ref 21) samt 99 % nedbrytning enligt 

teoretiskt BOD efter 20 dagar i ett screening test, (Ref 23). Enligt QSAR beräknas halveringstiden i vatten 

vara 15 dygn, i mark 30 dygn och i sediment 135 dygn. Detta ger en indikation på att DE inte uppfyller 

kriteriet för att vara ett persistent ämne, enligt REACH bilaga XIII. 

AC har påvisats vara biologiskt nedbrytbart, men uppfyller inte kriteriet för lättnedbrytbarhet, (Ref 61). 

Studier på eliminering i olika typer av reningsverk har visat reduktion av AC mellan ingående och utgående 

vatten mellan 32 och 99 %, (Ref 61). Enligt QSAR beräknas halveringstiden i vatten vara 60 dygn, i mark 120 

dygn och i sediment >500 dygn. Detta ger en indikation på att AC skulle kunna uppfylla kriteriet för att vara 

ett persistent ämne, enligt REACH bilaga XIII. Då halveringstiden i sediment ligger över 180 dagar uppfylls 

även kriterier vP- (very Persistent). 
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Den beräknade fotokemiska nedbrytningen i atmosfären av OTNE, DE och AC visar en halveringstid på 1, 13 

respektive 1,4 timmar (enlig program AOP v1.92) . Enligt QSAR kan OTNE och AC anses som biologiskt 

svårnedbrytbara och DE som moderat (enligt program BIOWIN v4.10 och Level III Fug modell). Modellering 

av halveringstiden i fisk, vilket är en indikation på biotransformering, gav 11, 0,7 respektive 6,7 dagar för 

respektive doftämne. 

 

 Diagram 2: Halveringstiden av ONTA, DE och AC i olika naturliga matriser har beräknats med hjälp av QSAR och 

 Epi Suite 4.0. Diagrammet visar den beräknade halveringstiden i dagar i luft, vatten, jord och sediment. 

 

5.5 Spridningsmodellering 

Fugacitetsmodelleringarna av samtliga tre doftämnen påvisar liknande spridningsvägar i miljön, men med 

vissa skillnader. Vid primär spridning till vatten från exempelvis avlopp kommer majoriteten att vara kvar i 

vattenrecipienter. Samtliga ämnen har relativt hög förmåga att adsorbera till organiskt material, vilket 

indikerar att ämnena även ansamlas i sediment. Vid modellering med initial spridning till lika delar mellan 

luft och vatten tenderar ämnen till störst del ansamlas i vatten, därefter till sediment. För OTNE och AC är 

luft den matris med lägst sannolikhet för ansamling, vilket indikerar att ämnena inte utgör någon större risk 

för långdistans transport. DE har större potential att kvarvara i och transporteras i atmosfären. Ämnena har 

låg mobilitet i mark och kommer till stor del att finnas kvar i denna matris om spridning sker dit. Diagram 3 

visar spridningsfördelningen till olika matriser vid initial emission i lika delar till luft och vatten. Direkt 

spridning till mark anses inte vara en primär spridningsväg. Det är dock möjligt att spridning sker via 

deponier till mark samt om slam från reningsverk används inom lantbruk. 

0
,0

2

1
,1

1

0
,0

1

6
0

1
5

6
0

1
2

0

3
0

1
2

0

5
4

0

1
3

5

5
4

0

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

ONTA DE AC

D
ag

ar

Modellerad halveringstid, QSAR

Luft

Vatten

Jord

Sediment



26 
 

  

 Diagram 3: Fugacitetsmodellering med hjälp av QSAR och Epi Suite 4.0. Diagrammet visat i vilka matriser 

 ansamling sker vid initial spridning i lika stora fraktioner till luft och vatten. 

Spridning till miljön sker troligtvis via punktkällor från tillverkning eller formulering av produkter. 

Emissionerna sker troligen primärt till vatten alternativt till luft. Vid spridning till atmosfären väntas en viss 

transport vara möjligt, framför allt för DE. Urtvättning från atmosfären sker troligen via torrdeposition och 

eventuellt via regn, vilket kan leda till spridning till mark. Potentialen för att ämnen fastläggs till partiklar 

och vidaretransporteras till vatten och grundvatten anses vara begränsad. Den största springningen till 

miljön antas ske mer diffust via konsumentanvändning, varvid emission troligen sker till luft samt till 

avloppsvatten. Diffus spridning är även tänkbar från avfall och förpackningar med produktrester, med 

resultatet att ämnena kan spridas till mark via exempelvis lakvatten från deponier. 

5.6 Förekomst i människa och miljö 

OTNE har detekterats i råvatten till reningsverk i västra Balkan i koncentrationer upp till 16,5 µg/l och en 

medelhalt på 2,8 µg/l, (Ref 64). Ämnet har även påträffats i utgående vatten från reningsverk i Europa i 

koncentrationer mellan 0,7 till 9 µg/l. Halterna är jämförbara med liknande uppgifter från USA. OTNE har 

även analyserats på flera lokaler i den tyska floden Ruhr. Uppmätta halter ligger i storleksordningen 0,03 – 

1,0 µg/l. Vid en lokal analyserades råvatten för dricksvatten med en halt på 160 ± 26 ng/l OTNE. Efter rening 

låg motsvarande halt i dricksvattnet på 1 ± 1 ng/l. I Ungern har OTNE uppmäts i Donau i halter mellan 

0,029-0,81 µg/l, (Ref 28 & 29). OTNE har detekterats i slam från två lokaler i USA i en halt av 7,3 respektive 

31,3 µg/kg (Ref 16). Uppgifter om uppmätta halter saknas i biota. 

DE har påträffats i fettvävnad hos människa, (Ref 65) och har även detekterats i avloppsvatten från 

reningsverk, textilfabriker, kemiska industrier och vid tillverkning av tvål och rengöringsmedel. Äldre studier 

från USA (1979-78) har visat att DE detekterades i industriavloppsvatten i halter mellan 0,01-0,2 ppm (0,01-

0,2 mg/l). DE har även påträffats i vatten från deponier, vilket tyder på spridning från avfall. Ämnet har 

detekterats i drickvatten i USA och uppmäts i en halt av 3 ng/l i Schweiz, 1973, (Ref 65). I Storbritannien har 

DE uppmätts i ytvatten i koncentrationer över 0,1 µg/l (1981) och 48 ng/l i en sjö i Schweiz (1973). I 
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Nederländarna har 1 µg/l uppmätts i grundvatten (1981), (Ref 65). DE har detekterats i slam från en lokal i 

USA i en halt av 99,6 µg/kg, (Ref 16). 

AC har uppmätts i utgående avloppsvatten från reningsverk i Europa och USA i koncentrationer mellan 4,97 

och 7,15 µg/l, (Ref 61). AC har även detekterats i råvatten till reningsverk i västra Balkan i koncentrationer 

upp till 13,9 µg/l och med en medelhalt på 1,6 µg/l, (Ref 64). AC har detekterats i slam från två lokaler i USA 

i en halt av 9,0 respektive 30,7 µg/kg, (Ref 16). Inga uppgifter om halter i akvatiska organismer har 

påträffats, (Ref 87). 

Tabell 4 visar de högsta uppmätta halterna som påträffats i granskad litteratur. Dessa används för 

beräkning av ”worst case” PEC/PNEC för vattenlevande organismer. De ytvattenhalter som påträffats 

används som PECRegionalt, det vill säga den representativa halt som antas förekomma regionalt i ytvatten. De 

halter som uppmätts i utgående avloppsvatten används som PECLokalt och representerar de halter som kan 

antas förekomma i ett begränsat vatten med direkt antropogen påverkan. 

 Tabell 4: Uppmätta koncentrationer i utgående avlopp och i ytvatten. 

Ämne Ytvatten / PECRegionalt Utgående avloppsvatten / PECLokalt 

OTNE 1 µg/l 9 µg/l 
DE 0,1 µg/l 200 µg/l 
AC - 7,15 µg/l 

 

5.7 Miljöriskbedömning PEC/PNEC 

Den miljöriskbedömning som görs i denna rapport skall ses som en del i underlaget för val av 

screeningämnen och enbart som en indikation. Dataunderlaget är tunt för samtliga doftämnen när det 

gäller effektrelaterad data och representativa halter i miljön. De koncentrationer som används i 

beräkningen kommer i vissa fall från gamla studier och andra världsdelar. Mängden effektrelaterad data är 

mycket knapp för OTNE och AC, varvid osäkerhetsfaktorn blir är hög. Denna miljöriskbedömning bör ses 

som ett ”Worst Case”, dels med tanke på att höga säkerhetsfaktorer används i beräkning av PNEC, dels på 

grund av att valda koncentrationer av PEC inte utan osäkerhet kan anses som representativa för Sverige. 

Ekotoxikologiska data har inte påträffats för OTNE, vilket behövs för en beräkning av PNEC.  Ett försök görs 

dock genom baklängesberäkning. Det finns säkerhetsdatablad som anger att ämnet bedömts som R52. Ett 

ämne bedöms som giftigt för vattenlevande organismer (R52) om en akuttoxisk studie finns på fisk eller 

dafnia eller alg, vilket resulterat i ett LC50 eller EC50 värde inom koncentrationsintervallet 1-10 mg/l. För 

beräkning av PNEC antas i detta fall att OTNE har ett LC/EC50 värde mellan 1-10 mg/l. En säkerhetsfaktor 

på 1000 används då osäkerheten är mycket stor och enbart ett akuttoxiskt värde uppskattas. PNEC värdet 

för vatten beräknas till mellan 1 och 10 µg/l. 

För DE finns flera olika toxicitetsstudier, de lägsta effektvärdena redovisas i tabell 5. Av dessa bedöms det 

96 timmar långa algtestet som ett långtidstest och en säkerhetsfaktor på 100 används för beräkning. PNEC 

värdet för DE uppskattas till 4,1 µg/l. 
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 Tabell 5: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för DE. 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Alg EC50 / 96 h 800 µg/l 
Dafnia m LC50 / 48 h 670 µg/l 
Dafnia m NOEC / 48 h 410 µg/l 
Fisk LC50 / 48 h 2400 µg/l 
Fisk NOEC / 48 h 1000 µg/l 

 

Inga ekotoxikologiska effektvärden har påträffats för AC. Bedömningen av PNEC görs på samma osäkra 

grund som för OTNE. Enligt de QSAR beräknade LC50 värdena bedöms AC som R50, mycket giftigt för 

vattenlevande organismer. Antagandet motiveras av det säkerhetsdatablad som har påträffats med samma 

klassificering av ämnet. Ett ämne bedöms som R50 om ett tillförlitligt LC50 eller EC50 värde finns för 

antingen fisk, dafnia eller alg och att effektkoncentrationen ligger under 1 mg/l. Då långtidsstudier saknas 

används en säkerhetsfaktor på 1000, vilket ger ett PNEC värde för AC på under 1 µg/l. 

Resultaten av miljöriskbedömningen återfinns i tabell 6 och visar att det kan förekomma risk för påverkan 

på akvatiska organismer och att risken föreligger i lokala vatten med starkt påverkat från punktkälla. 

Samtliga lokala PEC värden bör ses som ”worst case” och speciellt den koncentration av DE som används i 

beräkningen. 

 Tabell 6: Beräkning av PEC/PNEC kvoter mellan framtagna PNEC värden och detekterade halter av respektive 

 ämnen. PEC värdena representerar möjliga koncentrationer i lokala vatten, med stark antropogen påverkan och 

 nära punktutsläpp. Lika så för regionalt vatten, med mindre påverkan och med längre avstånd till punktutsläpp.  

Ämne PNEC (µg) PECRegionalt (µg/l) PEC/PNECRegionalt PECLokalt (µg/l) PEC/PNECLokalt 

OTNE 1-10  1 0,1-1 9 0,9-9 
DE 4,1  0,1 0,2 200 49 
AC <1 - - 7,15 >7,15 

 

5.8 Bedömning av val av screeningsämne inom gruppen doftämnen 

Summeringen av de tre doftämnenas negativa miljöegenskaper gör gällande att OTNE och AC är de ämnen 

som har flest negativa miljöegenskaper. OTNE och AC har fått ett utfall på åtta och DE ett utfall på fyra. 

Osäkerheten i dataunderlaget ligga i samma nivå, se tabell 7. 

Samtliga ämnen är att anse som miljöfarliga och giftiga alternativ mycket giftiga för akvatiska organismer 

även om fullständiga uppgifter om toxicitet saknas för vissa ämnen. OTNE och AC har störst potential att 

kvarvara i miljön under längre tid på grund av högre persistens i naturen och även högre potential till 

bioackumulering jämfört med DE. 

Uppgifterna från produktregistret visar en trend som tyder på att användningen av OTNE kraftigt ökar i 

Sverige och framför allt inom parfym och toalettartikelindustrin. Samma trend ses även för AC även om 

volymen är lägre i förhållande till OTNE. Under 2009 registrerades 54,9 ton OTNE inklusive isomerer, 9,6 

ton AC och 0,1 ton DE. Utifrån dagens användning anses OTNE och AC vara prioriterade screeningämnen 

framför DE.  

Vad som däremot talar för en screening av DE är att ämnet tidigare har använts i betydligt högre volymer 

än OTNE och AC. Den trend som ses i Sverige tyder på att den totala volymen av DE kraftigt minskar. 

Anledningen till detta beror på att ämnet tidigare använts inom andra områden, exempelvis som 
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värmeöverföringsmedel. Det som däremot är intressant är att antalet registrerade produkter ökar till 

skillnad från volymen och antagligen till följd av ämnets doftegenskaper. Av 38 registrerade produkter i 

Sverige år 2009 var 20 st inom branscherna städ, saneringsföretag och skorstensfejare samt parfym och 

toalettartikelindustrin. Mellan 1999 och 2009 har totalt 1703 ton DE anmälts till produktregistret, till 

skillnad från 69,5 ton OTNE inklusive isomerer och 12,3 ton AC.  

 Tabell 7: Det totala utfallet av bedömda egenskaper för respektive ämne visar att OTNE och AC har fler 

 negativa miljöegenskaper i förhållande till DE. Osäkerheten ligger i samma storleksordning för alla tre ämnena. 

 

 

 

Resultatet från miljöriskbedömningen visar att risken är störst för påverkan av vattenlevande organismer i 

anslutning till starkt påverkade lokaler. Vid screening av dessa ämnen bör vatten provtas i nära anslutning 

till punktkällan så som kommunala eller industriella avloppsreningsverk. 

Inom gruppen anses DE och ONTE vara något prioriterade framför AC på grund av högre historisk 

användning. Däremot tenderar användningen av AC att öka och inför en screening anses samtliga vara 

intressanta. 

Negativa miljöegenskaper OTNE DE AC 

Skadligt för vattenlevande organismer ↑ • ↑ 

Giftigt för vattenlevande organismer ↑ • ↑ 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer  • ↑ 

Potential för långtidseffekter ↑ • • 

Biologisk svårnedbrytbarhet • ↑↓ • 

Carcinogenicitet n.a. n.a. n.a. 

Mutagenicitet n.a. ↑↓ n.a. 

Reproduktionstoxicitet ↓ ↓ n.a. 

Persistent ”↑” ”↓” ”↑” 

Bioackumulerande ”↑”  • 

Toxicitet n.a. n.a. n.a. 

vP (mycket persistent) ”↑” ”↓” ”↑” 

vB (mycket bioackumulerande) ”↑”   

Potential för långväga transport  ”↓”  

Summering/Osäkerhet 8 / 3 5 / 4 8 / 4 
 

Teckenförklaring    

• Ämnet bedöms ha en negativ miljöegenskap. 

↑ Indikationer finns på en negativ miljöegenskap. 

↑↓ Tillgängliga uppgifter går isär. 

↓ Indikationer finns som INTE pekar på en negativ miljöegenskap. 

” ” Markerade med citationstecken innebär att underlaget kommer från 
modellering eller beräkning, t.ex. från QSAR.  

n.a. Not Analysed, uppgifter saknas för bedömning. 

 Ämnet bedöms INTE ha en negativ miljöegenskap. 
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5.9 Förslag till provtagningsmatris 

Med utgångspunkt från användningen av doftämnen antas den primära spridningsvägen ske från 

konsumenter via vatten och avlopp till reningsverk och vidare ut till recipient. Vid en screening med syfte 

att klargöra om ämnena förekommer i miljön samt för kvantifiering av halter rekommenderas dels 

provtagning i utgående avloppsvatten och slam från reningsverk, dels i vatten från recipienter i urban miljö 

inklusive sediment. Referensprover i mindre påverkade vatten och sediment är intressanta för jämförelse 

och för indikation av spridning och uppehållstid i miljön. Luft, jord och grundvatten anses som sekundära 

matriser och provtagning i dessa bedöms inte vara prioriterad. Humana prov anses intressant då ämnena 

används på hud och är fettlösliga. Prover på bröstmjölk är att prioritera. Exponering av olika doftämnen kan 

skiljas mellan kvinnor och män och vara beroende på dofternas eventuellt skilda målgrupper. Eventuellt kan 

provtagning av vattenlevande organismer vara av intresse, i de fall ämnena når miljön. Intressanta matriser 

är fisk och mussla men eventuellt även fågelägg för att studera om ämnena kan spridas i näringskedja. 

OTNE och AC anses som mer intressanta att studera i biota och humana prov, dels till följd av att dessa 

anses ha större potential för bioackumulering, dels för att de är mer persistenta än DE. Tabell 8 summerar 

aktuella matriser samt prioriterar för respektive ämne. 

 Tabell 8: Förslag på matriser för provtagning samt prioritering av matris för respektive ämne. 

Prioriteringsordning 

••• Högst 
•• - 
• Lägst 

 
Val av matris 

 
OTNE DE AC 

Luft Påverkat    
 Opåverkat    
     
Ytvatten Påverkat • • • 
 Opåverkat      
       
Grundvatten Påverkat      
 Opåverkat      
       
Avloppsvatten Ingående      
 Utgående •• •• ••   
       
Jord Påverkat      
 Opåverkat      
       
Sediment Påverkat •• •• ••   
 Opåverkat      
       
Slam från reningsverk Kommunalt ••• ••• •••   
 Industriellt      

       

Biota (ex fisk, mussla, ägg etc) •• • ••   
Human (ex urin, bröstmjölk etc) ••• •• •••   

  

 

 

DPTA 
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6 KOMPLEXBILDANDE ÄMNEN, DPTA, EDTA, NTA, 

OXADIXYL OCH TAED 

6.1 Allmänt 

DPTA, (diethylentriamine pentaacetic acid), EDTA, (ethylenediamine-

tetraacetic acid) och NTA, (nitrotriacetic acid) är samtliga syntetiska 

organiska komplexbildande ämnen bestående av 

aminopolykarboxylat, det vill säga flera karboxylsyror som sitter 

samman genom en eller flera kväven. Ämnena kan förekomma som 

fria syror i lösning eller i fast form som salt.  Flera aktuella CAS-

nummer finns angivna i bilaga A. 

Oxadixyl och TAED (tetraacetylethylenediamine) består inte av 

karboxylsyror, men har däremot andra karbonylgrupper som 

fungerar på likande sätt. TAED påminner om aminokarboxylsyror 

med undantaget av att karbonylgrupperna på molekylens ändar inte 

är karboxylsyror . TAED består av etylenamin och fyra acetylgrupper. 

Oxadixyl skiljer sig mer från övriga ämnen på grund av sin aromatiska 

ring. De komplexbildande delarna hos oxadixyl består likt övriga 

ämnen av olika karbonylgrupper, däribland en keton och en ester.  

EDTA, NTA och DPTA har använts i industrin i stora volymer under de 

senaste 60 åren. Aminopolykarboxylsyror används som tillsatser i 

rengöringsmedel, tvål, vid rening av vatten, i textil- och färgindustrin, 

i kosmetika och läkemedel, vid gummitillverkning, inom 

pappersmassaindustrin, vid olje- och gasproduktion och inom 

livsmedelsindustrin. Andra vanliga aminokarboxylsyror är PDTA, CAS 

nr 1939-36-2, β-ADA, CAS 6245-75-6 och MGDA, CAS nr 29578-05-0. 

Den egenskap som gör komplexbildande ämnen eftertraktade i 

många processer är att de bildar stabila vattenlösliga föreningar med 

metalljoner. Varje karboxylsyra eller karbonylgrupp har förmåga att 

binda till en legand och kan på så sätt skärma av metalljonernas fria 

elektroner. Eftersom ämnena har flera karbonylgrupper kan dessa 

binda till olika metaller med olika laddning och bildar ringar kring 

jonen. Detta hindra i sin tur att metallen bildar andra föreningar eller 

katalyserar oönskade kemiska processer. Komplexens polära natur 

gör dessutom att ämnen förblir vattenlösliga. Stabiliteten ökar med 

antalet bindningar som kan upprätthållas. 

 

CAS: 67-43-6 

C14H23N3O10 

MV: 393,4 

 

EDTA 

CAS: 60-00-4 

C10H16N2O8 

MV: 292,2 

 

NTA 

CAS: 139-13-9 

C6H9NO6 

MV: 191,1 

 

 

 

TAED 

CAS: 10543-57-4 
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Den kemiska relationen för aminokarboxylsyror är ofta 1 till 1, det vill 

säga att 1 mol komplexbildare behövs för att bilda komplex med 1 

mol metalljoner.  Aminopolykarboxylsyror är inte speciellt 

vattenlösliga i fast form, t.ex. har H4EDTA (s) en löslighet på 0,5 g/l 

medans dess natriumsalter Na2EDTA (s) och Na4EDTA (s) har en 

löslighet på 100 g/l respektive 1000 g/l. Komplex med metaller är 

vanligtvis betydligt mer lösliga. Bildandet av metallkomplex är 

beroende av pH. De olika komplexbildarna har olika pH interval där 

de är mer verksamma. Även metallernas egenskaper påverkas av pH. 

Komplexbundet Fe(III) till EDTA bildar exempelvis svårlöst Fe(III)-

hydroxid när pH når 8-9. DTPA är den komplexbildare som verkar i 

bredast pH intervall. Olika komplexbildare bildar även olika starka 

föreningar med metaller, bland annat är NTA-komplex betydligt 

mindre stabila än EDTA.  MGTA bildar komplex vars stabilitet ligger 

där emellan, (Ref 43). 

TAED verkar på likande sätt som DPTA, EDTA samt NTA. Ämnet 

används främst som tillsats i rengörings-, tvätt- och diskmedel som är 

avsedda att ha en bleknande effekt. Mindre mängd används även vid 

blekning av papper och textilier. TAED löser sig snabbt i vatten och 

genomgår perhydrolys i kontakt med salt och bildar DEAD 

(diacetylethylenediamine), CAS 871-78-3 . Vid ett pH på 10 

omvandlas mer än 99 % av tillsatt TAED till DEAD, (Ref 20).  

Det finns inte speciellt mycket informationen om oxadixyl (N-(2,6-

dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)acetamide) eller 

om ämnet har använts speciellt mycket som komplexbildare inom 

samma områden som övriga ämnen. Sökningar med CAS nummer 

77732-09-3 gav varken träffar i EU:s kemikaliedatabas ESIS, i HSDB 

eller i svenska ämnesregistret, bekämpningsmedelsregistret, KemI-

STAT eller SPIN. Ämnet gav träffar i databaserna ECOTOX, pubchem och några träffar i TOXLINE samt i 

Amerikanska bekämpningsmedelsregistret.   

I USA har oxadixyl använts som fungicid för behandling av utsäde och andra ätliga grödor, men även på 

golfbanor och gräsmattor. Oxadixyl registrerades som fungicid i USA 1992, men när ämnet skulle 

omregistreras 2002 till följd av nya regler valde tillverkaren att ta bort ämnet från marknaden med 

motiveringen att efterfrågan var för liten (USEPA). 

 

 

 

C10H16N2O4 

MV: 228,25 

 

DEAD 

CAS: 871-78-3 

C6H12N2O2 

MV: 144,2 

 

Oxadixyl 

CAS: 77732-09-3 

C14H18N2O4 

MV: 278,3 
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6.2 Toxikologiska och ekotoxikologisk data 

6.2.1 DPTA 

I kroppen binds DPTA bland annat till zink, magnesium och mangan. Höga doser av DPTA kan leda till förlust 

av dessa ämnen i bland annat skelett. Upprepad exponering kan leda till minskad aktivitet hos vissa 

enzymer och i andra system där dessa metaller är essentiella. DPTA används som motgift vid exponering av 

tungmetaller och anses inte vara farligt under kontrollerade former. Ca-DPTA misstänks vara teratogent vid 

upprepad exponering och har visats ge allvarliga fosterskador hos djur, bland annat skador på hjärnan. 

Anledningen antas vara brist på zink som är av betydelse för syntes av DNA och RNA. Inga uppgifter finns 

om att enstaka doser har påverkan, men möjligheten bör inte uteslutas. Liknade studier på Zn-DPTA har 

inte påvisat samma resultat hos foster. Na5-DPTA har gett negativa genotoxiska resultat vid Ames test samt 

vid studier på hamsterceller, (Ref 26). Höga doser av Na5-DPTA har påvisat teratogena effekter hos råttor 

med en reduktion av livmoder och fostervikt på 15,4 %, (Ref 26). Inga carcinogena studier har påträffats. 

Exponering av DPTA bundet till zink har visat minskade halter av magnesium och mangan i kroppen. 

Minimal metabolisering av DPTA sker i kroppen och ämnet har inte påvisats ackumulerande i några organ. 

Ca- och Zn-DPTA adsorberas i liten grad i mage och tarmar, ca 5 %. Vid exponering via lungor adsorberas 

däremot upp till 20 % av ämnet. DPTA försvinner snabbt ur kroppen och utsöndras via urin, mer än 99 %. 

Ingen DPTA kunde detekteras i fekalier, (Ref 65). Vid exponering av exempelvis DPTA bundet till kalcium, 

sker ett utbyte mot en metall med högre bindningskapacitet, exempelvis zink, (Ref 65).  

Na5-DPTA har låg oral toxicitet med ett uppmätt LC50 värde hos råtta på 4 450 mg/kg kroppsvikt. Ingen 

mortalitet hos råttor kunde noteras efter 8 timmars exponering av flyktiga delar av ämnet. Tester av 

företaget BASF har påvisat akut toxicitet hos råtta och mus med LC50 värden på 587 mg/kg respektive 543 

mg/kg kroppsvikt. Typ av exponeringsväg är inte redovisat, (Ref 65).  Studier på hudirritation hos kanin visar 

ingen irritation, enligt OECD404, ”akut dermal irritation eller korrasion”. Ingen eller ringa ögonirritation har 

noterats i olika studier på kanin, (Ref 65).  En sensibiliserande studie på marsvin påvisar ingen respons, 

enligt OECD406, ”hud sensibilisering”, (Ref 65).  

DPTA, Ca-DPTA och Zn-DPTA saknar fast klassificering enligt databasen CLP/GHS. I ett säkerhetsdatablad för 

DPTA (CAS 67-43-6) ges klassificeringen irriterande (Xi), med tillhörande R-fraser, R36/37/38, irriterande för 

ögonen, andningsorgan och huden. 

DPTA har låg toxicitet vid exponering mot fisk och har inte visat någon påverkan på reproduktion i halter 

upp till 100 mg/l. DPTA i samma halt har visat en 50 procentig reduktion av EROD aktivitet hos honor av 

arten regnbåge, men ingen skillnad har påvisats hos hanar. Beräknat LOEC och NOEC ligger på 100 

respektive 10 mg/l. DPTA är den enda hittills testade komplexbindaren som påvisat effekt på EROD aktivitet 

enligt en studie publicerad 1999, (Ref 80). 

DPTA anses inte vara akut giftigt för vattenlevande organismer, (Ref 82).  Av resultatet nedan finns ett EC50 

värde på alg som uppfyller kriteriet som giftigt för vattenlevande organismer, övriga ligger över gränsen för 

klassificering.  Uppgifter från ett svenskt säkerhetsdatablad visar att företaget inte gjort bedömningen att 

ämnet är miljöfarligt. 
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 Tabell 9: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för två olika DPTA 

 föreningar. 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

DPTA Dafnia m EC50 / 48 h 254 mg/l ECOTOX 
DPTA Dafnia m LOEC / 6 d 10 mg/l ECOTOX 
DPTA Dafnia m NOEC / 6 d 1 mg/l ECOTOX 
DPTA Fisk LOEC / 28 d 10 mg/l ECOTOX 
DPTA Fisk NOEC / 28 d 10 mg/l ECOTOX 
Na5-DPTA Alg EC50 / 72 h 2,6 mg/l Ref 26 
Na5-DPTA Dafnia m EC50 / 48 h > 500 mg/l Ref 26 
Na5-DPTA Fisk LC50 / 96 h > 300 mg/l Ref 26 
Na5-DPTA Fisk LC50 / 96 h 1 115 mg/l Ref 26/ECOTOX 
Na5-DPTA Fisk NOEC / 96 h 750 mg/l ECOTOX 

 

Na5-DPTA har ett uppmätt Log Kow på -3,05 (Ref 27) och DPTA ett Log Kow på -4,91 (QSAR). Beräknade BCF 

och BAF värden ligger på 3,16 respektive 0,89 för DPTA (QSAR). På grund av ämnets löslighet i vatten 

föreligger ingen risk för bioackumulation. 

6.2.2 EDTA 

EDTA som fri syra eller som natriumsalt är mer toxiskt än det mer vanligt förekommande 

kalciumkomplexet. Högt intag av Na2-EDTA kan leda till att kalciumhalten i kroppen snabbt sjunker, vilket 

kan leda till muskelryckningar och kramper. Höga halter kan även resultera i njurskador och påverka 

skelett. Exponering av EDTA kan även resultera i försämrad spermakvalitet, vilket dock inte sker vid 

parallellt intag av extra kalcium (Ref 65).  

Direktkontakt med huden kan resultera i irritation och allergiska reaktioner, (Ref 65). EDTA passerar 

kroppen utan att signifikant metaboliseras. Studie visar att 50 % av EDTA passerar genom kroppen på en 

timme och att 90 % passerat efter sju timmar. Utsöndringen sker via urin, (Ref 65). 

EDTA är har visats vara reproduktionstoxiskt och kan ge fosterskador på djur, bland annat skador på hjärna, 

ögon och skelett. Vid extra tillskott av zink försvinner symtomen. EDTA har även visats ha en svag mutagen 

effekt.  Ames test har dock visat negativ respons. Effekten hos andra mutagena ämnen har visats öka i 

samband med EDTA. Carcinogena studier på råttor och möss har däremot visat negativa resultat, (Ref 65). 

Akut LC50 för oralt intag hos mus ligger på 30 mg/l, (Ref 65). De toxiska effekter som är ett resultat av 

exponering av EDTA är orsakade av att ämnet starkt komplexbinder till framför allt två och trevärda 

metalljoner i kroppen, vilket förhindrar dem att delta i andra viktiga processer. 

EDTA (CAS 60-00-4) har en fast klassificering och är irriterande (Xi), med R-fras R36, irriterar ögonen. Enligt 

CLP klassas EDTA med faroklass, ögonirriterande kategori 2 med faroangivelse H319, orsakar allvarlig 

ögonirritation. Bindande klassificering redovisas även i bilaga B. 

De koncentrationer som utgör ekotoxikologiska effekter varierar beroende på om EDTA förekommer som 

fri syra (H4EDTA) eller som komplex med olika metaller. Vattnets mjukhet och pH har även stor betydelse 

för vilka halter som är skadliga för vattenlevande organismer. Skillnader redovisas i tabell 10. 
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 Tabell 10: Jämförelse mellan olika effektvärden av tre olika EDTA-föreningar, pH och hårdhet på vatten, (Ref 13).    
 

Hårdhet 
Vatten 

NOEC 
(mg/l) 

pH NOEC 
(mg/l) 

pH NOEC 
(mg/l) 

pH 

 H4EDTA Na4EDTA Zn-EDTA 
Mjukt 24 - 88 7 460 8,1 
Medel 100 5,8 669 9,4 263 7,9 
Hårt 420 4,4 1380 9,5 263 8,4 

 
  
 Tabell 11: Effektkoncentrationen av olika metallkomplex av EDTA på fisk under 96 hr, (Ref 13). 
 

Komplex NOEC 
 (mg/l) 

LC50 
(mg/l) 

Na4-EDTA 351 374 
Cu-EDTA 264 458 
Zn-EDTA 263 563 
Mn-EDTA 6350 11940 
CaNa2-EDTA 781 1827 
Mg-EDTA 1256 2344 

 

En studie på akut toxicitet under 24 timmar på dafnia magna visar att LC50 ligger på 625 mg/l Na4-EDTA 

eller på 480 mg/l omräknat till H4-EDTA. Studien är gjord med vad som bedöms som hårt vatten, med en 

CaO halt på 160 mg/l. En jämförelse kan göras med normalt insjövatten som ligger mellan 50 och 100 mg/l 

CaO. Ett motsvarande kroniskt toxicitetstest på dafnia under 21 dagar gav ett LC50 på LC0 över 87 mg/l 

(H4-EDTA) och ett NOEC på 22 mg/l, (Ref 13). 

EDTA klassas enligt redovisade ekotoxikologiska värden inte som miljöfarlig (N). Det finns dock effektvärden 

som indikerar att ämnet skulle kunna bedömas som R52, skadligt för vattenlevande organismer, med tanke 

på lägsta effektvärdet på fisk. Dessa värden är framtagna i studier på mjukt eller mycket mjukt vatten och 

anses därför inte representativt för naturliga miljöer, (Ref 13).  

Ämnet har ett lågt Kow-värde på mellan -3,34 och -5,1 och ett uppmätt BCF-värde på 1,8. EDTA innehar 

inga egenskaper som kännetecknar ett bioackumulerande ämne. Studier har visat EDTA även minskar 

ackumuleringen av tungmetaller hos fisk och ostron, (Ref 13). 

6.2.3 NTA 

Akuta toxikologiska studier på Na3-NTA har gett orala LC50 värden vid exponering på råtta i intervallet 

1100 och 5340 mg/kg kroppsvikt (Ref 27). Motsvarande på mus ligger mellan 651 till 3160 mg/kg kroppsvikt 

och på kanin över 3500 mg/kg och hund > 5000 mg/kg kroppsvikt, (Ref 27). Vid Na5-NTA exponering via 

inhalering har ett effektvärde på > 5mg/l noterats för råtta, (Ref 27). Vid andra exponeringsvägar har LC50 

på råtta noterats vid 254 till 444 mg/kg kroppsvikt, (Ref 27). Irritationsstudier på hud på kaniner påvisar i de 

flesta fall ingen respons, men undantag finns då moderat till irriterande resultat har påvisats. En studie 

utförd enligt OECD 404, ”akut dermal irritation eller korrasion” gav inget utslag, (Ref 27). Studier på 

människa har enligt företaget BASF inte gett någon hudirritation vid exponering på hud, (Ref 27). Ingen 

sensibiliserande respons har noterats på studie på människa, (Ref 27). 

Flertalet genotoxiska studier ”in vitro” finns redovisade för Na5-NTA med skilda resultat. Bland annat har 

negativa resultat visats med Ames test. Studier på hamsterceller (Cytogenetic assay) har tvärt emot gett 

positiva resultat samt med metoden ”mammalian cell gene mutation assay” vilket påvisar mutagenisitet 
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(Ref 27). Studier på ”human lymphocytes” har gett negativ respons samt studier på DNA-skada på bakterien 

E-Coli (Ref 27). Carcinogena studier på råttor har bland annat visat att exponering med Fe-NTA ger 

njurcancer. Inga tumörer kunde påvisas vid exponering med NTA (Ref 27).  Studier på reproduktion hos två 

generationer av råttor som exponerats för Na3-NTA påvisade ingen signifikant reproduktionsstörande 

effekt. Studien pågick under 8 veckor med ett NOEL >250 mg/kg kroppsvikt, (Ref 27). 

NTA med CAS-nummer har ingen bindande klassificering enligt GHS/CLP. Däremot har Na3NTA bindande 

klassificering som carcinogen enligt kategori 3 med R-fras 40, misstänks kunna ge cancer. Ämnet är även 

klassat som hälsoskadligt (Xn), R22 och R36, farlig vid förtäring samt irriterar ögonen. Motsvarande 

klassningen enligt CLP är Carc. 2, Akut Tox. 4, Ögon Irrit. 2 med faroangivelse H351, misstänks kunna orsaka 

cancer, H302, skadligt vid förtäring och H319, orsakar allvarlig ögonirritation. 

Den miljöriskbedömning som är gjort på Na3NTA av European Chemical Bureau, 2005 innehåller inga 

uppgifter eller någon bedömning om hälsofarlighet utan är enbart en bedömning utifrån miljöhänsyn. 

Resultaten från utvärderingen är att Na3NTA inte bedöms som miljöfarligt. Tabell 12 visar enbart ett utkast 

av de studier på ekotoxicitet som finns tillgängliga, se referenser för mer information. De värden som är 

valda och redovisade i tabellen nedan är bland de lägsta effektkoncentrationerna som påträffats. Inga av 

dessa påvisar att NTA eller Na3-NTA skulle bedömas som miljöfarliga. 

 Tabell 12: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för två olika NTA 

 föreningar. 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

NTA Alg LOEC / 72 h 5 mg/l Ref 27 
NTA Dafnia m EC50 / 48 h 351 mg/l ECOTOX 
NTA Fisk LC50 / 48 h 475 mg/l ECOTOX 
Na3-NTA Alg EC50 / 96 h 560-1000 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Alg EC50 / 96 h 180-320 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Alg LOEC / 72 h 1 mg/l Ref 14 
Na3-NTA Alg LOEC / 8 d 510 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Dafnia m EC50 / 48 h 950 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Dafnia m NOEC / 21 d 100 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Gammarus p NOEC / 147 d 9,3 mg/l Ref 14 
Na3-NTA Fisk LC50 / 96 h 240-243 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Fisk LC50 / 28 d > 144 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Fisk LOEC / 28 d Ca 100 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Fisk LC50 / 96 h 475 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Fisk LC50 / 96 h 114 mg/l Ref 27 
Na3-NTA Fisk LC50 / 96 h 96 mg/l Ref 27 

 

Na3-NTA har ett Log Kow på -2,62 (Ref 27). Studier på ackumulering i olika organismer har gett BCF värden 

mellan 1 till ≥20. Detta visar att ämnet inte bioackumuleras i organismer (Ref 14). NTA har ett beräknat 

värde på Log Kow på -0,178 (SRC) och ett modellerat BCF på 1,25 (SCR), QSAR värden ger ett Log Kow på -

3,86 och ett BCF på 3,16. NTA antas inte ha någon potential för bioackumulering enligt beräknad data.  

6.2.4 Oxadixyl 

Mycket få uppgifter om toxiska effekter har påträffats. En studie från 1989 har visat att oxadixyl inducerar 

enzymet cytokrom P-450, (Ref 79). Det finns ingen bindande klassificering på ämnet enligt CLP/GHS, men 

enligt andra uppgifter bedöms ämnet som hälsofarligt (Xn) och farligt vid förtäring (R22), (Ref 74). Enligt 

uppgifter från USEPA:s databas PAN (Pesticides Database) anses ämnet vara mindre akut giftigt och 
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bedöms som möjligt cancerframkallande. Studier på mutagenisitet eller reproduktionsstörande effekter har 

inte påträffats. 

Ekotoxikologiska studier finns däremot på alg, dafnia och fisk samt en längre åtta dagars studie på fisk och 

ett NOEL på alg, se tabell 13. Oxadixyl bedöms inte som skadlig för fisk eller dafnia, med däremot som giftig 

för alger och torde därför klassas som miljöfarlig (N) och giftigt för vattenlevande organismer (R51). Ett 

säkerhetsdatablad från förtaget Rayfull Holdings CO har bedömt oxadixyl som skadligt för vattenlevande 

organismer (R52). Uppgifter om effektvärden finns i tabell 13. 

 Tabell 13: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för oxadixyl. 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

Alg EC50 / 72 h 8,8 mg/l Ecotox 
 NOEC / 72 h 3,1 mg/l Ecotox 
 EC50 / 96 h 46 mg/l Ref 29 & 30 
Dafnia m EC50 / 48 h 530 mg/l Ecotox/Ref 29 & 30 
Fisk LC50 / 96 h >320 mg/l Ecotox/Ref 29 & 30 
 LC50 / 8 d 360 mg/l Ecotox 

 

Resultatet från QSAR ger ett modellerat Log Kow på 1,4. I programmets databas finns ett uppmätt värde på 

0,8 från en studie publicerad 1997. En annan studie ger ett Log Kow på 0,65 (Ref 29 & 30). QSAR ger även 

ett BCF värde på 3,16 och ett BAF på 1,42. Den modellerade halveringstiden i fisk förväntas vara 2,3 

timmar. Utifrån detta bedöms ämnet inte ha någon potential för bioackumulering.  

6.2.5 TAED 

Varken TAED eller DAET ger några specifika träffar i HSDB. TAED finns sökbart i TOXNET och refererar till sju 

artiklar. En miljöriskbedömning har genomförts för TAED på initiativ från industri och näringslivet genom 

programmet HERA, (Ref 20).  

Toxikologiska studier på djur visar att TEAD har låg oral toxicitet. Oralt LD50 på råtta ligger > 2000 mg/kg 

kroppsvikt (Ref 24). TAED bedöms har låg toxicitet vid upprepad oral exponering (Ref 20). Ingen signifikant 

hudirritation har påvisats i studier på kaniner (Ref 24). En annan studie visar att TAED är något 

hudirriterande på kanin (Ref 20).  Ytterligare en studie på mös vars hud har exponerats med en lösning av 

TAED visade ingen signifikant hudirritation (Ref 20). Studier på ögonirritation visar att TAED inte ger upphov 

till någon påtaglig effekt, bland annat har en lösning med 90 % TAED applicerats vilket inte visade någon 

ögonirritation (Ref 20). TAED bedöms ha mycket låg eller ingen irriterande effekt på hud samt mycket låg 

eller ingen irritation vid ögonkontakt (Ref 20). En sensibiliserande undersökning på marsvin har gett ett 

negativt resultat (Ref 24). Både TAED och DEAD bedöms som icke sensibiliserande för marsvin. Uppgifter 

om motsvarande effekt på människa saknas (Ref 20). 

Genotoxiska studier har visat negativa resultat enligt Ames test samt på celler med avseende på ”cytogenic 

assay” (in vitro). Studier på mus (in vivo) genom ”micronucleus assay” har även det visat negativa resultat, 

(Ref 24).  Studier på utvecklingspåverkan och teratogenicitet visar att TAED inte är fetotoxisk, det vill säga 

skadligt för foster (Ref 20). Uppgifter saknas på carcinogenictet och reproduktionstoxicitet. 

TAED eller DEAD har ingen bindande klassificering enligt sökning i databasen CLP/GHS. TAED har inte heller 

bedömts som hälso- eller miljöfarligt i olika säkerhetsdatablad. 
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Både TAED och DEAD har låga ekotoxikologiska effekter vid studier på fisk, dafnia och alg, se tabell 14 

nedan. Det lägsta LC50 värdet ligger >200 mg/l för både TAED och DEAD. Ett kroniskt test på tillväxt hos 

alger under 14 dagar har visat att NOEC ligger över högsta använda koncentrationen på studien vilket var 

500 mg/l (Ref 20). Studier finns även på bakterier vilket påvisat låg toxicitet för TAED, EC50/24h > 1000 

mg/l (Domestic Sewage Sludge, OECD 209), (Ref 20). Utifrån studerade värden bedöms varken TAED eller 

DEAD vara miljöfarligt eller klassas som sådan. Ingen fast klassificering finns heller på ämnena enligt 

databasen CLG/GHS. Log Kow för TAED är uppmätt till -1,8 (Ref 24) och motsvarande QSAR värde ligger på -

2,36. DEAD har ett QSAR beräknat Log Kow på -1,73.  Beräknade värden på BCF finns på 3,2 för både TAED 

och DEAD enligt SRC (Ref 20). Motsvarande QSAR värde på BCF och BAF ligger på 3,16 och 0,89 för både 

TAED och DEAD. Ämnenas löslighet i vatten och låga Log Kow och BCF indikerar att ämnena inte anses har 

någon potential för skadliga långtidseffekter i vattenmiljön eller potential bioackumulering. 

 Tabell 14: Nedan visas de lägsta ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som 

 utsatts för TAED och DEAD. 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

TAED Alg EC50 / 14 d > 500 mg/l Ref 20 
DEAD Alg EC50 / 14 d > 500 mg/l Ref 20 
TAED Alg NOEC / 14 d > 500 mg/l Ref 20 
DEAD Alg NOEC / 14 d > 500 mg/l Ref 20 
TAED Dafnia m EC50 / 48 h > 800 mg/l Ref 20 
DEAD Dafnia m EC50 / 48 h > 800 mg/l Ref 20 
TAED Fisk LC50 / 96 h > 200 mg/l Ref 20 
DEAD Fisk LC50 / 96 h > 200 mg/l Ref 20 
     

6.3 Hantering och emissioner 

Av ämnena är det bara NTA (Na3-NTA) som enligt ESIS har en svensk tillverkare eller större importörer (MB 

SVEDA AB), se bilaga A. I EU:s Risk Assessment Report för EDTA från 2004 anges även Akzo Nobel Chemical 

som producent eller större importör med anknytning till Sverige. DPTA, EDTA och TAED har tillverkare eller 

större importörer i framför allt Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrike och Belgien men även i Spanien, 

Portugal och Irland. I Sverige tillverkar Akzo Nobel i Stenungsund råvaran etylendiamin som används för 

tillverkning av bland annat EDTA och TAED, (http://www.ethyleneamines.com). 

Oxadixyl med CAS nummer 77732-09-3 gav inga träffas i den europeiska databasen ESIS. Av samtliga 

ämnen och salter är Na5-DPTA, EDTA, Na2-H-EDTA, Na4-EDTA, Na3-NTA och TAED högvolymprodukt (HVP) 

inom EU. DPTA, Zn-DPTA, NTA och K3-NTA är däremot lågvolymprodukter (LVP). Za-DPTA med CAS nummer 

135833-02-5 och Na2-EDTA-2·H2O med CAS nummer 6381-92-6  gav ingen träff i ESIS, se bilaga A. När det 

gäller TAED finns det sex identifierade tillverkare eller större importörer registrerade i EU enligt ESIS, bland 

annat i Tyskland, Belgien och Storbritannien, dock ingen i Sverige. 

Statistiken från produktregistret visar tydligt att DPTA, EDTA och NTA används i betydligt högre volymer i 

Sverige än TAED. Den tydligaste trenden är att antalet produkter som innehåller aktuella ämnen tenderar 

att öka med undantag för oxadixyl som inte finns registrerat i Sverige. 
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 Diagram 4: En summering av kvantiteterna för DPTA, EDTA, NTA, TAED och Oxadixyl har gjorts utifrån samtliga  

 salter bestående av respektive komplexbildare som finns redovisade i bilaga A. Tabellen visar tre tidsintervall för  

 att tydligare visa eventuella trender. Uppgifterna är hämtade från produktregistrets databas KemI-STAT. 

  

  

6.3.1 DPTA, EDTA och NTA 

EDTA, NTA och DPTA används världen över i mycket stora kvantiteter. Den årliga förbrukningen ligger 

uppskattningsvis på 200 000 ton, varav 50 % utgörs av EDTA och resterande 25 % av vardera NTA och DPTA. 

I Europa är Tyskland, Sverige och Storbritannien de största konsumenterna. 1998 användes hälften av dessa 

ämnen inom tvätt-, renings- och pappersmassaindustrin. Andra stora branscher som använder ämnena är 

fotoindustri (15 000 ton/år) och jord- och lantbruk (13 000 ton/år), (Ref 17). 

DPTA används även i kosmetika och i hårfärgningsprodukter för att ta bort kalcium- och magnesiumjoner 

vilket hämmar skumbildning, (Ref 85).  Stora volymer DPTA används inom pappersmassaindustrin för att ge 

stabila och lösliga metallkomplex. Fria metalljoner katalyserar nedbrytningen av ozon och peroxider vilka 

används för blekning, (Ref 81).  DPTA används även i olika kemiska industrier, vid färgning och behandling 

av textilier, som tillsats i rengörings- och tvättmedel, som fotokemikalie samt som tillsatser i livsmedel och 

läkemedel. DPTA används även som motgift vid tungmetallsförgiftning och som del i kontrastvätskor. Den 

svenska användningen fördelat i olika branscher finns redovisade i tabell 15.  

Under 2009 registrerades 0 ton DPTA i 19 produkter samt 3037 ton Na5-DPTA i 153 produkter enligt 

Svenska produktregistret. Den totala inregistrerade kvantiteten mellan 1992 och 2009 låg på 16,2 
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respektive 116 829 ton. Sökning på Zn-DPTA gav inget resultat.  Ingen tydlig trend på minskning eller ökning 

kan ses när det gäller kvantitet, däremot tenderar antalet produkter att öka.  

 Tabell 15: Uppgifterna är hämtade från produktregistretas databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från 2009 och anger antal ton samt antal produkter inom respektive bransch. 

 Senast det fanns en registrerad bransch för DPTA var 2006. 

Branscher DPTA (2006) Na5-DPTA 

Massa-,pappers- och pappersvaruindustri - - 1772 t 34 st 

Export - - 1172 t 9 st 

Metallbeläggning och -överdragning - - 1,1 t 4 st 

Fotolaboratorier 0,4 t 15 st 0,2 t 45 st 

 

EDTA tillverkas och används som H4-EDTA eller som salt och då framförallt med natrium. Av de sex 

vanligaste EDTA-föreningarna var det fyra som hade inregistrerad kvantitet i produktregistret. EDTA 

används i rengöringsmedel, läkemedel, textilier, vid metallbehandling, inom jordbruks- och 

pappersmassaindustrin, inom analytisk kemi och som komplexbindare inom förpackning av livsmedel.  

2009 registrerades 25,8 ton H4-EDTA i 105 olika produkter, 2008 låg kvantiteten på 223,5 ton. Totalt mellan 

1992 och 2009 har 900 ton registrerats. Av Na2-H2-EDTA registrerades 2,9 ton 2009 i 46 olika produkter. 

Den totala volymen mellan 1992 och 2009 var 186,4 ton. Under 2009 registrerades 2,8 ton Na2-EDTA·2-

H2O i 23 produkter och den totala volymen mellan 1992 och 2009 var 86,7 ton. Den största volymen består 

av Na4-EDTA med 7 058,8 inregistrerade ton i 542 produkter under 2009. Den totala volymen mellan 1992-

2009 ligger på 97 358,7 ton. Trenden pekar åt att volymen och antalet produkter ökar. Användningen inom 

olika branscher redovisas för två EDTA föreningar, se tabell 16. 

I Europa producerades ca 54 000 ton EDTA per år (1999), varav runt 35 000 ton gick till egen förbrukning 

och var av 2 800 ton förbrukades i Sverige. Volymen EDTA i Europa ökade mellan 1989 fram 1999. Statistik 

därefter har inte påträffats. I Sverige gick ca 93 % till användning inom pappersmassaindustrin (Ref 13). 
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 Tabell 16: Uppgifterna är hämtade från produktregistretas databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från 2009 och anger antal ton samt antal produkter inom respektive bransch, för 

 de två vanligaste EDTA föreningarna. 

Branscher EDTA Na4-EDTA 

Livsmedels- och dryckesvaruindustri 13,6 t 7 st   

Tvättmedelsindustri 2,1 t 3 st   

Export 1,4 t 21 st 597,0 t 88 st 

Detaljhandel, utom med motorfordon 1,3 t 9 st   

Städ- och saneringsföretag, skorstensfejare 0,5 t 16 st   

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri - - 5789 t 30 st 

Livsmedels- och dryckesvaruindustri   110,0 t 52 st 

Tillverkning av andra kemiska prod. utom konstfibrer   76,6 t 7 st 

Hotell- och restaurangverksamhet   16,7 t 27 st 

 

NTA används bland annat i tvättmedel för att binda Ca och Mg för att förhindra avsättningar på kläder och i 

maskiner samt även för att förhindra att andra aktiva substanser som tensider binder till joner, vilket 

minskar den avsedda effekten. NTA används som substitut till fosfatföreningar som tidigare användes för 

samma ändamål. Utbytet har varit ett steg att minska tvättmedlens övergödande effekter och påverkan på 

miljön, (Ref 86). NTA används även som avfettningsmedel och fotokemikalie, (KemI-Stat). 

När det gäller NTA verkar den inregistrerade kvantiteten minska något medans antalet produkter tenderar 

att öka.  2009 registrerades 7,3 ton NTA i 26 olika produkter samt 2 035,5 ton Na3-NTA i totalt 682 

produkter. Den totalt inregistrerade volymen av NTA och Na3-NTA mellan 1992 och 2009 låg på 1 017,3 

respektive 57 780,9 ton. K3-NTA finns sökbart i KemI-Stat men ingen kvantitet finns angiven. Mellan 1 till 2 

produkter som innehållit K3-NTA har dock funnits på marknaden mellan 1992 och 2005, (KemI-STAT). En 

fördelning och förteckning mellan olika branscher finns i tabell 17. 

 Tabell 17: Uppgifterna är hämtade från produktregistretas databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från 2009 och anger antal ton samt antal produkter inom respektive bransch. 

Branscher NTA Na3-NTA 

Detaljhandel, utom med motorfordon 0,6 t 4 st - - 

Hotell- och restaurangverksamhet - - 484,8 t 48 st 

Städ- och saneringsföretag, skorstensfejare - - 326,5 t 113 st 

Tvättmedelsindustri - - 318,2 t 24 st 

Export - - 202,4 t 156 st 

Livsmedels- och dryckesvaruindustri - - 74,8 t 35 st 

 

Den tydligaste spridningsvägen för DPTA, EDTA och NTA till miljön sker via vatten med bakgrund av de 

vanligaste användningsområdena. Framför allt från användning inom pappersmassaindustrin samt från 

tvätt- och rengöringsprodukter. Spridningen antas ske via hushålls- och industriavlopp till olika reningsverk. 

Beroende på ämnenas tillstånd, vattnets pH, hårdhet och innehåll av olika salter och metalljoner kommer 
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olika mycket elimineras i reningsverk vars processer och funktion även är avgörande för 

elimineringsgraden. Det som inte försvinner via reningen kommer att nå miljön och naturliga recipienter. 

6.3.2 Oxadixyl 

En sökning på oxadixyl med CAS nummer 77732-09-3 gav ingen träff i vare sig Svenska produktregistret, 

bekämpningsmedelsregistret, SPIN eller ESIS. Ingen volym kan därför uppskattas. På hemsidan 

www.chemicalbook.com finns 16st leverantörer av oxadixyl listade i Kina, 10st i USE, 1 i Schweiz, 2st i 

Tyskland och 3st i UK. En studie gjord i Italien har dock funnit spår av oxadixyl i ytvatten från en lagun i 

anslutning till ett jordbruksområde där oxadixyl används, (Ref 77 & 78). 

Bristen på uppgifter om eventuell användningen av oxadixyl gör det svårt att beskriva primära 

spridningsvägar. Beskrivningen som fungicid mot mögel på utsäde, andra ätliga växter samt behandling av 

golfbanor och gräsmattor ger en bild av att en eventuell spridning skulle ske till mark. Därefter vidare till 

ytvatten och eventuellt även till grundvatten. Denna användning verkar dock inte trolig i Sverige eftersom 

uppgifter om användning som bekämpningsmedel saknas. Inga uppgifter finns om användning i andra 

branscher. 

6.3.3 TAED 

Under 2000 tillverkades totalt 80 000 ton TAED i EU varav 19 000 ton exporterades. Resterande 61 000 ton 

användes till tvättmedel för hushållsbruk (Ref 20). 2009 registrerades 224,4 ton TAED i 141 olika produkter i 

Sverige. Den totala volymen i landet mellan 1992 och 2009 ligger på 5 201,9 ton enligt KemI-STAT. När det 

gäller antalet produkter har en ökning skett sedan 1992 medan volymen har legat på likande nivå. Största 

delen av TAED används inom branschen detaljhandel, fördelning mellan branscher finns i tabell 18. I EU är 

TAED klassad som en högvolymprodukt. 

TAED används främst i tvättmedel och rengöringsmedel med primär spridning via vatten till avlopp och 

vidare till antingen kommunala reningsverk eller privata reningsanläggningar. Därefter finns risk för vidare 

transport ut i recipienter beroende på ämnenas egenskaper. Vid industriell användning antas spridningen 

ske på liknande sätt och transporteras via avloppsvatten till reningsverk och om möjligt ut till recipient.   

 Tabell 18: Uppgifterna är hämtade från produktregistretas databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från 2009. 

Branscher Oxadixyl TAED 

Detaljhandel, utom med motorfordon - - 204,1 t 65 st 

Städ- och saneringsföretag, skorstensfejare - - 5,6 t 24 st 

Detaljhandel, ej butik - - 3,9 t 9 st 

Tvätterier - - 3,8 t 9 st 

Tvättmedelsindustri   2,1 t 4 st 
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6.4 Omvandlig och nedbrytning i miljön 

6.4.1 DPTA, EDTA och NTA 

Elimineringen av aminopolykarboxylater i reningsverk är till störst del beroende av den biologiska 

nedbrytningen. Ämnenas vattenlösliga karaktär, låga adsorptionsförmåga och minimala flyktighet gör dem 

inte speciellt mottagliga för sedimentation, flockation, kemisk rening eller luftning. Resultat från studier 

visar att dessa steg har en låg eller ingen signifikant effekt när det gäller eliminering av ämnena. DPTA, 

EDTA och NTA har mycket höga värden på Henrys konstans och ämnen utgöra ingen risk för långväga 

transporter i atmosfären och spridning via luft är inte trolig, DPTA har ett värde på 1,15·10-25 (QSAR), EDTA, 

1,1·10-20 respektive NTA, 1,97·10-10 Pa m3/mol, (Ref 13). 

I flertalet studier på reningsverk sågs liten eller ingen reduktion av den totala mängden DPTA.  I reningsverk 

från pappers- och massaindustri har en reduktion av DPTA mellan 40-70 % uppmätts. Även här kan antas 

att adaptionen hos mikroorganismerna är av betydelse.  I ett reningsverk för industriellt avlopp 

reducerades DPTA mellan 54 och 68 % samt mellan 17 och 30 % för EDTA. Laboratoriestudier har påvisat 

olika resultat. I vissa detekterades ingen biologisk nedbrytning medan det i andra försök påvisade reduktion 

mellan 20 till 50 %. Elimineringsgraden av EDTA tenderar att vara lägre i reningsverk där järnsalter används 

för att fälla ut fosfater. Tillskottet resulterar troligen i att EDTA förekommer till större del bundet till järn 

när det når den biologiska reningen. Fe-EDTA är mer resistent mot nedbrytning än motsvarande komplex 

med Ca eller Mg, (Ref 17). 

Flera studier från reningsverk för både ordinarie avlopp och industriavlopp har visat att EDTA bryts ned 

otillräckligt eller inte alls. Även studier gjorda i laboratorium på vanligt och industriellt avlopp visar att EDTA 

är mycket persistent. Studier har dock visat att det är möjligt att bryta ned EDTA biologiskt upp till 90 %. 

Detta förutsätter en optimering av processen genom ett alkaliskt pH i vattnet, en relativ hög initial halt av 

EDTA, att komplexen till största delen är bundna till alkaliska jordartmetaller så som Mg och Ca samt en 

relativt hög uppehållstid för vattnet. EDTA bundet till tungmetallen är mer svårnedbrytbara. En anledning 

till varför EDTA bryts ned bättre under högre pH är att stabiliteten i komplexen blir svagare för 

övergångsmetaller och att metallutbyte sker till fördel för Mg och Ca som inte påverkas i lika hög grad vid 

högre pH. Fe(III) faller exempelvis ut till järnoxid vid höga pH då jonen reduceras till Fe(II). Reningsverk som 

tar emot låga doser av EDTA har betydligt lägre reningsgrad än verk med högre halter och ett mikrobiellt 

samhälle som anpassats.  De anses bara vara ett fåtal reningsverk som uppfyller den optimering som krävs 

för en hög eliminering. Det är framför allt vissa industriella reningsverk kopplade till 

pappersmassaindustrier eller bryggerier där EDTA används samt nya verk med bästa möjliga teknik och 

tillräckigt lång uppehållstid, (Ref 17). 

NTA är den aminopolykarboxylat som generellt bryts ned snabbast i effektiva biologiska reningssteg.  En 

förutsättning för god nedbrytning av aminopolykarboxylater är att mikroorganismerna har anpassat sig. Det 

kan dröja mellan 1-4 veckor innan en optimal rening uppnås.  Studier har visat att mellan 70 och >90 % av 

NTA kan elimineras via reningsverk. Ingen utslagning av mikroorganismer har setts vid stora tillfälliga 

överbelastningar av NTA. Nedbrytningen av NTA påverkas kraftigt av vilken metall NTA är bundet till. 

Komplex med Hg och Zn är betydligt mer svårnedbrytbara än exempelvis Ca-NTA.  I verkligheten sker 

utbyte av metaller inom komplexen vilket gör att ett svårnedbrytbart komplex med kvicksilver blir mer 

lättnedbrytbart vid metallbyte, till exempelvis kalcium. Elimineringen av NTA är högre på sommaren och 

lägre på vintern. Fastläggning till slam eller semiment är underordad och av mindre betydelse. NTA kan 
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brytas ner anaerobt, processen är dock långsammare.  Mellan 8-45 % av de NTA som återfinns i slam bryts 

ned under processer i reningsverk. Däremot bryts 100 % NTA ned i avloppsslam efter inblandning av starkt 

påverkat slam som innehåll mikroorganismer som under längre tid har utsatts för NTA. I mindre reningsverk 

med större delen anaerob reningar har eliminering av NTA skett till 70 % under sommar och enbart 20 % 

under vintern, (Ref 17). 

När det gäller aminopolykarboxylater finns det betydligt färre studier på nedbrytning när det kommer till 

ämnena MGDA, β-ADA och PDTA. Standardiserade test har visat att MGDA och β-ADA är biologiskt 

nedbrytbara och borde därav kunna elimineras i reningsverk. Däremot uppnår inte PDTA kriterierna för lätt 

eller moderat biologiskt nedbrytbart i gjorda standardtest. Det kan därför antas att risken för spridning av 

PDTA till vattendrag och miljön är större än för MGDA och β-ADA, (Ref 17). 

Aminopolykarboxylater som EDTA, DPTA och NTA har visats vara känsliga mot fotokemisk nedbrytning i 

naturen och via behandlig med UV ljus och H2O2. Den fotokemiska nedbrytningen har undersökt i bland 

annat spikat dricksvatten och visar att nedbrytningen ökar i följande ordning NTA < EDTA << DPTA, (Ref 17). 

Uppskattningar av halveringstid av EDTA finns publicerade i EU:s miljöriskbedömning från 2004. 

Halveringstiden för FE(III)-EDTA vid fotokemisk nedbrytning i vatten ligger på 20 dagar. Halveringstiden för 

samma komplex ligger också på 20 dagar men för biologisk nedbrytning i vatten. Halveringstiden för andra 

komplex anses vara betydligt längre. Halveringstiden i sediment och jord antas ligga på 3000 respektive 300 

dagar. Utifrån denna uppskattning uppfylls persistens kriteriet i REACH för vad som krävs för ett PBT och ett 

vPvB ämne. När det gäller NTA har flera studier visat att ämnet bryts ned snabbt och uppfyller kriterierna 

för lätt biologiskt nedbrytbart. 

Biologisk nedbrytning av aminokarboxylsyror sker i naturlig ytjord och ytsediment men är långsam. I en 

studie under 115 dagar reducerades EDTA med 15 %, DPTA med 26 % och NTA med 45 %. Av dessa är EDTA 

att anse som mest resistent, följt av DPTA och sedan NTA.  Den biologiska nedbrytningen var minimal under 

denitrifierande omständigheter och minskade med tillsats av andra kolkällor, (Ref 17).  Resultat från olika 

studier på nedbrytning finns angivna i tabell 19. 

 Tabell 19: Biologiska nedbrytningsstudier visar att NTA är lättnedbrytbart till skillnad från DPTA och EDTA. 

 Uppgifterna redovisar studier på olika komplex, metod och typ, resultat, tid och referenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄMNE Metod Resultat Ref 

Na5-DPTA Stum test Sediment/jord suspension 29 % 28 d Ref 26 

EDTA 
OECD 
screening test 

Avloppsvatten 10 % 19 d Ref 13 

EDTA OECD 302 B Icke adapterat slam <20 % 28 d Ref 13 

CaNa2-EDTA - Flodvatten (pH 6,5) 2-12 % 28 d Ref 13 

CaNa2-EDTA - Flodvatten (pH 8) 53-72 % 28 d Ref 13 

Na3-NTA OECD 301 E Flodvatten 100 % 14 d Ref 13 

Na3-NTA OECD 301 E Industriellt avlopp, Ut 100 % 14 d Ref 13 

Na3-NTA OECD 302 B Aktiverat slam ARV 99 % 28 d Ref 26 

 EU RAP står för European Union Risk Assessment Report, se referenslista. 
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Fotokemisk nedbryts av DPTA sker både av dess syra och komplexbundet till järn. Halveringstiden i en sjö 

under sommartid har uppmätts till under en timme. Ingen total mineralisering sker dock, utan 

nedbrytningen resulterade i olika nedbrytningsprodukter, (Ref 84). Koncentrationer i vatten från utsläpp 

från pappersmassaindustri visar en minskning av DPTA i vatten längs en gradient under sommaren i 

förhållande till vintertid. Detta bekräftar det faktum att fotokemisk nedbrytning sker i naturen och att den 

kan vara av betydelse för eliminering. Sambandet kunde inte noteras för EDTA i samma studie vilket 

indikerar att EDTA är mer stabilt mot fotokemisk nedbrytning än DPTA, (Ref 81). 

IVL har studerat mikrobiell nedbrytning av DPTA bundet till järn och kunde inte påvisa någon signifikant 

nedbrytning, inte heller att komplexet skulle adsorbera i större grad till sediment. Studier bekräftar även att 

DPTA bryts ned effektivt av ljus. Ytvattenprov tagna >45 km från utsläppskällan kunde inte påvisa DPTA 

men däremot EDTA. 

Den modellerade halveringstiden enligt QSAR för DPTA, EDTA och NTA ligger inom vad som anses biologiskt 

nedbrytbara medan oxadixyl och TAED har en betydligt längre halveringstid i vatten, jord och sediment se 

diagram och 6. Detta lutar år att oxadixyl och TAED skulle vara betydligt mer svårtnedbrytbara än 

aminopolykarboxylater. Programmet som används för QSAR modelleringen är i huvudsak anpassad till 

polära organiska föreningar. Modellering av syror, salter och metallföreningar skall göras med försiktighet. 

Verkliga studier har som tidigare nämnts visat att EDTA är persistent mot biologisk nedbrytning medans 

NTA bryts ned betydligt snabbare. Studier på TEAD visar att ämnet är lättnedbrytbart och inte persistent. 

Den totala bedömningen är att NTA och TAED anses som biologiskt nedbrytbara och EDTA som 

svårnedbrytbar och persistent. När det gäller DPTA anses ämnet som moderat eller svårnedbrytbart. 

Information om halveringstid för DPTA har inte påträffats och QSAR data antas för osäker. Ämnet bedöms 

därför av försiktighet som potentiellt persistent. 

 Diagram 5: Halveringstiden av respektive komplexbildare i olika naturliga matriser har beräknats med hjälp av 

 QSAR och Epi Suite 4.0. Diagrammet visar den beräknade halveringstiden i dagar i luft, vatten, jord och sediment. 
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6.4.2 Oxadixyl och TAED 

Få uppgifter om oxadixyl har påträffats som rör omvandling och nedbrytning i miljön. Ämnet har ett lågt 

Log Kow, en löslighet på 3500 mg/l (Ref 77 & 78) och ett modellerat Koc på mellan 14-97 (QSAR) vilket 

tyder på att ämnet inte bioackumuleras, är lättlösligt i vatten och rörligt i marken. Den beräknade 

halveringstiden är 180 dagar (Ref 77 & 78) vilket däremot visar att ämnet är persistent och uppfyller PBT 

kriteriet i REACH. Uppgifter från QSAR indikerar att ämnet är svårnedbrytbart. Modelleringar av 

uppehållstid i olika matriser visar halveringstider i vatten på 37,5 dagar, i jord på 75 dagar och i sediment på 

337,5 dagar se diagram 6.  Eventuellt kan ämnet även anses som mycket persistent med anledning av den 

beräknade halveringstiden i vatten och sediment. Oxadixyl förväntas ha en halveringstid i atmosfären på 

3,6 timmar (QSAR) och bryts ned snabbt till följd av fotokemiska reaktioner. Modellerade värden på Henrys 

konstant ger ett värde mellan 2,7·10-7 till 4,3·10-5 Pa m3/mol vilket tyder på att ämnet inte förväntas 

avdunsta från vatten eller fuktiga ytor. Oxadixyl anses därför inte ha någon potential för långväga transport 

med utgångspunkt från modellerade data från QSAR. 

Studier visar att TAED bryts ned snabbt i atmosfären till följd av fotokemiska reaktioner. Halveringstiden är 

beräknad från en dag till 3,9 timmer, (Ref 24). Både TAED och DEAD har låg flyktighet och förväntas inte 

spridas till luften. Nedbrytning i atmosfären antas inte vara en betydande elimineringsväg, (Ref 20). QSAR 

beräkningar av Henrys konstant ger mycket låga värden vilket tyder på att ämnet inte avdunstar nämnvärt 

från vatten eller fuktiga ytor. Långdistanstransport i atmosfären är därav inte trolig. Den modellerade 

halveringstiden i atmosfären är uppskattad till 3,2 timmar för TAED och 6,2 timmar för DEAD, se diagram 6, 

(QSAR).  

Olika studier på biologisk nedbrytbarhet visar att både TAED och DEAD är lätt biologiskt nedbrytbart. Bland 

annat visar en studie på aerob aktiverat slam OECD 301B en reduktion på 100 % efter 28 dagar. En annan 

liknande studie enligt OECD 301D påvisar 52-64 % nedbrytning efter 28 dagar och en tredje på 95 % efter 

28 dagar, enligt OECD 301E, (Ref 24).  En studie på icke adapterat industriellt aktiverat slam gav resultatet 

90 % nedbrytning efter 5 dagar, (Ref 24). Studier på DEAD visar 100 % nedbrytning efter 28 dagar, aktiverat 

slam enligt OECD301B samt 60 % efter 28 dagar enligt metoden OECD 301D, (Ref 20). Den biologiska 

halveringstiden för TAED och DEAD i vatten har undersökts och förväntas vara 6,3 respektive <9 dagar, (Ref 

20). Studier är inte gjorda på aeroba sediment eller jord, halveringstiden är dock uppskattade till ca 18 

dagar, (Ref 20). Nedbrytning i naturliga vatten till följd av hydrolys förväntas vara långsam för både TAED 

och DEAD. Vid användande av TAED i tvättmedel men högt pH sker perhydrolys till DEAD mycket snabbt. 

Halveringstiden för TAED vid ett pH på 10 ligger på runt 3 minuter, (Ref 20). 

Modellering av halveringstid enligt QSAR ger en helt annan bild än de resultat som de redovisade studierna 

visar, se diagram 6 för QSAR modellerade halveringstider i olika matriser. En anledning till detta kan dels 

vara att ämnes struktur och vattenlösliga funktionella grupper inte passar sig för modellering med denna 

metod. Det modellerade Log Kow värde för TAED och DEAD på -2,3 respektive -1,7 ligger trots allt relativt 

nära aktuella litteraturvärden på -0,08 (uppmätt), -2,4 (beräknat) respektive -1,3 (uppmätt), -1,7 (beräknat).  

Utifrån resultaten som finns presenterade i EUCLID och HERA:s miljöriskbedömning förväntas varken TAED 

eller DEAD vara persistenta i miljön, (Ref 24 & 20). QSAR beräkningen bör därav ses med försiktighet.  

  



47 
 

 Diagram 6: Halveringstiden av respektive komplexbildare i olika naturliga matriser har beräknats med hjälp av 

 QSAR och Epi Suite 4.0. Diagrammet visar den beräknade halveringstiden i dagar i luft, vatten, jord och sediment. 

 

6.5 Spridningsmodellering 

6.5.1 DPTA, EDTA och NTA 

De många användningsområdena resulterar i diverse olika spridningsvägar. Ämnena kan spridas till miljön 

från punktkällor vid tillverkning och från storskalig industriell användning eller diffust från 

konsumentartiklar och via konsumentbruk. Gemensamt är att spridningen primärt sker via vatten ut till 

avlopp och når miljön via utgående avloppsvatten från reningsverk. 

Spridningen via luft antas marginell till följd av ämnens låga ångtyck och Henrys konstant. Från tillverkning 

kan spridningen via damning vara signifikant. Samtliga ämnen och framför allt deras metallkomplex är 

lösliga i vatten. Förmågan att adsorbera till organiska partiklar är låg (Koc för EDTA ligger på 75 l/kg och 1,6 

l/kg för NTA). Ämnena förväntas på grund av sin joniska struktur vara mobil i mark med risk för spridning till 

yt- och grundvatten, (Ref 13 & 14). Interaktion med organiskt material förväntas inte i mark med normalt 

pH, däremot möjliga reaktioner med mineraler, (Ref 13 & 14). Ansamling i sediment är av samma anledning 

inte trolig. 

Modellering av DPTA och NTA indikerar att vatten är den matris där ämnena ansamlas då modellen är satt 

med initial spridning till samma medium, se diagram 7. Troligen är det även möjligt att spåra framför allt 

DPTA och EDTA även i påverkat sediment. Spridningsmodellering kunde inte göras på EDTA på grund av 

programfel. 

 

0 0 1

3
8

3
8

1
5

7
5

7
5

3
0

3
3

8

3
3

8

1
3

5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Oxadixyl TAED DEAD

D
ag

ar

Modellerad halveringstid, QSAR

Luft

Vatten

Jord

Sediment

0 0 0

9
3

0

1
0

0

0 0 07 0 0

0

50

100

150

DPTA EDTA NTAP
ro

ce
n

tu
e

ll 
fö

rd
e

ln
in

g

Spridningsfördelning mellan matriser vid 
100 % initial emission via vatten

Luft

Vatten

Jord

Sediment

Diagram 7: Fugacitetsmodellering med hjälp av 

QSAR och Epi Suite 4.0. Diagrammet visat i vilka 

matriser som ansamling sker vid initial 

spridningen till vatten. Modellen kunde av okänd 

anledning inte beräkna spridningsfördelningen för 

EDTA. Troligen liknar resultatet PDTA. 



48 
 

6.5.2 Oxadixyl och TAED 

En studie från Italien har studerat hur modellering av exponering kan användas vid miljöriskbedömning av 

användande av pesticider. Studien tog bland annat upp oxadixyl och påvisar att ämnet är hydrofilt och att 

ämnet förväntas återfinnas i vatten snarare än i sediment. Vid analys av ytvatten från en lagun påträffades 

spår av ämnet. Koncentrationen låg under detektionsgränsen som låg på 1 µg/l, (Ref 77 & 78). 

Undersökningen visar i likhet med spridningsmodelleringen att oxadixyl förväntas återfinnas i vatten 

snarare än i sediment, se diagram 8. På grund av ämnets löslighet och mobilitet i jord och mark finns risk 

för spridning till ytvatten och grundvatten i jordbruksområden där ämnet används. 

TAED används främst som tillsats i tvättmedel och kommer till större del omvandlas till DEAD. Den primära 

spridningsvägen är via hushålls- och industriavlopp till reningsverk. Den biologiska nedbrytningen förväntas 

vara en betydande elimineringsprocess. TAED och DEAD är mycket vattenlösliga 1-2 g/l respektive 680 g/l, 

(Ref 24 respektive QSAR) och har Koc värden på15-80 respektive 25 l/kg (Ref 20) vilket innebär att ämnen 

inte adsorberas speciellt kraftigt till organiskt material och att ämnen är mycket rörliga i mark. I reningsverk 

förväntas således slamavskiljning vara av mindre betydelse. Den matrisen med störst möjlighet att finna 

ämnen i är således vatten. Spridning till luft förväntas inte vara aktuell till följd av ämnenas låga Henrys 

konstat. I reningsverk beräknas 97 % av TAED och DEAD elimineras och övriga 3 % följa med utgående 

vatten till primärrecipienten, (Ref 20).  

 

6.6 Förekomst i människa och miljö 

6.6.1 DPTA, EDTA och NTA 

Komplexbindare som EDTA, DPTA, NTA och TAED har inte påvisat någon potential för bioackumulering. 

Samtliga har långa Kow värden och studier visar att dessa passerar snabbt genom kroppen utan betydande 

metabolisering. Uppgifter om uppmätta bakgrundshalter i människa har inte påträffats men med tanke på 

att ämnena används i mycket stora volymer är det sannolikt att människor, djur och miljö exponeras.  

European Chemical Bureau har genomfört en miljöriskbedömning för både H4EDTA, 2004 och Na3NTA, 

2005. Resultatet från utredningen av EDTA var att ämnet inte utgör någon risk för människors hälsa utifrån 

dess toxikologiska egenskaper. Exponeringsscenarier hade undersöktes utifrån hantering i arbete, 

konsumentanvändning och exponering via miljö. Inget behov av riskminskningsåtgärder föreslogs utifrån 

hälsoaspekter. Däremot finns det idag risk för skada på akvatiska organismer i naturen till följd av 

användning och utsläpp av EDTA. Detta gäller framför allt i vatten och recipienter i anslutning till 
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verksamheter som använder EDTA i industriella rengöringsmedel, från pappersmassatillverkning, från 

tillverkning av kretskort samt från återvinning av avfall som innehåller EDTA.   

Riskbedömningen för Na3-NTA har än så långe bara gjorts utifrån miljöhänsyn och inte på hälsoaspekten. 

Resultatet från beräknade PNEC värden och de halter som kan antas förekomma i naturen påvisar att det 

inte finns någon risk för skada på vattenlevande organismer eller att NTA skall klassas som miljöfarlig.   

I Sverige har DPTA och EDTA påträffats i recipienter utanför pappersmassaindustrier som påverkats av 

avloppsvatten (Ref 81). 510 – 9 200 µg/l DPTA har uppmätts i avloppsvatten från sex 

pappersmassaindustrier i Finland, (Ref 82). DPTA kunde inte detekteras i vatten eller sediment i en finsk sjö 

trots känd påverkad från avloppsvatten. Anledningen tros framför allt vara okänsligheten i analysen. DPTA 

påträffats dock i ett porvattenprov från sediment i en halt av 101 µg/l vilket visar att ämnet troligen finns i 

både ytvatten och sediment. Däremot detekterades EDTA i både avloppsvatten, sjövatten och sediment, 

(Ref 83). 

DPTA har detekterats i vatten från Vättern i halter mellan 0,1 och 0,6 µg/l. Provtagningen gav en medelhalt 

på 0,2 µg/l, halterna låg nära analysmetodens detektionsgräns varvid kvantifiering är osäker.  Trots att 

DPTA visats vara mottaglig för fotokemisk nedbrytning kan detta tyda på att fraktioner kan vara långlivade i 

miljön, (Ref 81). 

Uppmätta koncentrationer av EDTA, DEPTA och NTA i utgående vatten från reningsverk varierar beroende 

på typ av verk samt källan till avloppsflödet.  I kommunala reningsverk ligger halterna för EDTA, DPTA och 

NTA runt 10-250, 1-30 respektive 1-15  µg/l. Från tyngre belastade reningsverk kan halterna ligga på 1000, 

300 respektive 200 µg/l. Från industriella reningsverk ligger utsläppshalten på EDTA, DPTA och NTA normalt 

på 100-20 000, 50-5 000 respektive 100-2 000 µg/l. Från verk med tyngre belastning kan utsläppshalterna 

ligga på 400 000, 20 000 respektive 5000 µg/l, (Ref 17).  

Ingen studie har påträffats som beräknat lokala eller regionala PEC-värden för DPTA. En generell 

uppskattning är gjord utifrån studier på ytvatten i Vänern samt analys på utgående avloppsvatten från 

kommunala reningsverk gjord 2006, (Ref 17). Uppskattade PEC värden anges i tabell 20. 

 Tabell 20: Uppskattning av lokala och regionala PEC värden för DPTA. PEC regionalt är tagen från en studie i 

 Vänern av IVL och ”worst case” PEC lokalt och PEC lokalt från halter uppmätta i utgående avloppsvatten, (Ref 17). 

Ämne Worst Case PECLokalt 

(µg/l) 
PECLokalt 

 (µg/l) 
PECRegionalt 

 (µg/l) 

DPTA 300 1-30 0,1-0,6 
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De värden på halter av EDTA som finns i tabell 21 och 22 är uppmätta i utgående avloppsvatten från olika 

verksamheter och ger efter utspädning i närrecipienten lokala PEC-värden för vatten, uppgifterna är 

hämtade från en studie 2006, (Ref 17) samt från EU:s Risk Assessment Report, (Ref 13). 

 Tabell 21: EDTA koncentrationer utanför olika reningsverk samt predikterade koncentrationer av EDTA i lokala 

 recipienter. PEC-värdet bör ses som ett ”worst case scenario”, (Ref 17).  

Matris Konc i utgående avlopp  
(µg/l) 

PECLokalt, vatten 

 (µg/l) 

Kommunalt avlopp 1000 200 
Industriellt avlopp 5400 640 
Avlopp från pappes & massaindustri 4000-25000 500-2600 
Vatten från avfall, deponi 23000 2400 

 

 Tabell 22: Beräknade lokala och regionala PEC-värden utifrån olika verksamheter, uppgifter är hämtade från EU:s 

 Risk Assessment Report för EDTA, (Ref 13). 

Verksamhet  Koncentration (µg/l) 

Vid använning PECLokalt 195 
Vid använning PECRegionalt 95 
Vid produktion PECRegionalt 95 
Från textilindustri PECLokalt 2000 
Från pappesindustri PECLokalt 500-4100* 
Från metallindustri PECLokalt 12000 
Från metallindustri PECRegionalt 95 
Från reningsverk PECRegionalt 1700 
Från deponi PECLokalt 2400 
    
* Halten 500 µg/l gäller vid effektiv vattenrening och halten 4100 µg/l vid ineffektiv vattenrening. 

 

I Tyskland har det funnits ett övervakningsprogram för EDTA i ytvatten. Mellan 1993 och 1995 provtogs 143 

olika lokaler i 73 vattendrag. Den högsta detekterade koncentrationen nåde 2000 µg/l vid ett tillfälle, 

medianvärden låg mellan 6 till 60 µg/l.  Mellan 1993 och 1995 låg halten EDTA i floden Rhur i Tyskland 

mellan <1-103 µg/l. Värdet kan ses som representativt för ett ytvatten i ett område med hög befolkning. 

Halten EDTA i Rhen vid Bimmen låg mellan <1-19 µg/l under 1993 till 1995 vilket representerar en halt för 

en större flod, (Ref 13).  

Halterna av NTA har övervakats i tyska ytvatten. Mellan 1997 och 1998 provtogs 84 olika lokaler i 51 

vattendrag. Av totalt 2283 analyser låg den högsta koncentrationen runt 100 µg/l H3-NTA vilket motsvarar 

ca 135 µg/l Na3-NTA. Beräkning av lokala PEC värden har gjorts i EU:s miljöriskbedömning för NTA och 

bedöms ligga på 49 µg/l. Koncentrationen i utgående avloppsvatten bedöms runt 450 µg/l.  Motsvarande 

värde för PEC regionalt är uppskattat till 4,2 µg/l. 

6.6.2 Oxadixyl och TAED 

Spår av oxadixyl har påträffats i ytvatten från en lagun i Italien. Halten låg under analysmetodens 

detektionsgräns som var 1 µg/l, (Ref 77 & 78). Inga andra studier på uppmätta halter i miljön har påträffats. 

Inga studier har påträffats som mätt eller detekterat TAED i naturliga matriser. Beräkning av predikterade 

koncentrationer ”PEC” har gjorts med hjälp av olika beräkningsprogram och med utgångspunkt från känd 

total användning samt ämnets egenskaper vilket har presenterats i en rapport från HERA. Dessa uppskattar 
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lokala och regionala koncentrationer av TAED och DEAD i europeiska recipienter. PECLokalt är uppskattat till 

0,15 respektive 0,59 µg/l TAED och 12,8 respektive 37,7 µg/l DEAD. Motsvarande halter för regionala 

vatten (PECRegionalt) har beräknats till 0,06 respektive 0,09 µg/l för TAED och 4,6 respektive 6,5 µg/l för 

DEAD. 

 Tabell 23: TAED och DEAD som predikterade koncentrationer i lokala och regionala recipienter enligt beräkningar 

 från HERAS, Human & environmental Risk Assessment on ingredients (Ref 13) of European household cleaning 

 producs, (Ref 20) 

Ämne PECLokalt 

 (µg/l) 
PECRegionalt 

 (µg/l) 

TAED 0,15-0,59 0,06-0,09 
DEAD 12,8-37,7 4,6-6,5 
   

6.7 Miljöriskbedömning PEC/PNEC 

Enlig den miljöriskbedömning som är gjord för EDTA av European Chemical Bureau bedöms PNEC för 

vattenlevande organismer ligga på 2,2 mg/l. Den lägsta säkra effektkoncentrationen är ett NOEL värde på 

22 mg/l för dafnia magna. På grund av den stora tillgången på data har en säkerhetsfaktor på 10 används i 

enligt TGD. Riskbedömningen visar att halterna av EDTA som förekommer Europeiska ytvatten ligger över 

vad som anses som säkert för vattenlevande organismer. Speciellt i lokala ytvatten i närheten av 

metallbearbetningsindustrier, pappers- och massaindustrier samt deponier. Risk för effekter kan även 

misstänkas i lokala och regionala vatten i närheten av reningsverk med bristande rening och i områden med 

stor befolkning. Slutsatsen från EU:s Risk Assessment Report för EDTA (Ref 13) från 2004 är att åtgärder 

behövs för att begränsa risken för miljöskada. Resultat från miljöriskbedömningen finns i tabell 24. 

 Tabell 24: Beräkning av PEC/PNEC kvoter för EDTA vid olika verksamheter. PEC värdena representerar möjliga 

 koncentrationer i lokala vatten med stark antropogen påverkan och nära punktutsläpp samt regionalt vatten med 

 mindre påverkan och med längre avstånd till punktutsläpp, (Ref 17 & 13). 

Verksamhet PNEC 
(µg/l) 

PECRegionalt 

(µg/l) 
PEC/PNECRegionalt PECLokalt 

(µg/l) 
PEC/PNECLokalt 

Vid användning 2200 95 < 0,1 195 < 0,1 
Vid produktion 2200 95 < 0,1   
Från textilindustri 2200   2000 0,9 
Från pappersindustri 2200   500-4100* 0,2-1,9 
Från metallindustri 2200 95 < 0,1 12000 5,5 
Från reningsverk 2200 1700 0,8   
Från deponi 2200   2400 1,1 
      
Kommunalt avlopp 2200   200  < 0,1 
Industriellt avlopp 2200   640 0,3 
Avlopp från pappersmassaindustri 2200   500-2600 0,2-1,2 
Vatten från avfall, deponi 2200   2400 1,1 

 

Den miljöriskbedömning som är gjord av European Chemical Bureau på Na3-NTA har beräknat att PNEC 

värdet i vatten för NTA ligger på 0,93 mg/l. Värdet är baserat på ett kroniskt NOEC på 9,3 mg/l för 

kräftdjuret Gammarus psedolimnaeus. En säkerhetsfaktor på 10 har används enligt TGD. 

Miljöriskbedömningen från EU har även beräknat ett PNEC värde för mikroorganismer på >540 mg/l men 

ingen PEC/PNEC kvot är beräknad. Beräkning av lokala PEC värden har gjorts i EU:s miljöriskbedömning för 

NTA och bedöms ligga på 49 µg/l och motsvarande värde för PEC regionalt är uppskattat till 4,2 µg/l. 
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Riskkvoten ligger under ett för både antagna lokala och regionala halter i vatten. Därav föreligger ingen 

misstanke om risk för påverkan på vattenlevande organismer, se tabell 25. 

 Tabell 25: Beräkning av PEC/PNEC kvoter mellan framtagna PNEC värden och detekterade halter av NTA. PEC 

 värdena representerar möjliga koncentrationer i lokala vatten med stark antropogen påverkan och nära 

 punktutsläpp samt regionalt vatten med mindre påverkan och med längre avstånd till punktutsläpp.  

Ämne PNEC  
(µg/l) 

PECRegionalt  

(µg/l) 

PEC/PNECRegionalt PECLokalt  
(µg/l) 

PEC/PNECLokalt 

NTA 930 4,2 < 0,01 49 <0,1 

 

Ingen studie har påträffats som beräknat PNEC för vattenlevande organismer. Den lägsta 

effektkoncentrationen som påträffats i litteraturen kommer från ett NOEC på dafnia magna på 1 mg/l. En 

säkerhetsfaktor på 100 används enligt TGD. PNEC för vatten beräknas till 10 µg/l. Resultatet från 

miljöriskbedömningen visar att det troligen inte föreligger någon risk för effekter på vattenlevande 

organismer i regionalt vatten men däremot i lokalt vatten i närheten av kommunala reningsverk och 

speciellt från tungt belastade verk, se tabell 26. Uppskattningen av PEC är osäker och brist på kroniska 

ekotoxikologiska studier resulterar i en hög osäkerhetsfaktor när det gäller beräkningen av PNEC. 

 Tabell 26: Beräkning av PEC/PNEC kvoter mellan framtagna PNEC värden och detekterade halter av DPTA. PEC 

 värdena representerar möjliga koncentrationer i lokala vatten med stark antropogen påverkan och nära 

 punktutsläpp samt regionalt vatten med mindre påverkan och med längre avstånd till punktutsläpp.  

PNEC 
(µg/l) 

 Koncentration 
(µg/l) 

PEC/PNEC 

10 ”Worst case” PECLokalt  300 30 
10 PECLokalt  1-30 0,1-3 
10 PNECRegionalt 0,1-0,6 < 0,1 

 

En tidigare miljöriskbedömning av oxadixyl har gjorts av Villa et al 2004, (Ref 69 & 70) vilka kom fram till ett 

PNEC i vatten på 46 µg/l. En säkerhetsfaktor på 1000 har används i enlighet med EU:s handledning TGD. 

Den lägsta effektkoncentrationen som används är 46 mg/l. Uppgifter finns dock på en lägre 

effektkoncentration på 8,8 mg/l, EC50/72 h på dafna, samt ett NOEC på 3,1, (Ref 65), se avsnitt 6.2.4. Den 

enda uppmätta värdet av oxadixyl är taget i ytvatten från en lagun i Italien vilket låg under 

detektionsgränsen 1 µg/l. I beräkningen av PEC/PNEC används både ett PNEC på 8,8 och 46 µg/l samt < 1 

µg/l som PEC, se tabell. Den beräknade kvoten ligger under 1 vilket ger bedömningen att det inte 

förekommer en risk för påverkan på akvatiska organismer. Studien av Villa et al ger samma bedömning med 

skillnad att ”wost case” PEC värden har modellerats fram, dessa låg på 0,85 µg/l. Även PEC/PNEC för 

sediment har beräknats vilket gav en kvot på under 0,1. 

TEAD och DEAD har tidigare riskbedömts av HARA med resultatet av ett uppskattat PNEC värde i vatten på 

500 µg/l för båda ämnena. Den lägsta effektkoncentration som användes i beräkningen har sitt ursprung i 

det NOEC värde på > 500 mg/l som uppmätts i ett kroniskt test på alg. En säkerhetsfaktor på 1000 har 

sedan använts för beräkning av PNEC. Den beräknade riskkvoten ligger under 1 för TAED och DEAD i både 

lokalt och regionalt vatten vilket om modelleringen av koncentrationer i vatten stämmer innebär att det 

inte finns någon risk för påverkan på vattenlevande organismer, se tabell 27. Studien har även beräknat 

PEC/PNEC för sediment, jord och slam. Samtliga beräknade riskkvoter ligger under ett. 
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 Tabell 27: Beräkning av PEC/PNEC kvoter mellan framtagna PNEC värden och detekterade halter oxadixyl, TAED 

 och DEAD. PEC värdena representerar möjliga koncentrationer i lokala vatten med stark antropogen påverkan 

 och nära punktutsläpp samt regionalt vatten med mindre påverkan och med längre avstånd till punktutsläpp.  

Ämne PNEC  
(µg/l) 

PECRegionalt  

(µg/l) 

PEC/PNECRegionalt PECLokalt  
(µg/l) 

PEC/PNECLokalt 

Oxadixyl 8,8 - 46 < 1 < 0,1 - - 
TEAD 
DEAD 

500 
500 

0,06 - 0,09 
4,6 - 6,5 

<0,001 
<0,1 

0,15 - 0,59 
12,8 - 37,7 

< 0,01 
< 0,1 

 

6.8 Bedömning av val av screeningsämne inom gruppen 

Av samtliga komplexbildande ämnen anses oxadixyl har flest negativa miljöegenskaper följt av DPTA och 

EDTA och därefter NTA och TEAD, se tabell 28. Oxadixyl är det enda ämne som bedöms som miljöfarligt och 

giftigt för vattenlevande organismer samt kan anses som biologiskt svårnedbrytbar och persistent. EDTA 

bedöms även vara biologiskt svårnedbrytbart och persistent i miljön följt av DPTA. Bristen på data rörande 

egenskaper är störst för oxadixyl vilket i bedömningsmatrisen nedan har fått störts osäkerhetsfaktor. När 

det gäller bedömningen av negativa miljöegenskaper har egenskaper hos flera olika komplex för DPTA, 

EDTA och NTA vägts in. 

 Tabell 28: Det totala utfallet av bedömda negativa miljöegenskaper för respektive komplexbildande ämne. En 

 sammanvägning har gjorts av de olika komplex och dess egenskaper som redovisats i kapitlet. 

Negativa miljöegenskaper DPTA EDTA NTA Oxadixyl TAED 

Skadligt för vattenlevande organismer    •  

Giftigt för vattenlevande organismer    •  

Mycket giftigt för vattenlevande organismer      

Potential för långtidseffekter      

Biologisk svårnedbrytbarhet • •  ↑  

Carcinogenicitet n.a.  • n.a. n.a. 

Mutagenicitet ↓ ↓ • n.a.  

Reproduktionstoxicitet ↑ ↑  n.a. ↓ 

Persistent ↑ •  •  

Bioackumulerande      

Toxicitet    n.a.  

vP (mycket persistent) ↑ •  ”↑”  

vB (mycket bioackumulerande)      

Potential för långväga transport      

Summering/Osäkerhet 4 / 1,5  4 / 0,5 2 / 0 5 / 4 0 / 1,5 
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Teckenförklaring 

• Ämnet bedöms ha en negativ miljöegenskap. 

↑ Indikationer finns på en negativ miljöegenskap. 

↑↓ Tillgängliga uppgifter går isär. 

↓ Indikationer finns som INTE pekar på en negativ miljöegenskap. 

” ” Markerade med citationstecken innebär att underlaget kommer från modellering eller 
beräkning, t.ex. från QSAR. 

n.a. Not Analysed, uppgifter saknas för bedömning. 

 Ämnet bedöms INTE ha en negativ miljöegenskap. 

 

Av samtliga ämnen som berörts i detta kapitel tillhör DPTA, EDTA och NTA de som används i störst kvantitet 

i Sverige. Antalet produkter i Sverige tenderar att öka för samtliga komplexbildande ämnen förutom 

oxadixyl. Av dessa bedöms oxadixyl, DPTA och EDTA ha flest negativa miljöegenskaper. Det som främst 

skiljer dessa från NTA och TAED är deras persistens mot biologisk nedbrytning vilket innebär att oxadixyl, 

DPTA och EDTA har längre uppehållstid i miljön.  

DPTA, EDTA och NTA är väl undersökta internationellt och tidigare riskbedömning av EDTA har visat att det 

finns behov av riskminskningsåtgärder för att halten i miljön inte ska resultera i effekter på framför allt 

vattenlevande organismer. Tidigare miljöriskbedömningar på NTA och TEAD har inte visat att halter i miljön 

skulle utgöra någon risk. Den miljöriskbedömning som är gjorts på DPTA i denna studie är osäker men ger 

en indikation på att det kan finnas risk för effekter på vattenlevande organismer i lokala vatten som är 

starkt påverkat av punktkälla. 

Oxadixyl bedöms inte vara aktuellt för screening då användningen i Sverige inte har kunnat bekräftas. 

Rekommendationen stöds även av den miljöriskbedömning som gjorts i både denna och tidigare 

publicerade studier vilket visar att det troligen inte finns någon risk för påverkan på vattenlevande 

organismer. Ämnet har dock negativa miljöeffekter som är relevanta för en screening. Bland annat på 

grund av att oxadixyl bedöms som giftigt för vattenlevande organismer samt även persistent i naturen. 

TAED används i relativt stora volymen i Sverige och övriga Europa och antalet registrerade produkter enligt 

produktregistret ser ut att öka. Ämnet anses inte ha några negativa miljöeffekter enligt den 

bedömningsmatris som används i studien. Den beräknade miljöriskbedömning som gjorts påvisar ingen risk 

för vatten-, jord- eller sedimentlevande organismer. TAED och DEAD bedöms inte som ett primärt 

screeningämnen på grund av sin farlighet. Däremot är det intressant att se huruvida ämnet finns i naturen 

och i vilka halter? 

Prioriterade ämnen inom gruppen är DPTA och EDTA framför de övriga. En samlad screening på DPTA, 

EDTA, NTA samt TEAD är dock intressant för att ge en samlad lägesrapport även hur situationen ser ut i 

Sverige. Eventuell komplettering av andra komplexbildande ämnen som PDTA, β-ADA, MGD bör i så fall 

övervägas.
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6.9 Bedömning av provtagningsmatris 

Primära provtagningsmatriser för DPTA, EDTA och NTA är avloppsvatten och påverkat ytvatten från 

aktuella punktkällor, till exempel från tillverkning, metallbearbetningsindustrier, pappers- och 

massaindustrier samt kommunala avloppsreningsverk. Tabell 29 listar aktuella matriser och förslag på 

prioriteringsordning för respektive ämne. DPTA och EDTA har inte provtagits speciellt ofta i påverkat 

sediment eller i slam från reningsverk vilket även kan vara av intresse även om ämnen inte starkt 

adsorberas till organiskt material. Prov bör göras på porvatten. Sekundära matriser är opåverkade ytvatten 

vilket är intressant som jämförelse med påverkat vatten samt ingående avloppsvatten som komplement till 

utgående vatten. Även provtagning av påverkat sediment och slam kan vara intressant till följd av att 

ämnena används i höga volymer och i vissa fall är persistenta. Ämnena anses dock inte utgöra någon större 

risk för ackumulering, vare sig i biota eller i jord och sediment. Provtagning i påverkat grundvatten och 

eventuellt råvatten kan vara intressant för att påvisa om ämnen kan tänkas påträffas i dessa matriser. 

Eventuell screening av oxadixyl bör genomföras i påverkat ytvatten i närhet av jordbruk där ämnet 

används, har används eller förväntas användas. Uppgifter om användning som komplexbildandeämne 

saknas och rekommendation om provtagningsmatris ges därför inte för denna användning.  

Om screening av TAED görs i miljön bör även DEAD undersökas för att få en uppfattning om dels hur höga 

koncentrationer av TAED som når recipienter samt även hur pass närvarande dess nedbrytningsprodukt, 

DEAD, är i miljön. Ämnena anses dock som ofarliga med tanke på dess låga giftighet, lättbrytbara karaktär 

och låga potential för bioackumulering. Rekommenderade provtagningsmatriser är främst utgående 

avloppsvatten från kommunala reningsverk eller motsvarande från industrier där ämnet förekommer och 

även närliggande recipienter. Luft, mark och sediment antas inte vara aktuellt då ämnet inte har karaktär av 

att återfinnas eller lagras i dessa matriser. Om användningen hade resulterat i primärt spring till mark hade 

grundvatten kunnat vara en aktuell provtagningsmatris, med så är inte fallet.  

Provtagning i luft, biota och i humana matriser anses inte vara prioriterade eller aktuella för detta ämne 

med anledning av att samtliga är mycket vattenlösliga och antas passera snabbt genom kroppen och 

utsöndras via urin. 
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Tabell 29: Förslag på matriser för provtagning samt prioritering av matris för respektive ämne. 

Prioriteringsordning  

••• Högst 
•• - 
• Lägst 

  
Val av matris  

DPTA EDTA NTA Oxadixyl 
TAED 

(DEAD) 

       
Luft Påverkat      
 Opåverkat      
       
Ytvatten Påverkat ••• ••• ••• • •• 
 Opåverkat • • •   
       
Grundvatten Påverkat •• •• ••   
 Opåverkat      
       
Avloppsvatten Ingående • • •  • 
 Utgående ••• ••• •••  ••• 
       
Jord Påverkat      
 Opåverkat      
       
Sediment Påverkat • • •   
 Opåverkat      
       
Slam från reningsverk Kommunalt • • •   
 Industriellt      
       
Biota (ex fisk, mussla, 

ägg etc) 
     

       

Human  (ex urin, 
bröstmjölk etc) 

 
 

   

       



57 
 

7 UTVALDA ÄMNEN AV FÖRESLAGNA NYA PRIORITERADE ÄMNEN INOM WFD 

7.1 Allmänt 
Inom denna grupp har åtta prioriterade ämnen studerats varav fem finns upptagna i bekämpningsmedels-

registret. 

Bifenox är en herbicid mot ogräs och finns som aktiv substans i ett godkänt bekämpningsmedel i Sverige. 

Preparatet heter Fox 480 SC och blev godkänt 2009 och används för att bekämpa ogräs vid odling av raps. 

Bifenox är ett nytt verksamt ämne som tillkommit 2009 och som nu används inom svenskt jordbruk. Enlig 

HSDB används inte längre bifenox i några godkända bekämpningsmedel i USA. 

Terbutryn har tidigare används i Sverige som herbicid mot ogräs i odlingar av ärter och åkerbönor. Fem 

stycken preparat har funnits registrerade i bekämpningsmedelsregistret. Det sista preparatet som hade 

terbutryn som aktiv substans var Topogard 500 FW vars godkännande gick ut 2003. Ämnet salufördes som 

suspensionskoncentrat. Terbutryn tillhör gruppen traziner vilka är vanligt förekommande som herbicider. 

Ett annat vanligt förekommande bekämpningsmedel inom gruppen är atrazin (CAS 1912-24-9). Ämnet har 

tidigare används i Sverige. Flera europeiska länder har sedan tidigare förbjudit användandet av atrazin, dels 

på grund av att ämne ansågs som potentiellt cancerframkallande, (Ref 45). I Sverige gick det senaste 

godkännandet 1989. Atrazin substituerades med simazin och terbutryn. Inga av dessa är längre godkända 

för användning i Sverige som aktiva substanser i bekämpningsmedel. Idag används ämnet bland annat i 

vattenbaserade färger. 2009 registrerades 130 produkter men terbutryn i produktregistret. 

Diklorvos har används som insekticid mot förrådsinsekter och ohyra inomhus. 11 olika preparat har funnits 

registrerade i bekämpningsmedelsregistret. Det sista godkända preparatet var Mafu strip 10 och förbud 

mot saluförande trädde i kraft sista december 1999. Ämnet har används i fasta preparat. Det är även känt 

att diklorvos kan bildas vid nedbrytning av bekämpningsmedlet triklorfon (CAS 52-68-6). Triklorfon har 

saluförts i Sverige som pulver för bekämpning av skadeinsekter vid odling av sockerbetor, prydnadsväxter 

och fruktodling. Det sista godkännandet gick ut 2005. Diklorvos är ett prioriterat riskminskningsämne med 

anledning av att det bedöms som mycket giftigt för vattenlevande organismer och är allergiframkallande. 

Heptaklor är ett syntetiskt tillverkat ämne som tidigare används som insekticid inomhus, i byggnader och 

inom jordbruk. Heptaklor är både en komponent och en nedbrytningsprodukt i pesticiden klordan. Ämnet 

förbjöds i Sverige 1971. Klordan används i ett preparat med namnet Myrex och var godkänt från 1964 och 

fram till slutet av 1969. Liten mängd anses ha används i Sverige och förekomst beror mer troligt på nedfall 

via atmosfärisk transport. Heptaklorepoxid bildas via transformering av heptaklor i miljö och biota. 

Bifenox Terbutryn Diklorvos Heptaklor / epoxid 
CAS: 42576-02-3 CAS: 886-50-0 CAS: 62-73-7 CAS: 76-44-8 / 1024-57-3  

C14H9Cl2NO5 C10H19N5S C4H7Cl2O4P C10H5Cl7 / C10H5Cl7O 

 
  

 

MV: 341,0 MV: 241,4  MV: 221,0 MV: 373,3 / 389,3 
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Quinoxyfen är en fungicid som används mot svampangrepp på bland annat grapefrukt, körsbär, vindruvor, 

humle, sallad och meloner. Ämnet förekommer i en teknisk produkt med namnet Quintec. Vid besprutning 

lägger sig preparatet rund blad och frukt och skapar en skyddande hinna som skyddar mot bland annat 

mjöldagg. Ämnet är för närvarande inte godkänt som bekämpningsmedel i Sverige och finns varken 

upptaget i bekämpnings- eller produktregistret. I SPIN finns en notering om ämnet i Finland från 2002, men 

utan registrerad volym eller antal produkter. Användningsområdet är beskrivet som bekämpningsmedel 

inom jordbruk. Quinoxyfen är godkänt för användning inom EU från 2003. 

Dikofol har används som aktiv substans i sex olika preparat mot spinnkvalster och har saluförts som pulver 

och i flytande form. Ämnet användes som bekämpningsmedel fram till sista december 1990 då saluförbud 

trädde i kraft för de sista tre godkända produkterna. Ämnet finns inte registrerat i några produkter i 

Sverige. Dikofol är ett prioriterat riskminskningsämne på grund av dess miljöfarlighet och långtidseffekter 

samt potentiellt PBT/vPvB och att för att ämnet är allergiframkallande.   

Cyanid är en kemisk förening som består av ett kväve trippelbundet till en kolatom (CN), i fri form 

förekommer ämnet som jon (CN-) eller som CN·-radikal. Cyanidjonen är mycket reaktiv och förekommer 

ofta i andra föreningar. Cyanider är en grupp ämnen som bildas både naturligt i miljön och framställs av 

människan. Vanligt förekommande cyanidföreningar är bland annat salterna natriumcyanid, kaliumcyanid, 

ammoniumtiocyanat och gasen vätecyanid, även kallat blåsyra, (Ref 92). Flera cyanider är mycket giftiga 

och både kraftfulla och snabbverkande. Vätecyanid eller Zyklon B användes för att gasa ihjäl människor 

under andra världskriget. Cyanid kan bildas av bakterier, alger och svampar och återfinns naturligt i många 

matvaror och växter. Många av de cyanider som påträffas i mark och vatten härstammar från industriella 

processer. Cyanider bildas dels från direkt tillverkningen eller ofrivilligt genom ofullständig förbränning av 

bland annat kväveinnehållande polymerer. De vanligaste formerna av cyanid från industriella källor som 

påträffas i naturen är vätecyanid, natriumcyanid och kaliumcyanid. Cyanider ombildas även till tiocyanat, 

både abiotiskt i naturen och biologiskt i exempelvis människokroppen, (Ref 92). 

Aklonifen är ett bekämpningsmedel som används i Sverige och har ett godkännande fram till 31 januari 

2014. Ämnet används som aktiv substans i ett preparat som kallas Fenix och används som herbicid mot 

ogräs i odlingar av ärtor, potatis, morötter, lök, dill, palsternacka, jordärtskocka, kummin samt vid 

fröproduktion och i skogsplantskolor och energiskog. Preparatet godkändes 1996. 

Quinoxyfen Dikofol Cyanid Aklonifen 
CAS: 124495-18-7 CAS: 115-32-2 CAS: 57-12-5 CAS: 74070-46-5 

C15H8Cl2FNO C14H9Cl5O CN C12H9ClN2O3 

  

 

 
MV: 308,1 MV: 370,5 MV: 26,0 MV: 264,7 
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7.2 Toxikologiska och ekotoxikologisk data 

7.2.1 Bifenox 

Bifenox klassificeras som hälsoskadlig (Xn) och farlig vid förtäring (R22) på grund av LD50 värden på mus 

mellan 1540 och 1780 mg/kg kroppsvikt. Ämnet har däremot lång oral toxicitet vid exponering för råttor. 

Ämnet bedöms inte som irriterande på hud, ögon eller vid inhalering och är inte hudsensibiliserande. 

Studier på genotoxicitet påvisar inga allvarliga effekter och ämnet visar ingen potential för att vara 

cancerframkallande. Studier på fertilitet har inte påvisat några allvarliga eller skadliga effekter. Små effekter 

har noterats under havandeskap och på utvecklingsnivå. Inga teratogena effekter har observerats. Bifenox 

tas relativt snabbt upp av kroppen och elimineras fort via urin och fekalier, (Ref 65). 

Ämnet har ingen bindande klassificering enligt CLP/GHS och är inget PRIO-ämne. Ekotoxikologiska studier 

visat att ämnet bedöms som miljöfarligt (N) och mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50). Några 

effektkoncentrationer är angivna i tabell 30. Bifenox har ett log Kow över 3 och ett uppmätt BCF på 1500 

från studie på fisk. Trots att uppgifterna starkt indikerar att ämnet är bioackumulerande anses så inte vara 

fallet tillföljd av att ämnet elimineras snabbt i biota, (Ref 11). Halveringstiden i fisk är beräknad till 1,4 dagar 

och efter 28 dagar bedöms 2 % kvarvara, (Ref 11). Enligt säkerhetsdatabladet på preparatet FOX 480 SC 

som saluförs i Sverige bedöms bifenox som Miljöfarlig (N) och mycket giftig för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön, (R50/53). Ett BCF på 1500 uppfyller inte persistenskriterierna 

för ett PBT eller vBvP ämne. 

 Tabell 30: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för bifenox. 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

Bifenox Alg EC50 / 96 h 0,000175 mg/l Ref 11 
Bifenox Alg EC50 / 72 h 0,0049 mg/l Ref 11 
     
Bifenox Dafnia m EC50 / 48 h >0,35 mg/l Ref 75 
Bifenox Dafnia m NOEC / 21 d 0,00015 mg/l Ref 11 
Bifenox Americmysis b LC50 / 96 h 0,042 mg/l Ref 75 
     
Bifenox Fisk LC50 / 96 h 44 mg/l Ref 75 
Bifenox Fisk LC50 / 96 h 0,67 mg/l Ref 11 
Bifenox Fisk NOEC / 21 d 0,0091 mg/l Ref 11 

 

7.2.2 Terbutryn 

Enligt USEPA:s databas PAN anses terbutryn vara trolig carcinogen, klassas som grupp C, det vill säga 

”possible human carcinogen”. Studier har påvisat att ämnet kan ge DNA skador i en koncentration mellan 

100-150 mg/l, (Ref 65). Tre olika ”bioassay” test däribland Ames test har inte kunnat påvisa några 

mutagena effekter. Modelleringar av terbutryns molekylära stuktur har visat att ämnet är kapabelt att 

interagera med DNA, (Ref 45). 

Ämnet är inte sensibiliserade och har låg till moderat irriterande effekt på hud. Akuttoxiska tester visar att 

ämnet inte är speciellt skadligt för djur, (Ref 65). 

Terbutryn saknar fast klassificering enligt GHS/CPL. Enligt ett säkerhetsdatablad från företaget Sto 

Scandinavia AB bedöms ämnet som miljöfarligt (N), med riskfraserna R50/53, mycket giftigt för 

vattenlevande organismer, kan orsaka skadlig långtidseffekter i miljön. Ekotoxikologiska studier visar att 
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ämnet påvisar akuta effekter i lägre koncentrationer hos alger än på kräftdjur och fisk. Enligt de uppgifter 

som redovisas i tabell 31 ska terbutryn bedömas som mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

Terbutryn har ett Log kow på 3,74 och studier har gjorts på BCF för fisk vilket uppvisat ett värde på 25, (Ref 

65) samt på växten andmat vilket gett BCF mellan 63 och 90, (Ref 75). Studier på BCF har även gjorts på två 

kräftdjur, vilket gett värden på 13 respektive 30, (Ref 46). QSAR modellerade värden för BCF och BAF ligger 

på 41,5 respektive 82,5. De uppmätta BCF-värdena tyder på att potentialen för biokoncentrering alternativt 

ackumulering är låg till moderat. Uppgifterna påvisar att ämnet inte uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som R53 eftersom uppmätta BCF värden ligger under 100. Terbutryn anses därav inte vara speciellt 

bioackumulativt och bedöms inte vara ett potentiellt PBT- eller vPvB-ämne. 

 Tabell 31: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för terbutryn. 

 Uppgifterna är hämtade från USEPA:s databas EKOTOX, (Ref 75). 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Terbutryn Alg EC50 / 72 h 2,0 µg/l 
Terbutryn Alg NOEL / 24 h 6,03 µg/l 
Terbutryn Alg EC50 / 42 d 10-100 µg/l 
    
Terbutryn Dafnia m EC50 / 48 h 7100 µg/l 
    
Terbutryn Fisk LC50 / 96 h 3000 µg/l 
Terbutryn Fisk LC50 / 96 h 1400 µg/l 
Terbutryn Fisk LC50 / 96 h 820 µg/l 

 

7.2.3 Diklorvos 

Diklorvos har klassats som möjlig human carcinogen av Amerikanska EPA men det saknas tillräckligt med 

bevis för att ämnet ska anses som carcinogen. Studier på mutaginicitet genom kromosomeffekter hos 

humana celler samt effekter på benmärgsceller från däggdjur har visat negativa resultat. Mutagena studier 

på DNA-reparation hos bakterier samt mutationer på E coli och effekter på mögelceller har visat positiv 

respons, (Ref 65). Flertalet utvecklings- och reproduktionstoxiska studier har gjorts med varierande 

resultat. Majoriteten har dock visat negativa resultat.  

Diklorvos har en bindande klassificering som T+; R26, T; R24/25, R43, N; R50. Det vill säga mycket giftigt vid 

inandning, giftigt vid hundkontakt och förtäring, kan ge allergi vid hudkontakt och mycket giftig för 

vattenlevande organismer. Enligt CLP klassificeras ämnet som Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 3; H311, 

Acute Tox. 3; H301, Skin Sens. 1; H317 och Aquatic Acute 1; H400.  

Diklorvos bedöms som mycket giftigt för vattenlevande organismer och har akuta effektvärden som ligger 

under 1 mg/l för både alg och dafnia, se tabell 32.  
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 Tabell 32: Uppgifter nedan redovisar enbart en liten del av de ekotoxikologiska resultat som finns för diklorvos. 

 Mer data finns i USEPA:s databas ECOTOX, (Ref 75). 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Diklorvos Alg EC50/48 h  1616 µg/l 
Diklorvos Alg EC50/48 h  737 µg/l 
Diklorvos Alg NOEC/48 h 106 µg/l 
    
Diklorvos Dafnia m EC50/48 h 0,3 µg/l 
Diklorvos Dafnia m NOEC/21 d 0,188 µg/l 

    

Diklorvos Fisk LC50/96 h 28800 µg/l 
Diklorvos Fisk LC50/96 h 2300 µg/l 
Diklorvos Fisk LC50/96 h 484 µg/l 
Diklorvos Fisk NOEC/30 d 95 µg/l 

 

Diklorvos har ett log kow på 1,43 och studier på biokoncentrering på karp har gett ett BCF på <0,5 vid en 

vattenkoncentration på 1 µg/l. Halveringstiden i fisk är uppmätt till 0,6 timmar, (Ref 65).  Ämnet anses 

därför ha låg potential för biokoncentrering och diklorvos anses inte vara bioackumulerande och uppfyller 

inte kriterierna för PBT eller vPvB. Däremot uppfylls toxicitetskriteriet för PBT-ämnen då både ett akut 

toxiskt test på dafnia inklusive ett långtidstest ger ett EC50 inklusive ett NOEC värde under 0,01 mg/l. 

7.2.4 Heptaklor och heptaklorepoxid 

Heptaklor är ett utfasningsämne enligt PRIO och ett PBT/vPvB ämne och miljöfarligt samt kan ge 

långtidseffekter. Ämnet har en bindande klassificering som giftigt (T), vid hudkontakt och förtäring 

(R24/25), carcinogent kategori 3, misstänks kunna ge cancer (R33), kan ansamlas i kroppen och ge skador 

(R40) samt miljöfarligt (N), mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50/53). Den nya klassificeringen 

enligt CLP lyder, Carc. 2; H351, Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 3; H301, STOT RE 2; H373, Aquatic Acute 1; 

H400 och Aquatic Chronic 1; H410. Teckenförklaring finns i bilaga C. 

Heptaklorepoxid är enligt PRIO ett prioriterat riskminskningsämne på grund av att ämnet är miljöfarligt och 

kan ge långtidseffekter. Ämnet har en bindande klassificering som giftigt (T), vid förtäring (R25), 

carcinogent kategori 3, misstänks kunna ge cancer (R33), kan ansamlas i kroppen och ge skador (R40) samt 

miljöfarligt (N), mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50/53). Enligt GHS klassificeras ämnet som 

följande Carc. 2; H351, Acute Tox. 3; H301, STOT RE 2; H373, Aquatic Acute 1; H400 och Aquatic Chronic 1; 

H410. Exempel på ekotoxikologiska effektkoncentrationer för alg, dafnia och fisk finns i tabell 33. 

Heptaklor har ett log kow mellan 4,34 till 6,1 och heptaklorepoxid ett log kow mellan 3,34 till 5,4. Heptaklor 

har uppmätta BCF-värden i mussla mellan 2 570 och 10 630 samt ett värde på 8 511 uppmätt i ostron. 

Heptaklorepoxid har uppmätta BCF i musslor mellan 1 698 och 2 300 samt 851 i ostron. Både heptaklor och 

heptaklorepoxid bedöms som mycket bioackumulerande och biomagnifieras i näringskedjan.     
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 Tabell 33: Ett utkast av de ekotoxikologiska effektkoncentrationer som finns på vattenlevande organismer på 

 heptaklor, (Ref 72). 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Alg EC50 / 96 h 24 µg/l 
Dafnia m EC50 / 48 h 80 µg/l 
Fisk LC50 / 96 h 13 µg/l 
Fisk LC50 / 96 h 110 µg/l 
Fisk NOEC / 60 d 0,86 µg/l 

 

7.2.5 Quinoxyfen 

Ämnet har lång giftighet mot däggdjur. Studier har visat att quinoxyfen inte är reproduktionsstörande eller 

teratogent på råttor. Teratogena studier har även gjorts på kanin vilket inte gett några oroväckande 

resultat. Ämnet bedöms inte som mutagent eller har några skadliga effekter på DNA eller kromosomer.  

Quinoxyfen har en bindande klassificering, är irriterande (Xi), kan ge allergi vid hudkontakt (R43), är 

miljöfarligt (N) och mycket giftigt för vattenlevande organismer samt kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

miljön (R50/53). Ämnet finns upptaget i PRIO som ett prioriterat riskminskningsämne.  

Studier har visat att quinoxyfen är giftigt för fisk och mycket giftigt för kräftdjur, se tabell 34. Log kow är 

uppmätt till 4,66. Studier på fisk har gett ett BCF värde på 5040. Ämnet förväntas ha hög potential för 

bioackumulering och uppfylla persistenskriteriet för PBT- eller vPvB ämnen.  

Quinoxyfen bedöms inte uppfylla toxicitetskriteriet för ett PBT ämne, då det lägsta NOEC-värdet ligger på 

14 µg/l och kriteriet är < 10 µg/l. 

 Tabell 34: Uppgifter nedan redovisar enbart en liten del av de ekotoxikologiska resultat som finns för quinoxyfen. 

 Uppgifterna är hämtade från en rapport till California Department of Pesticid Regulation, 2004, (Ref 1) och från 

 Europakommissionens granskningsrapport för Quinoxyfen från 2003, (Ref 2). 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Quinoxyfen Alg EC50/5 d 27 µg/l 
Quinoxyfen Alg EC50/5 d 28 µg/l 
    
Quinoxyfen Dafnia m LC50/48 h 80 µg/l 
Quinoxyfen Dafnia m NOEC/ 21 d 28 µg/l  
Quinoxyfen Mysid s LC50/48 h 79 µg/l 
    
Quinoxyfen Fisk LC50/96 h 284 µg/l 
Quinoxyfen Fisk LC50/96 h 270 µg/l 
Quinoxyfen Fisk LC50/96 h 168 µg/l 
Quinoxyfen Fisk NOEC/21 d 14 µg/l 
Quinoxyfen Fisk NOEC/28 d 29,6 µg/l 
    
Quinoxyfen Ostron LC50/96 h 72 µg/l 

 

7.2.6 Dikofol 

Dikofol har en bindande klassificering som Xn; R21/22, Xi; R38, R43, N; R50-53. Det vill säga är hälsoskadligt 

och farligt vid hudkontakt och förtäring, irritererar huden och kan ge allergi vid hudkontakt. Ämnet är även 

miljöfarlig och mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön.  Enligt CPL klassificeras ämnet som Acute Tox. 4; H312, H302, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; 

H317, Aquatic Acute 1; H400 och Aquatic Chronic 1; H410. Förklaring på faroklasser och farogivelser finns I 
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bilaga C. Ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne på grund av dess miljöfarlighet, PBT/vBvP egenskaper 

och för att ämnet är allergiframkallande. 

Dikofol har av USEPA bedömts som ”possible Human Carcinogen”. Flera genotoxiska studier på bland annat 

bakterier, bananflugor, Ames test och hamsterceller har inte påvisat några mutagena effekter. En 

födostudie på dikofol blandat med majsolja har dock visat signifikanta kromosomavvikelser på råttor, (Ref 

65). Carcinogena studier har påvisat ökat antal tumörer hos mushanar men inte på honor. Studier på råttor 

och hundar påvisade ingen effekt, (Ref 65). Teratogena studier på möss har påvisat en försämrad fertilitet 

hos honor. Dikofol förekommer som två olika stereoisomera former eller enantiomerer. Tidigare 

syntetiserades ämnet från tekniskt DDT. Produkten innehåller ett racemat med 80 % respektive 20 % av de 

olika isomererna. Endokrina studier har påvisat svagt östrogenliknande egenskaper, (Ref 65).  

Det finns mycket ekotoxikologisk data på både akuta och långtidsstudier. Tabellen listar de som anses 

relevanta. Effektvärden finns från mer än tre olika trofiska nivåer både på akuta korttidstest och kroniska 

långtidsstudier. Det lägsta effektvärdet som finns redovisat i tabell 35 lär ett NOEC på 4,4 µg/l på fisk från 

en 60 dagar lång studier. Ämnet uppfyller kriteriet som toxiskt enligt ett PBT.  

 Tabell 35: Uppgifter nedan redovisar enbart en liten del av de ekotoxikologiska resultat som finns för dikofol. Mer 

 data finns i USEPA:s databas ECOTOX, (Ref 75) samt i ESIS EUCLID data blad, (Ref 25). 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

Alg EC50/96 h 73 µg/l Ref 25 
    
Dafnia m EC50/48 h 200 µg/l Ref 75 
Dafnia m EC50/48 h 140 µg/l Ref 25 
Dafnia m NOEC/48 h 100 µg/l Ref 25 
Dafnia m NOEC/21 d 100 µg/l Ref 75 
Dafnia m NOEC/21 d 125 µg/l Ref 25 
    
Fisk LC50/96 h 300 µg/l Ref 75 
Fisk LC50/96 h 370 µg/l Ref 75 
Fisk LC50/96 h 300-470 µg/l Ref 25 
Fisk NOEC/96 h 25 µg/l Ref 25 
Fisk LC50/21 d 65 µg/l Ref 25 
Fisk NOEC/21 d 19 µg/l Ref 25 
Fisk LC50/30 d 16 µg/l Ref 75 
Fisk NOEC/60 d 4,4 µg/l  Ref 25 
    

Log kow har uppmätts till mellan 4,08 och 4,28. Studier på biokoncentrering på kräftdjur har gett BCF-

värden från 6200 till 12000 och på fisk från 1600 till 18900 (Ref 75). Dikofol uppfyller kriterierna för 

bioackumulerande enligt både BPT och vPvB. 

7.2.7 Cyanid 

Fria cyanidjoner och cyanidradikaler är väldligt reaktiva. Giftigheten hos olika cyanidföreningar är beroende 

av hur lätt dessa släpper iväg fria cyanidjoner. Vanliga cyanidsalter som natrium- och kaliumcyanid är mer 

toxiska än exempelvis metallbundna cyanider som inte släpper iväg fria joner i samma omfattning. Den 

primära biologiska effekten av cyanid ligger i dess förmåga att binda till metalliska cofaktorer i enzymer 

vilket försämrar dess effekt och skadar cellfunktioner. En effekt av detta är bland annat att koppens 

vävnader inte kan ta upp syre.   
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Den mest signifikanta effekten av cyanidexponering sker i nervsystemet, speciellt i hjärnan. För människan 

är LC50 524 ppm för 10 minuters inandning av vätecyanid, LD50 1,52 mg/kg för oralt intag och LD50 100 

mg/kg för dermalt upptag, förutsatt att cyanidjonen (CN-) är lättlöslig från det ämne den är bunden till. 

Cyanider som exempelvis vätecyanid transporteras snabbt genom biologiska membran i kroppen. Cyanider 

ackumuleras varken i blodet eller i vävnader vid kornisk exponering. Vid akut förgiftning påverkas primärt 

nervsystemet vilket kan leda till depression, koma och död, (Ref 92).  

Det finns inga bevis på att cyanidexponering är carcinogent för varken människor eller djur, och 

Amerikanska EPA har inte klassificerat ämnet som carcinogent. En del studier tyder på att effekter kan 

uppstå på råttors reproduktionssystem efter oralt intag av cyanid, information om liknande effekter på 

människa är begränsad.  

Vätecyanid har en bindande klassificering som F+; R12, T+; R26, N; 50-53. Det vill säga, extremt brandfarlig, 

mycket giftig vid inandning, mycket giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljö. Kaliumcyanid har en bindande klassificering som T+; R28/32, N; 50-53. Det 

vill säga, mycket giftig vid förtäring, utvecklar gas i kontakt med syra, mycket giftig för vattenlevande 

organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. Flertalet cyanider är prioriterade 

riskminskningsämnen. Uppgifter från databasen PRIO samt ämnenas klassificering anges i tabell 36.  

Tabell 36: Olika cyaniders klassificering finns redovisade i tabellen, både bindande klassificering enligt tidigare direktiv och enligt 

den nya CLP förordningen(*) samt icke bindande klassificering hämtade från säkerhetsdatablad. Förklaring av faropiktogram och 

faroangivelser finns i bilaga 3. Tabellen redovisar även vilka cyanider som finns upptagna som prioriterade riskminskningsämnen. 

    
* Cyanider markerade med en asterisk har bindande klassificeringar enligt CLP och tidigare direktiv. 
PRMÄ Prioriterat riskminskningsämne enligt KemI:s databas PRIO. R12 Extremt brandfarligt. 
F+ Mycket brandfarligt R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring, 
T+ Mycket giftigt R23 Giftigt vid inandning. 
T Giftigt R26/27/28 Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. 
Xn Hälsoskadligt R28 Mycket giftigt vid förtäring. 
C Frätande R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. 
N Miljöfarligt R35 Starkt frätande 
  R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
  R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

    

 

Ämne CAS Farosymbol Riskfraser Faroklass och 
kategori 

Faroangivelse PRIO-ämne 

       

Cyanid (fria) 57-12-5 T, N R26/27/28, 50-53 - - - 

Vätecyanid* 74-90-8 T, N R26/27/28, 50-53 Acute Tox. 2 
Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H330 
H310 
H300 
H400 
H410 

PRMÄ 

Natriumcyanid 143-33-9 T+, N R26/27/28, 50-53 - - PRMÄ 

Kaliumcyanid 151-50-8 T+, N R26/27/28, 32, 50-53 - - PRMÄ 

Cyanogen* 460-19-5 F+, T, N R12, 23, 50-53 Press. Gas 
Flam. Gas 1 
Acute Tox. 3 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H220 
H331 
H400 
H410 

PRMÄ 

Kaliumsilvercyanid 506-61-6 - - - - PRMÄ 

Cyanogenklorid 506-77-4 T, C R26, 35 - - - 

Koppar(I)cyanid 544-92-3 T+, N R26/27/28, 32, 50-53 - - PRMÄ 

Kalciumcyanid* 592-01-8 T+, N R28, 32, 50-53 Acute Tox. 2 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H300 
H400 
H410 

PRMÄ 

Ammoniumtiocyanat 1762-95-4 Xn R20/21/22, 32 - - - 
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Cyanidjonen har ingen bindande klassificering men är mycket toxisk, (Ref 94). Enligt akuta ekotoxikologiska 

effektvärden bedöms ämnet som mycket giftigt för vattenlevande organismer på grundval av att både EC50 

för alg och LC50 för fisk ligger under 1 mg/l. Akuta och kroniska effektvärden för fri cyanid samt akuta 

värden för natrium- och kaliumcyanid finns redovisade i tabell 37. 

 Tabell 37: Akuta effektvärden för tre trofiska nivåer redovisas för natrium- och kaliumcyanid. För fri cyanid 

 redovisas även effektvärden från kroniska studier, däribland ett MATC värde (maximal acceptable toxical 

 concentration). Uppgifterna är hämtade från USEPAS databas Ekotox, (Ref 75). 

Ämne Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Natriumcyanid Alg EC50/72 h 57 µg/l 

Natriumcyanid Dafnia m LC50/96 h 90 µg/l 

Natriumcyanid Fisk LC50/96 h 110 µg/l 

     Kaliumcyanid Alg EC50/72 h 331 µg/l 

Kaliumcyanid Dafnia m LC50/48 h 2000 µg/l 

Kaliumcyanid Fisk LC50/96 h 30 µg/l 

     Cyanid (fri) Alg * EC50/96 h 258 µg/l 

Cyanid (fri) Alg * NOEC/ 12 d 5204 µg/l 

Cyanid (fri) Dafnia m EC50/48 h 2520 µg/l 

Cyanid (fri) Dafnia m MATC/ 29-51 d 70 µg/l 

Cyanid (fri) Fisk LC50/96 h 120 µg/l 

Cyanid (fri) Fisk NOEC/28 d 29 µg/l 

 
* Studierna EC50 och NOEC på alger är gjorda på olika arter. 

  Det finns inga studier som indikerar att enkla metallcyanider och vätecyanid skulle biokoncentreras i 

akvatiska organismer. BCF har beräknats för vätecyanid till mellan 0,73 och 1,62 för fisk. På samma sätt 

beräknas BCF för natriumcyanid till 0,47. Log KOW är uppmätt till 0,66 och beräknat till 1,07 för vätecyanid. 

För natriumcyanid är log KOW -värdet 0,44 och för cyanogen 0,07. För de övriga cyaniderna saknas data. En 

del fakta tyder på att komplexa metallcyanider kan bioackumuleras i akvatiska organismer. Fisk från vatten 

med lösta silver- och kopparcyanidkomplex visade sig ha metallcyanider i vävnadskoncentrationer på 168 

respektive 304 µg/g (våt eller torrvikt inte specificerad). Det finns ingen indikation på att cyanider skulle 

biomagnifieras i näringskedjan. Ämnet förväntas inte bioackumuleras eftersom ämnet vid låga doser 

omvandlas metaboliskt, och det vid höga doser verkar letalt. Ämnet är varken klassificerar som mutagent, 

carcinogent, reproduktionstoxiskt eller anses som kroniskt toxiskt enligt kriterierna för ett PBT ämne. 

Cyanid bedöms inte uppfylla kriteriet som toxiskt enligt PBT och har inte heller ett NOEC från en 

långtidsstudie som ligger under 0,01 mg/l. 

7.2.8 Aklonifen 

Aklonifen är ett prioriterat riskminskningsämne, är miljöfarligt och kan orsaka långtidseffekter i miljön. Den 

bindande klassificeringen är miljöfarlig (N), mycket giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53). Enligt CLP klassificeras ämnet som Aquatic Acute 1, H400 

samt Aquatic Chronic 1, H410. Lägsta akuta respektive kroniska effektvärdet som är uppmätt är ett EC50 
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respektive ett NOEC på alg, se tabell 38. Den akuta giftigheten för alger bedöms som mycket hög, (Ref 31) 

varvid aklonifen uppfyller toxicitetskriteriet för PBT-ämnen. 

Aklonifen har låg akut toxicitet vid förtäring och måttligt vid kontakt med huden.  Studier har även visat att 

ämnet är svagt irriterande för ögon och hud och har påvisats vara hudsensibiliserande.  Ämnet bedöms inte 

som cancerogent, genotoxiskt eller reproduktionsstörande. Studier på daggmask har visat att ämnet är 

måttligt giftigt. Aklonifen har låg akut giftighet för fåglar och rovlevande skalbaggar, (Ref 31). 

 Tabell 38: Ett utkast av de ekotoxikologiska effektkoncentrationer som finns på vattenlevande organismer som 

 utsatts för aklonifen. Uppgifter är hämtade från KemI:s sammanställning från 2008, (Ref 33). 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Alg EC50 / 24 h 6,9 µg/l 
Alg NOEC / 96 h 2,5 µg/l 
Alg EC50/ 96 h 28 µg/l 
Alg NOEC / 96 h 4,9 µg/l 
   
Dafnia m EC50 / 48 h 1200/1100 µg/l 
Dafnia m NOEC / 21 d 16/54 µg/l 
   
Fisk LC50 / 96 h 670 µg/l 
Fisk LC50 / 96 h 1300 µg/l 
Fisk NOEC / 21 d 10 µg/l 
Fisk NOEC / 21 d 9 µg/l 

 

Aklonifen har ett uppmätt log kow på 4,37. Studier på biokoncentrering på fisk har gett ett BCF värde på 

840. Ämnet anses vara måttligt bioackumulerande men uppfyller inte kriterierna för PBT- respektive vPvB-

ämnen. 

7.3 Hantering och emissioner 

7.3.1 Bifenox 

Bifenox finns inte sökbart i produktregistret. I SPIN gav ämnet en träff på Finland men utan uppgifter om 

kvantitet. Ämnet är enligt ESIS en lågvolymprodukt i EU. 2009 godkändes det första växtskyddsmedlet i 

Sverige med bifenox som aktiv substans. Under 2009 användes 3,7 ton av det verksamma ämnet inom 

jordbruket (Ref 32). 

Bifenox används som herbicid och tillhör gruppen nitrofenyletrar. Substansen tas upp genom blad, stam 

och rötter, påverkar cellmembran samt hämmar fotosyntesen hos växten. Preparatet är beskrivet som 

ogräsbekämpande vid odling av raps enlig svenska bekämpningsmedelsregistret. Uppgifter finns även om 

att preparat med bifenox kan användas på vintervete och korn. Den primära spridningsvägen till miljö är via 

användning inom jordbruk och spridning till jord och grödor. Inom EU är bifenox bedömt som en 

lågvolymprodukt (ESIS). 

 Tabell 39: Uppgifterna är hämtade från produktregistrets databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från 2009 och anger antal ton samt antal produkter inom respektive bransch. 

 Uppgifter är inte hämtade KemI:s rapport om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2009.  

Branscher Bifenox 

Jordbruk, växtskyddsmedel 1 st 3,7 t 
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7.3.2 Terbutryn 

Under 2009 fanns 130 produkter innehållande terbutryn i produktregistret, totalt registrerades 8,1 ton. 

Den använda kvantiteten tenderade att öka fram till 2006 då 142 produkter och 30,1 ton noterades i 

registret. Från 2007 fram till 2009 tenderar däremot användningen i kvantitet minska men antalet 

produkter är i stort sett den samma. Totalt mellan 1993 och fram till och med 2009 har 125,4 ton 

registrerats. Terbutryn har även funnits som godkänd aktiv substans i bekämpningsregistret fram till 2000 i 

medel mot ogräs i odlingar av ärtor och åkerbönor. Totalt har fem produkter varit godkända. Mellan 1992 

och 2003 har mellan 1 och 2 preparat används och inom samma period registrerades totalt 8 ton som 

bekämpningsmedel. Ämnet används även i färger inom framför allt byggindustri samt för export, se tabell 

40 för branscher. Inom EU är terbutryn bedömt som en lågvolymprodukt och enbart ett företag i 

Storbritannien finns angivet som tillverkare eller importör (ESIS). 

 Tabell 40: Uppgifterna är hämtade från produktregistretas databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från 2009 och anger antal ton samt antal produkter inom respektive bransch.  

Branscher Terbutryn 

Export 35 st 2,0 t 

Byggindustri 59 st 1,4 t 

Färghandel 34 st 1,2 t 

Detaljhandel, utom med motorfordon 5 st 0,5 t 

Den aktuella spridingen med dagens användning anses primärt ske från färgprodukter. Antingen via 

avdunstning när färgen torkar eller via nederbörd, rengöring och via avfall. 

7.3.3 Diklorvos 

Fram till 1990 fanns diklorvos som godkänd aktiv substans i ett insekticidpreparat. Beslutet för 

upphörandet av godkännandet var initierat av tillverkaren/importören. Totalt finns 11 preparat listade i 

bekämpningsmedelsregister, inga produkter är längre godkända. Ämnet finns sökbart i produktregistret 

men ger inga uppgifter om antal produkter eller kvantitet efter 1992. Ämnet är även sökbart i SPIN men 

uppgifter om användning och kvantitet saknas.  Diklorvos anses därför inte användas längre i Sverige, vare 

sig i produkter eller som aktiv substans i bekämpningsmedel. I EU är ämnet listat som en lågvolymprodukt. 

Två tillverkare eller större importörer finns listade i Spanien och Frankrike enligt ESIS. Diklorvos finns listat 

som ett prioriterat riskminskningsämne då det har mycket hög akut giftighet och är allergiframkallande. 

Diklorvos kan bildas vid nedbrytning av triklorfon. Fem stycken preparat med triklorfon har varit godkände 

för användning i Sverige. Den sista produkten förbjöds 2005. I bekämpningsmedelsregistret finns 

information om att ämnet använts sedan 1965. Mellan 1992 och 2004 registrerades totalt 14 ton som 

bekämpningsmedel. 2000 registrerades 1,9 ton som bekämpningsmedel inom branschen frukt och 

trädgård. Inga uppgifter finns om användning i anda produkter.  

7.3.4 Heptaklor och heptaklorepoxid 

Ingen information finns om att heptaklor eller heptaklorepoxid skulle användas i varor enligt 

produktregistret eller som bekämpningsmedel. Ämnet finns inte sökbart i bekämpningsmedelsregistret 

men däremot ämnet klordan som både innehåller och bryts ned till heptaklor. Klordan har dock varit 

godkänt för användning som bekämpningsmedel i Sverige sedan slutet av 1969 då godkännandet för 

preparatet gick ut. Ämnet förbjöds i Sverige 1971. Mycket lite klordan har används i Sverige och förekomst 



68 
 

beror troligen på nedfall från atmosfären. I USA förbjöds ämnet 1988. Heptaklorepoxid har aldrig tillverkats 

eller använts som pesticid utan är en metabolit till heptaklor. Ämnena förekommer därför tillsammans. 

Cirka 20 % av heptaklor omvandlas till heptaklorepoxid inom några timmar till följd av omvandling i miljön 

eller via transformering i kroppen. Det finns inga uppgifter i ESIS om att ämne skulle vara bedömda som låg- 

eller högvolymämnen. Klordan och heptaklor finns upptaget i Stockholmskonventionen vilken trädde i kraft 

2004. 150 länder har avtalat om förbud, begränsningar och användning. 

7.3.5 Quinoxyfen 

Ämnet finns varken i KemI:s produktregister, bekämpningsmedelsregistret eller sökbart i EU:s databas ESIS. 

Uppgifter om användning i kemiska produkter saknas. Quinoxyfen är prioriterat riskminskningsämne till 

följd av dess miljöfarlighet, samt att det föreligger risk för långtidseffekter inklusive att ämnet är 

allergiframkallande. Ämnet är godkänt inom EU men än så länge inte i Sverige och verkar inte användas i 

Norden enligt uppgifter från SPIN. Uppgifter saknas huruvida ämnet är ett låg- eller högvolymämne i 

Europa.   

7.3.6 Dikofol 

Dikofol har används i Sverige som insekticid mot spinnkvalster. Fram till 1990 har sex olika preparat funnits 

registrerade i bekämpningsmedelsregistret. Uppgifter finns att DDT har förekommit i samband med dikofol 

preparat (Bkm registret). Vid tillverkning av ämnet har tekniskt DDT används som råvara.  Godkännandet av 

de tre sista preparaten gick ut 1990. Ämnet användes både som pulver och i lösning. Inga uppgifter finns 

om att dikofol skulle ha används i Sverige efter 1992 enligt produktregistret. Enligt databasen EISI är ämnet 

att betraktas som en högvolymprodukt (HVP). Uppgifter från EISI finns även om tre tillverkare/importörer i 

Spanien och Italien. 

7.3.7 Cyanid 

De största källorna till spridning av cyanider är från metallgruvor, kemiindustri, järn- och stålverk och 

vattenreningsverk, (Ref 92). I Sverige används natriumcyanid bland annat för att laka ut guld ur malm, (Ref 

95). Cyanider kan även används i insekticider, till fumigering (gasning). Cyanogen har använts som 

högenergibränsle i kemiindustrin, som bränsle till rymdfarkoster, vid organisk syntes, i pesticider och i 

guldutvinning. De vanligaste formerna av cyanid från industriella processer som påträffas i naturen är 

vätecyanid, natriumcyanid och kaliumcyanid, (Ref 92). Ammoniumtiocyanat används som både antibiotika 

och pesticid men även som racketbränsle och som tillsatsmedel. Ämnet används även vid fotografiska 

processer och för att ge silke ökad styrka, (Ref 92). Kaliumcyanid används nästan uteslutet för 

silverplätering. Framställningen av natriumcyanid har ökat i världen främst till följd av ökande priser på 

guld. Världsproduktionen väntas ligga på 450 000 ton och 4 % går till utvinning av ädelmetaller. För 

utvinning av ett ton guld behövs ca 300 till 500 ton cyanid. Lösliga cyanider används även för framställning 

och syntes av andra kemikalier, där ibland komplexbindaren NTA. Ferrocyanid används i salt för att 

förebygga klumpar. Små halter kan även tillsättas i vanligt bordssalt, (Ref 95) 

Cyanid förekommer i olika kemiska föreningar och av de tio listade ämnena i tabell 41 bedöms väte-, 

natrium-, kalium- och ammoniumtiocyanid vara högvolymprodukter (HVP) i EU enligt ESIS. Koppar- och 

kaliumsilvercyanid anses som lågvolymprodukter (LVP) och uppgifter huruvida resterande ämnen är hög- 

eller långvolymämnen saknas. Sju av de listade cyaniderna är prioriterade riskminskningsämnen.  

Natriumcyanid är det ämne som till störst volym används i Sverige. 2009 registrerades 14 produkter och 

totalt 3 948,5 ton. Totalt mellan 1992 och 2009 har drygat 66 000 ton registrerats i produktregistret. 
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Användningen tenderar att öka. Kaliumcyanid används i betydligt lägre volymer. 2009 registrerades 18,8 

ton i 18 produkter och mellan 1992 och 2009 har 508,5 ton noterats i registret. Användningen sedan 1992 

är jämn. För övriga cyanidföreningar som finns sökbara i KemI-STAT tenderar halterna att minska, se tabell 

11. 

 Tabell 41: Uppgifter om registrerad kvantitet och antal produkter från 2009 samt total mängd som registrerats 

 mellan 1992 och 2009, (KemI-STAT). *Prioriterade riskminskningsämnen enlig PRIO är markerade med en 

 asterisk. 

Ämne CAS nr LVP/HVP Antal 
produkter 

Volym (ton) Total sedan 
1992 (ton) 

Trend sedan 
1992 

Cyanid (fria) 57-12-5 ? - - - - 
Vätecyanid* 74-90-8 HVP 3 0 2,0 Minskar 
Natriumcyanid* 143-33-9 HVP 14 3 948,5 66 353 Ökar 
Kaliumcyanid* 151-50-8 HVP 20 18,8 508,5 Jämn 
Cyanogen * 460-19-5 ? - - - - 
Kaliumsilvercyanid* 506-61-6 LVP 1 0 2,5 Minskar 
Cyanogenklorid 506-77-4 ? - - - - 
Koppar(I)cyanid* 544-92-3 LVP 4 0 55 Minskar 
Kalciumcyanid* 592-01-8 ? - - - - 
Ammoniumtiocyanat 1762-95-4 HVP 10 0 283,7 Minskar 

 

Cyanid som fri jon under CAS nummer 57-12-5 har registrerats i två produkter 2008 utan volym. Ingen 

tidigare eller senare notering finns i registret eller uppgifter om produkttyp eller bransch.  

Av de cyanidföreningar som är upptagna i tabell 41 har vätecyanid och ammoniumtiocyanat varit godkända 

som bekämpningsmedel i Sverige. Vätecyanid var godkänt mellan 1973 till slutet av 1990 och användes för 

bekämpning av skadedjur i lager, fartyg mm. Ammoniumtiocyanat användes som herbicid mot ogräs på 

åkermark, banvallar med mera. Preparatet var godkänt mellan 1967 till 1972. 

Sökning i KemI-STAT ger information om aktuella branscher för natrium-, kalium- och koppar(I)cyanid samt 

ammoniumtiocyanat. Resultatet pressenteras i tabell 42. Enligt produktregistret används ämnena främst 

inom metallbearbetning och överdragning samt till export.  

 Tabell 42: Uppgifterna är hämtade från produktregistrets databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från år 2009, 2002 samt 1997 beroende på tillgång på uppgifter. 

Branscher Natriumcyanid Kaliumcyanid Ammonium-
tiocyanat 

Koppar(I)cyanid 

 2009 2009 2002 1997 

Metallbeläggning och -överdragning 8,2 t 4st 11,4 t 13st   0,2 t 10 st 

Export   0,1 t 5st 16,4 t 7st   

Fotolaboratorier     9,1 t 10st   

 

7.3.8 Aklonifen 

2009 fanns två produkter som innehöll aklonifen listade i produktregistret med en registrerad kvantitet på 

0 ton. Det enda året mellan 1994 och 2009 då det finns uppgifter om kvantitet är 2000. Då registrerades 7,2 

ton. Uppgifter visar att samtliga 7,2 ton användes som ogräsbekämpningsmedel inom jordbruket, antalet 

registrerade produkter var 3 st. Aklonifen varit godkänt som aktiv substans i bekämpningsmedel sedan 
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1996. Datum för godkännande sträcker sig till 2014. Totalt registrerades 15,5 ton som bekämpningsmedel 

under 2009. En topp på 40,5 ton noterades 2006. Från 1996 till 2006 ökade antalet ton från 6,6 till 40,5 ton. 

Från 2007 till 2009 har volymen legat runt 10 till 15 ton per år. Mellan 1996 och 2009 har totalt 204,5 ton 

registrerats i Sverige. I databasen SPIN finns ämnet bara registrerat i svenska produkter, mellan 1999 till 

2008. Ämnet är en högvolymprodukt (HVP) och ett företag i Frankrike finns listat som tillverkare och/eller 

importör enligt EISI. 

Primärt väntas ämnet spridas till jord inom lantbruk med risk för läckage till yta och grundvatten. Ämnet 

har även detekterats i frukt och grönsaker som saluförs i Sverige, (Livsmedelsverkets rapport Nr 7/2010 ). 

Spriding kan därför antas vara möjlig via konsumtion till avfall och avloppsvatten.  

7.4 Omvandlig och nedbrytning i miljön 

7.4.1 Bifenox 

Bifenox har ett lågt ångtryck på ca 4,8·10-8 Pa vid 20 grader, (Ref 11) och ett modellerat värde på Henrys 

konstant på 1,7 till 5,8·10-4 Pa·m3/mol, vilket påvisar att ämnet inte är speciellt flyktigt. Vid studier i en 

vindtunnel har en avgång på 1,3 % bifenox efter 24 timmar uppskattats efter att ämnet applicerats på jord 

och bönor. Den beräknade halveringstiden i atmosfären till följd av fotokemisk nedbrytning är beräknad till 

12 timmar utifrån Atkins modell, (Ref 11). Motsvarande beräkning av halveringstiden för bifenox i 

atmosfären med EpiSuite 4.0 ger 10 dagar. Enligt en rapport från EFSA anses det osannolikt att bifenox 

skulle transporteras långväga via atmosfären, (Ref 11). Uppgifter från HSDB uppskattar halveringstiden till 

15 dagar samt ger ett högre värde på henrys konstans som tvärt emot visar att transport till atmosfären kan 

förväntas vara en betydande spridningsväg, (Ref 65).  

Nedbrytningsstudier av bifenox har genomförts i laboratorium på fyra olika aeroba jordar under 20 grader. 

Halveringstid har beräknats till mellan 8 och 32 dagar. Den biologiska nedbrytningen har visats vara 

begränsad till enklare biotransformering av ämnet, (Ref 65). Identifierade nedbrytningsprodukter är 

bifenoxsyra, aminobifenoxsyra, aminobifenox och 2,3-diklorfenol. Studier har visat att 5,6 till 8 % av bifenox 

mineraliseras till koldioxid efter 76 till 119 dagar och 1,1 % efter 30 dagar. I jord förväntas 50,8-78,7 % 

brytas ned till bifenoxsyra efter 10 till 56 dagar. En studie på jord har visat att >60 % av tillsatt bifenox fanns 

kvar efter 300 dagar, (Ref 65). Bifenox bedöms ej som lätt biologiskt nedbrytbart efter ett test enligt OECD 

301B.  

I studier på vatten och sediment bryts bifenox ned snabbt, halveringstiden är beräknad till 0,1 dagar. 

Bifenox bryts ned genom hydrolys i vatten, halveringstiden i sterilt vatten är beräknad till 4 dagar, med 

bifenoxsyra som dominerade metabolit. Vid spridning till vatten antas bifenox till störst del adsorberas till 

organiskt materiel och kommer till mindre del kvarvara i löst form. 

Vid spridning till miljön antas bifenox inte kvarvara speciell länge enligt uppgifter från den sammanställning 

från European Food Safety Authority som berör bifenox. Halveringstiden i vatten och sediment förväntas till 

0,1 dagar och 8,3 dagar i jord. Däremot är de metaboliter som bildas vid nedbrytning mer persistenta i 

miljön. Uppgifter från det säkerhetsdatablad som finns på produkten FOX 480 SC gör gällande att 

produkten är icke biologisk nedbrytbar. 
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 Tabell 43: Redovisade studier på nedbrytbarhet, (Ref 11). 

 

 

 

 

 

7.4.2 Terbutryn 

Halveringstiden av terbutryl i gasfas i atmosfären till följd av fotokemisk nedbrytning förväntas ligga runt 36 

timmar, (Ref 65). Terbutryn förväntas inte spridas till atmosfären från vatten och fuktig jord då ämnet har 

en relativt lågt Henrys konstant. Studier på flyktighet visat att mellan 3 och 6% avgår från jord med en 

temperatur på 25 grader samt <1% från jord med en temperatur på 15 grader, (Ref 65). Långväga spriding 

via atmosfären väntas inte vara av signifikant betydelse. 

Mikrobiell nedbrytning anses vara en betydande process för att eliminera terbutryn i mark och vatten. 

Kända nedbrytningsprodukter är hydroxylterbutryn, terburtynsulfoxid och N-desetylterbutryn. Flera olika 

studier har gjorts på halveringstiden i olika jordar med varierande sammansättning, temperatur, pH och 

fuktighet. Variationen i halveringstid ligger mellan 7 och 358 dagar med ett medel på 118,7 (Ref 65). Högre 

temperatur i marken resulterar i snabbare nedbrytning jämfört med lägre temperatur. Studier på 

nedbrytning vid en jordtemperatur på 25 grader och med en fuktighet på 7 respektive 10 % visar att provet 

med högre fuktighet resulterade i snabbare nedbrytning, 19 respektive 31 dagar, (Ref 65). 

Halveringstiden av terbutryn i aeroba och anaeroba avsättningar från grundvatten och ytvatten har 

beräknats till 193-644 respektive 266-400 dagar. Uppgifterna kommer från en studie i Finland och beskriver 

händelseförloppet på nordliga bredgrader, (Ref 63). Halveringstiden för terbutryn i vatten i en damm har 

beräknats till mellan 20 och 30 dagar och i sediment till ca 400 dagar, (Ref 65).  

Ett ämne bedöms som persistent om halveringstiden i jord är längre än 120 dagar. Medelvärdet för 

terbutryn ligger på 118,7 dagar. Uppgifter om halveringstiden i sediment från grundvatten och ytvatten 

tyder på att ämnet kan anses som persistent, framförallt i nordliga och tempererade klimat. Eventuellt även 

som mycket persistent. Den modellelerade halveringstiden från QSAR-beräkningar ger 1 dag i luft, 60 dagar 

i vatten, 120 dagar i jord och 540 dagar i sediment. 

7.4.3 Diklorvos 

Vid spridning till luft kommer ämnet i huvudsak återfinnas i gasfas. Halveringstiden i atmosfären till följd av 

fotokemiska reaktioner är uppskattad till runt 15 timmar, (Ref 65). QSAR-modellerad halveringstid till följd 

av fotokemiska reaktioner med OH radikaler ligger på ca 14 timmar.  

Diklorvos bryts ned både biologiskt och genom hydrolys i jord. Halveringstiden i mark har rapporterats till 

<1 dag och 3,5 dagar i vatten i studier på aktiverat slam. Hydrolys av diklorvos sker långsammare vid låga 

pH och fortare under alkaliska förhållanden. Biologisk nedbrytning har visat 8 till 14 % reduktion efter 8 

dagar i avloppsvatten och 30 % efter 10 dagar i jord. En annan studie har påvisat att 71 % bryts ned i jord 

efter 10 dagar, den biologiska nedbrytningen stod för 30 %.  En jämförande studier visar att diklorvos bryts 

ÄMNE Metod Matris Resultat 

Bifenox Mineralisering jord 1,1 % 30 d 

Bifenox DT50 labstudie Aerob jord (20
0
C) 50 % 4-18 d* 

Bifenox DT50 labstudie Aerob jord (10
0
C) 50 % 55 d 

Bifenox DT50 fältstudie Aerob jord (10
0
C) 50 % 8-32 d* 

  * Lägsta och högsta värde från studier på olika jordar 

Bifenox OECD 301B - Ej biologiskt lättnedbrytbart  
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ned fullständigt efter passage genom en sandkolumn medan ingen nedbrytning skedde i en motsvarande 

kolumn med steriliserad sand, (Ref 65). Studier på mikrobiell nedbrytning har visat att 49 % bryts ned efter 

4 dagar, (CHEMFATE). 

Den modellerade halveringstiden från QSAR-beräkningar ger 1 dag i luft, 37,5 dagar i vatten, 75 dagar i jord 

och 337,5 dagar i sediment. 

Diklorvos anses inte vara persistent med bakgrund av att ämnet bryts ned fotokemiskt, biologiskt samt 

genom hydrolys. Den modellerade halveringstiden för samtliga matriser utom sediment ligger under 

kriterierna för PBT och vPvB. Nedbrytningen av diklorvos i sediment sker troligen snabbare med anledning 

av både mikrobiella processer samt hydrolys.  

7.4.4 Heptaklor och heptaklorepoxid 

Heptaklor och heptaklorepoxid kan genomgå fotokemisk nedbrytning vid exponering av ljus och UV. I 

vatten hydrolysernas heptaklor till heptaklorepoxid med en halveringstid på ca 3,5 dagar. Halveringstiden 

för heptaklorepoxid i vatten är däremot beräknad till längre än fyra år. En annan studie har dock visat att 

heptaklor bryts ned snabbare till följd av hydrolys och att enbart 10 % återstod efter en dag. 

Nedbrytningsprodukten var 1-hydroxylklorden och att enbart <10 % återfanns som heptaklorepoxid, (Ref 

67).  

Studier på heptaklor och heptaklorepoxid i jord med blandade mikroorganismer har visat låg omvandling. 

Under en studie på 12 veckor omvandlades 1 % heptaklorepoxid per vecka. I anaerobt vatten och sediment 

försvann 50 % av heptaklor efter 60 dagar. Studien visade dock att nedbrytningsprodukterna var betydligt 

mer persistenta. Studier på biologisk nedbrytning av heptaklorepoxid visar ingen nedbrytning i anaerob 

aktiverat slam och att enbart en mycket liten del bryts ned i anaerobt slam, (Ref 67). Båda ämnen är 

persistenta till mycket persistenta i jord och sediment. 

7.4.5 Quinoxyfen 

Fotokemisk nedbrytning i vatten väntas vara betydande för reduktion i hydrosfären. Halveringstiden i 

vatten har uppmätts till 16 dagar med ett pH på 4. Halveringstiden i vatten under exponering av ljus är 

uppmätt till 1,7 respektive 22,8 timmar, i juni respektive december, (Ref 47). 

I jord uppskattas halveringstiden ligga mellan 224 och 508 dagar. En laboratoriestudie på sandig respektive 

siltig lerjord uppvisar en halveringstid på 35 respektive 150 dagar, (Ref 47). Ämnet bedöms som icke 

biologiskt nedbrytbar, (Ref 2). Halveringstiden i aerob jord är uppmätt till ett medelvärde på 374 dagar vid 

20 grader. Nedbrytning till följd av fotolys i jord anses som försumbar men däremot som en viktig 

mekanism i både vatten och i atmosfären. Teoretisk modellering med QSAR ger halveringstider på 2 dagar i 

luft, 180 dagar i vatten, 360 dagar i jord och 4,4 år i sediment.  Nedbrytning i vatten har påvisats vara 

snabbare till skillnad från i jord, (Ref 35). 

Ämnet anses som persistent och kan ackumuleras i sediment och jord, (Ref 35.) Quinoxyfen uppfyller 

kriterierna för PBT och vPvB-ämnen i mark och troligen även i sediment. 

Metabolisering av quinoxyfen i växter har inte rapporterats och anses inte betydande då detektion av 

substansen har påträffats vid provtaging.  Studier på råtta och get visar att ämnet snabbt metaboliseras i 

kroppen vilket tyder på att ämnet inte väntas bioackumuleras i högre organismer, (Ref 47). 
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7.4.6 Dikofol 

Fotokemisk nedbrytning av dikofol har studerats i vatten och jord. Studier i vatten har resulterat i en 

halveringstid på 15 respektive 37,5 dagar. I jord har halveringstiden uppmätts till 30 respektive 37,5 dagar 

(EUCLID). Stabiliteten i vatten till följd av hydrolytisk nedbrytning har studerats och är beroende av pH. Vid 

pH 5 uppmättes halveringstiden till 85 dagar, vid pH 7 till 64 timmar och vid pH 9 till 26 minuter. Två studier 

på stabilitet i mark visar DT50 på 50 respektive 30 till 60 dagar.  

Halveringstiden i atmosfären är beräknad till 4,7 dagar, (Ref 65). Modellerade värden enligt QSAR ger en 

halveringstid på 3,1 dagar.  

Studier har påvisat en biologisk nedbrytning och en halveringstid i aerobt aktiverat slam på 259 till 348 

dagar. En annan studie på nedbrytning i anaerob jord har påvisat en halveringstid på <30 dagar, (Ref 65). I 

miljön har studier visat att ämnet är mer instabilt i alkaliska miljöer än i sura och kan reduceras genom 

hydrolys samt att fotolys kan vara en betydande elimineringsväg i framför allt luft och vatten. Ämnet anses 

som svårnedbrytbart. Ämnet antas dock kunna brytas ned i miljön genom flera olika mekanismer. 

Den modellerade halveringstiden i luft, vatten, jord och sediment är enligt QSAT beräknade till 3, 180, 359 

respektive 620 dagar. Samliga värden för vatten, jord och sediment uppfyller persistenskriterierna för både 

PBT och vPvB ämnen. Dikofol bedöms som ett potentiellt PBT/vBvP ämne och anses vara persistent i 

miljön. 

7.4.7 Cyanid 

Vissa bakterier, svampar och alger kan producera cyanid naturligt och ämnen kan förekomma i mat och 

växter. Tiocyanater bildas av svavel, kol samt kväve och kan bildas via reaktioner mellan fri cyanid (CN-) och 

svavel. Även dessa kan förekomma i mat och växter. Tiocyanater kan bildas i industriellt avfall men även i 

människokroppen efter intag av cyanid. Cyanider biotransformeras i kroppen till mindre skadliga 

tiocyanater, (Ref 92). 

I luft är halveringstiden för vätecyanid ungefär 1-3 år. Cyanid i ytvatten bildar vanligtvis vätecyanid via 

hydrolys, vilket sedan lätt evaporeras. De mängder som avges är dock så små att de generellt inte är 

skadliga för människan. En del cyanider i vatten omvandlas till andra former och stannar kvar i hydrosfären. 

Halveringstiden i vatten är okänd. Cyanid löst i vatten ackumuleras dock inte i fiskkroppar, (Ref 92). 

Cyanid bildas naturligt av många organismer och är biologiskt nedbrytbart och fungerar bland annat som 

kvävekälla till bakterier. Höga koncentrationer kan dock vara toxiska, (Ref 93). Studier har visat att 

vätecyanid är biologiskt lättnedbrytbart i test med acklimatiserade mikrobiella kulturer men mycket toxiskt 

för icke acklimatiserade mikroorganismer, (Ref 65). 

Cyanider anses inte vara persistenta eller ackumuleras i jord under naturligt förhållande. Anledningen är 

dels att framför allt vätecyanid är väldigt flyktigt och dels att mikrobiella processer i jorden kommer bryta 

ned ämnena. Markens naturliga mikrofauna bryter ned cyanid till karbonat och ammoniak. I aeroba jordar 

bryts lägre koncentrationer ned till koldioxid, ammoniak, kväve eller nitrat. Vid anaerob nedbrytning bildas 

istället ammoniumjoner, kväve, tiocyanat och koldioxid, (Ref 93). 

Modellering av vätecyanid med hjälp av EpiSuite 4.0 ger en halveringstid i luften på ca ett år. I vatten 

beräknas halveringstiden till 15 dagar och i jord till 30 dagar samt 135 dagar i sediment. Cyanider anses inte 

vara persistenta i vatten eller jord. Ansamling i sediment förväntas inte då cyanider generellt är lösliga i 
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vatten eller förekommer i gasfas. Cyanider adsorberas inte speciellt starkt till organiskt eller suspenderat 

material och väntas därför inte ansamlas i sediment trots att ämnena kan förekomma i vatten. 

7.4.8 Aklonifen 

Aklonifen har värde på Henrys konstant som ligger på 0,003 Pa·m3/mol. Halveringstiden i atmosfären under 

sommarhalvåret är beräknat till 9 dagar, (Ref 31). Långväga transport via atmosfären anses inte trolig. 

Ämnet anses vara stabilt mot hydrolys i vatten vid pH 5,9 och 9. Nedbrytningen i vatten till följd av fotolys 

anses vara låg till måttlig. Under maj och april har en halveringstid i vatten beräknats till 9,4 dygn och vid 12 

timmar sol per dygn förväntas halveringstiden vara 50 dagar, (Ref 31). Studier på primär nedbrytning i 

vatten/sediment har gett halveringstider på 15,4 till 16,4 dagar, (Ref 33). 

Den biologiska nedbrytningen anses vara mycket långsam i jord. En halveringstid på 31 veckor har 

uppmätts i aerob jord med en temperatur på 10 grader. Total mineralisering går betydligt långsammare. En 

studie har visat att 2,4 % brutits ned fullständigt efter 15 veckor.  

QSAR-modellerade halveringstider ger 20 timmar i luft, 58 dagar i vatten, 120 dagar i jord och 540 dagar i 

sediment. Den uppmätta halveringstiden på 31 veckor i jord till följd av biologisk nedbrytning indikerar att 

ämnet anses som mycket persistent och uppfyller kriterierna för PBT- och vPvB-ämnen. 

7.5 Spridningsmodellering 

7.5.1 Bifenox 

Spridning till luft förväntas inte vara en betydande emissionsväg. Dock används bifenox som aktiv substans i 

herbicider som i suspensionslösning appliceras på grödor genom besprutning.  

Bifenox är svårlösligt i vatten och har en löslighet på ca 0,4 mg/l vid 25 grader, (Ref 65). Uppgifter om Log 

kow ger ett värde mellan 3,55 till 4,48, (Ref 65 & 11). Studier på sju olika jordar har gett ett medelvärde på 

Koc som ligger på 7143 L/kg, (Ref 11). Detta innebär att bifenox adsorberas kraftigt till jord och organiska 

partiklar och anses vara immobilt i mark. Studier har inte påvisat att mobiliteten skulle påverkas speciellt 

mycket av pH, (Ref 11). Spridning via vatten i jord och mark antas vara ringa i jämförelse med spridning av 

partiklar. Vid nedbrytning av bifenox bildas bland annat bifenoxsyra och aminobifenox. Bifenoxsyra har 

högre löslighet i vatten (1000 mg/l) och ett Koc värde på 143 L/kg vilket betyder att ämnet är betydligt mer 

mobilt i både mark och vatten, med risk för spridning till yt- och grundvatten, (Ref 11). Aminobifenox har 

däremot en löslighet på 0,9 mg/l och ett Koc värde på 4444 L/kg och anses ha låg mobilitet i jord, (Ref 11). 

Vid spridning till vatten förväntas bifenox adsorberas till suspenderat material med risk för ansamling i 

sediment. 

Vid modellering av spriding från luft, jord och vatten väntas bifenox fördelas till i 87,3 % i jord, 9,8 % i 

vatten, 2,6 % i sediment och 0,4 % i luft. Vid initial spridning till vatten kommer 78,8 % kvarvara i 

utgångsmatrisen, 21 % ansamlas i sediment, 0,2 % i jord och 0,003 % i luften.  

7.5.2 Terbutryn 

Vid utsläpp till luften väntas terbutryn både existera som gas och i partikulär form. Gasfasen förväntas ha 

en halveringstid i atmosfären på ca 36 timmar. Den partikulära formen tvättas ut via våt- och torrdeposition 
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med risk för spridning till mark och vatten.  Terbutryn har ett QSAR modellerat värde på 9,21·10-4 

Pa·m3/mol och avdunstning från vatten och fuktig jord antas inte vara signifikant.  

Ämnets adsorptiva förmåga har undersökts på olika jordar vilket gett ett Koc värde på 308 ± 184 L/kg. 

Rörligheten i marken är beroende av pH och är lägst vid ett pH mellan 4,5 och 5,5, (Ref 6). Ämnets rörlighet 

i mark minskar även med ökad organisk halt och bör anses som moderat. Risken för spridning kan anses 

som störst i jordar med låg organisk halt och lite lera och med ett neutralt pH, (Ref 65). Risk föreligger för 

spridning till yt- och grundvatten samt via behandlade grödor. 

Idag används terbutryn främst som tillsats i vattenbaserade färger för exteriört, interiört och industriellt 

bruk. Spridning kan antas ske till luft när färgen torkar, via nederbörd och rengöring samt via avfall, 

deponier och lakvatten. Vid spridning till vatten och sediment kommer ämnet främst adsorberas till 

suspenderat material. 

Vid fugacitetsberäkning med initial spridning till luft, vatten och jord fördelar sig ämne till 88,6 % i jord, 10,9 

% i vatten, 0,4 % i sediment och 0,1 % i luft. Vid initial spriding till vatten kommer 96,3 % kvarvara i 

utgångsmediet, 3,6 % ansamlas i sediment, 0,06 % i jord och under 0,01 % i luft.  

7.5.3 Diklorvos 

Diklorvos användes förr som insekticid i remsor för bland annat hushållsbruk. Spridning till miljön har 

troligen skett via emission till luften och via olika avfallsflöden. Vid spridning till luft kommer ämnet i 

huvudsak återfinnas i gasfas, (Ref 65). Henriks konstant är modellerat till 8,7·10-2 Pa·m3/mol vilket tyder på 

att ämnet kan avdunsta från grunt och rörligt vatten även om det inte sker snabbt. Avdunstningen från 

fuktig jord antas ske långsamt, (Ref 65). 

Ämnets förmåga att adsorbera till organiskt material är lång. Koc är uppmätt till mellan 28 och 151, vilket 

tyder på mycket hög till moderat mobilitet i mark och jord. En studie har påvisat att diklorvos som sprejats 

på marken trängt ner 30 cm efter 5 dagar, (Ref 65). Vid spridning till mark finns risk för kontaminering av 

grundvatten och spriding till ytvatten. Vid spriding till vatten väntas ämnet inte fastläggas eller adsorberas 

till suspenderat material eller sediment. Lösligheten i vatten ligger på 8 gram per liter vid 20 grader. (Ref 

65). 

Diklorvos förväntas spridas till atmosfären vid användning av formade fasta preparat för bekämpning av 

insekter samt via avfallsflöden när produkten kasserats. Diklorvos har inte varit godkänd för användning 

som bekämpningsmedel sedan 1990 och finns inte registrerad i produktregistret. Spridning från samhället 

anses primärt ske från deponier och lakvatten.  

Fugacitetsmodellering har gjorts med 100 % initial spriding från jord vilket visar att 0,07 % förväntas spridas 

till atmosfären, 8,1 % till vatten, 0,04 % till sediment och 91,87 % kvarvara i marken. Vid spridning till vatten 

väntas 99,4 % kvarvara i utgångsmatrisen, 0,4 % ansamlas i sediment, 0,1 % i jord och 0,01 % i atmosfären.   

7.5.4 Heptaklor och heptaklorepoxid 

Heptaklor och heptaklorepoxid användes tidigare inom jordbruket för besprutning och spreds då till jord 

och vatten. Heptaklor användes även av konsumenter för bekämpning av insekter så som termiter och 

spreds på så sätt till jord och luft. Ämnet har använts väldigt lite i Sverige och eventuella halter antas ha 

kommit hit via långväga spridning och deposition till mark och vatten.  
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Heptaklor löser sig inte speciellt lätt i vatten. Heptaklorepoxid är något mer lösligt och avgår något 

långsammare från vatten till luft. Båda ämnena transporteras långväga via atmosfären och kan spridas över 

stora områden. I jord och vatten bryts heptaklor ned biologiskt till det mer skadliga ämnet heptaklorepoxid 

men även till mindre skadliga ämnen. Växter kan ta upp heptaklor från jorden via rötter. 

Heptaklor har en löslighet i vatten på 0,05 mg/l och ett värde på Henrys konstakt på 29,8 Pa·m3/mol vilket 

indikerar en signifikant avdunstning från jord och vatten och att ämnet har potential för långväga 

atmosfärisk transport. Heptaklorepoxid har en löslighet i vatten på 0,28 mg/l och ett värde på Henrys 

konstant på 3,24 Pa·m3/mol. Det innebär att ämnet avdunstar långsammare från jord och vatten än 

heptaklor men att långväga spridning är en betydande spridningsväg, (Ref 67). En studie i USA har visat att 

ca 90 % av applicerat heptaklor avdunstat från gröda efter 7 dager.  

Heptaklor har ett uppmätt Koc på 21877 vilket visar att ämnet starkt adsorberas till organiskt material och 

är immobilt i jord. Rörlighet i markvatten anses vara mycket begränsad med låg risk för spridning och 

kontaminering av grundvatten. Rörligheten väntas dock vara större i sandiga jordar med låg organisk halt. 

Heptaklorepoxid är mer lösligt i vatten och koc uppskattas ligga mellan 2187 och 23442. Ämnet är något 

mer rörligt i jord och vatten än heptaklor. Värdet på koc visar att även heptaklorepoxid adsorberas starkt 

till organiskt material, är immobil i jord samt har mycket låg potential för spridning och kontaminering av 

grundvatten, (Ref 67). 

Båda ämnena adsorberas starkt till suspenderat material och bottensediment vid spridning till vatten samt 

förväntas ansamlas och koncentreras i sediment, (Ref 67). 

Vid fugacitetsmodellering av heptaklor med initial spridning till luft fördelads 50,6 % i utgångsmatrisen, 

23,7 % i jord, 21,1 % i sediment och enbart 4,6 % i vatten. Vid spridning till jord stannar 99,9 % kvar. Vid 

initial spridning till vatten fördelar sig 82,2 % i sediment, 17,7 % i vatten, 0,03 % i luft och 0,01 % i jord. Vid 

lika stor spridning till jord, vatten och luft förväntas 84,6 % ansamlas i jord, 16,6 % i sediment, 2,73 % i 

vatten och 0,015 % i luften. 

Spridningsmodellering av heptaklorepoxid med initial spridning till luft fördelas 16,1 % i utgångsmatrisen, 

71,5 % i jorden, 6,69 % i sediment och 5,74 % i vatten. Vid primär spridning till jord förväntas 99,8 % 

kvarvara i utgångsmatrisen. Vid initial spridning till vatten fördelar sig 45,3 % i utgångsmatrisen, 52,8 % till 

sediment, 1,57 % i jord och 0,35 % i luft. Vid primär spridning till både jord, vatten och luft förväntas 88,3 % 

av heptaklorepoxid fördelas till jord, 6,14 till sediment, 5,27 % till vatten och 0,33 % till luft. 

7.5.5 Quinoxyfen 

Henrys konstant är uppmätt till 3,19·10-3 Pa·m3/mol vilket indikerar att ämnet inte förväntas avdunsta till 

atmosfären. Halveringstiden i luften är beräknad till ca 2 dagar till följd av fotokemisk nedbrytning. Ämnet 

förväntas inte spridas långväga via luften. 

Quinoxyfen är svårlösligt i vatten, 0,047 mg/l och har uppmätta Koc värden mellan 18339 och 28897 vilket 

innebär att ämnet adsorberas starkt till organiskt material och är immobilt i mark alternativt ringa mobilt 

beroende på jordmån, (Ref 2). Spridning med vatten i mark anses vara begränsad och risken för spridning 

till grundvatten är minimal, (Komarek et al. 2010). I vatten förväntas quinoxyfen adsorberas till suspenderat 

material och sediment. 
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Fugacitetsmodellering visar att initial spridning till jord resulterar i att 99,8 % stannar i utgångsmatrisen, 

0,14 % återfinns i sediment och 0,014 % i vatten. Vid initial spridning till vatten väntas 9,2 % kvarvara, 90,7 

% ansamlas i sediment samt 0,06 % i jord. Spridning till luft anses minimal även vid besprutning av grödor.  

7.5.6 Dikofol 

Dikofol förväntas inte spridas långväga i atmosfären till följd av låga ångtryck. Beräknade värden på Henrys 

konstant ger ett värde på 5,7·10-2 Pa·m3/mol varvid avdunstning från vatten eller fuktig mark inte anses 

som betydande. Vid spridning till luften förväntas ämnet förekomma både partikulärt och i gasform. Torr- 

och våtdeposition förväntas tvätta bort eventuella föroreningar i luften. Fotolys i atmosfären antas även 

vara av betydelse för eliminering, (Ref 65).  

Dikofol har uppmätta värden på Koc på mellan 5017 och 8383 L/kg vilket indikerar att ämnet är mycket 

immobilt i mark. I vatten förväntas adsorption ske till organiskt och suspenderat material. Fastläggning i 

slam och sediment är mycket troligt. Avdunstning från mark är inte trolig men däremot anses biologisk 

nedbrytning ha betydelse för reduktion.  Baserat på ämnets höga Log kow och uppmätta BCF förväntas 

dikofol har hög potential för bioackumulering, (Ref 65). 

Fugacitetsbräkningar med en ursprunglig spriding till luft, vatten och jord visar att ämnet väntas fördelas till 

89 % i jord, 6,5 % i sediment, 4,4 % i vatten och ca 0,1 % i luft. Vid initial spriding till vatten förväntas 

målmatrisen vara sediment där 59,4 % väntas ansamlas, 40,1 % stannar i vatten, 0,5 % fördelas till jord och 

mindre än 0,1 % i luft. 

7.5.7 Cyanid 

Cyanider sprids till luft, vatten och mark från både antropogena och naturliga källor. I luften förekommer 

cyanid i huvudsak som gasen vätecyanid. Cyanider kan även förekomma i atmosfären i partikulär form 

vilket faller ner som torrdeposition eller tvättas ut via nederbörd.  

Vätecyanid uppehåller sig relativt länge i atmosfären och har en halveringstid på mellan 1 till 3 år, (Ref 92). 

Vätecyanid har en Henrys konstant på 13,5 Pa m3/mol och avdunstningen från vatten och våta ytor är 

signifikant, (Ref 65). Detta gör det möjligt för ämnet att transporteras över långa sträckor. Den fotolytiska 

nedbrytningen av vätecyanid är långsam och ämnet anses som resistent i atmosfären, (Ref 65). Vätecyanid 

men även cyanogen och cyanogenklorid förekommer vid normal temperatur i gas- eller vätskeform. Övriga 

cyanider upptagna i tabell 41 förekommer normalt i fast form, (Ref 92). 

I ytvatten kommer de flesta cyanider omvandlas till vätecyanid och avdunsta. Mikrobiella processer i vatten 

kommer till viss del biotransformera cyanider till mindre skadliga ämnen eller så kan cyanider bilda komplex 

med metaller. Halveringstiden i vatten är inte känd men däremot finns det uppgifter om att cyanid inte 

koncentreras i vävnader hos fisk, (Ref 92). Avdunstning från vatten antas vara en betydande källa till 

eliminering, (Ref 65). Cyanider ansamlas inte i sediment på grund av ämnenas löslighet och ringa adsorptiva 

förmåga till organiskt och suspenderat material. 

Cyanider som sprider sig till marken anses vara någorlunda mobila till mycket mobila beroende på förening 

och markens beskaffenhet. I jord kan cyanider antingen omvandlas till vätecyanid som är mycket mobilt 

och kan avgå snabbt till atmosfären eller brytas ner biologiskt. Transporten i mark sker till stor del till följd 

av avdunstning, (Ref 92 & 65). Rörligheten är beroende av pH och mobiliteten minskar med låga pH samt 

vid förekomst av järnoxid och positivt laddade partiklar och mineraler. Mobiliteten ökar med högre pH och 
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med ökande halter av kalciumkarbonat och negativt laddade lerpartiklar. Cyanider kan förekomma både 

som vätecyanid eller som alkaliska salter eller immobila som metallkomplex. I ytjord med ett pH över 9,2 

förväntas cyanider omvandlas till vätecyanid och över tiden avgå till luften, (Ref 65). 

Cyanider når vanligast inte ner till grundvatten utan hinner brytas ned. Kontaminering har skett från ett 

fåtal utfyllnadsområden och från deponier med industriellt avfall enligt uppgifter från USA. Vid höga 

koncentrationer blir cyanider toxiska för mikroorganismer och bryts därför inte ner varvid risken för 

spridning och kontaminering av grundvatten blir betydligt högre, (Ref 92). 

Spridningsmodellering med vätecyanid visar att 91 % av ämnet stannar kvar i luften vid direktutsläpp till 

atmosfären och att 7,8 % återfinns i vatten, 1 % i jord och mindre än 0,1 % i sediment. Vid 100 % initialt 

utsläpp till vatten förväntas 92 % kvarvara i utgångsmatrisen, 7,8 % avdunsta till atmosfären, 0,18 % hamna 

i sediment och mindre än 0,1 % i jord. Vid direkt kontaminering av jord och mark förväntas 73,4 % kvarvara, 

14,0 % spridas till vatten, 12,5 % till atmosfären och mindre än 0,1 % till sediment. Dessa resultat bör ses 

med viss osäkerhet då molekylvikten ligger i underkant av modelleringsverktygets validerade intervall, se 

avsnitt 4.9. 

7.5.8 Aklonifen 

Spridning via luft antas inte vara av betydelse. Studier i olika jordar har gett värden på koc mellan 1 700 och 

16 000 L/kg, (Ref 66) vilket innebär att ämnet binds hårt till marken och att transport med vatten förväntas 

vara mycket låg. Vid spridning till ytvatten förväntas halterna vara låga till följd av stark adsorption till 

organiskt material och sediment. 

Fugacitetsberäkning visar att vid initialspridning till jord förväntas 99,7 % av ämnet stanna i marken, 0,29 % 

spridas till vatten och 0,05 % till sediment. Spridningen till luften är minimal. Vid initial spridning via vatten 

förväntas 85,3 % kvarvara i vatten, 14,7 % ansamlas i sediment och 0,04 % i jord. Modellen ger dock ett 

modellerat koc värde på 2450 L/kg, vilket ligger i underkant med de värden som är beskrivna från verkliga 

studier. Den del som förväntas ansamlas till sediment via spridning till vatten kan därför antas vara större. 
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7.6 Förekomst i människa och miljö 

7.6.1 Bifenox 

Bifenox har analyserats i urin från tre personer som applicerat preparat med substansen inom jordbruk. 

Uppmätta koncentrationer låg på 6,6 till 28,7 mg/kg, studien publicerades 1993, (Ref 65). Bifenox har 

detekterats i vatten och sediment från en damm i Tyskland i en koncentration mellan 9,5 till 23 ng/l samt 

4,1 till 18,3 µg/kg. Proverna togs 1992-1994, (Ref 65).  

Getter som diat har i en studie utfodrats med 1 mg/kg bifenox per kroppsvikt. Analys på mjölk har inte 

kunnat påvisa några detekterbara halter av bifenox (LOD låg på 0,01 mg/l). Ingen analys gjordes på vävnad 

från djuren, (Ref 11). 

7.6.2 Terbutryn 

Uppgifter från livsmedelsverkets rapport nr7/2010 om övervakning av bekämpningsmedelsrester i 

vegetabiliska livsmedels redovisar analyser av terbutryn i frukt och grönsaker. Ämnet har analyserats men 

halter har inte kunnat detekteras, (Ref 36 & 37). 

Terbutryn har inte detekterats i grundvatten från prover tagna i norra Italien som däremot påvisade 

innehåll av andra trazinföringar. Ämnet kunde inte detekteras i 303 provtagna brunnar i USA. Terbutryn har 

uppmäts i ett grundvattenprov i Nederländerna i en halt på 2,4 µg/l. Terbutryn har även provtagits i 

brunnar i Spanien i ett område med citrusodling utan att ha detekterats. Ämnet har provtagist i 

dricksvatten i USA utan att ha detekterats, (Ref 65). I Tyskland spårades terbutryn i 19 av 20 ytvattenprov 

från floden Elbe mellan 1992 och 1993 i halter mellan 2,0 och 19 µg/l. Ämnet har även detekterats i 

ytvatten i Nederländerna, halten är inte angiven. Terbutryn har även analyserats i ytvatten i Storbritannien 

utan resultat samt i ytvatten i mellanvästern, USA, (Ref 65). Terbutryn har spårats i dammar som samlat 

upp bevattningsvatten, (Ref 65). Terbutryn har inte detekterats i regnvattenprover tagna mellan mars och 

november i Hannover i Tyskland 1996 men däremot i två av fem regnvattenprover från Paris i halter mellan 

25 och 34 ng/l, 1991, (Ref 65).  

1974 identifierades terbutryn i jordprover från en damm i USA som samlade upp vatten från majs och 

spannmålsodlingar, (Ref 65). Terbutryn har även uppmätts i zebramussla från floden Rhen i Nederländerna 

i en halt på <5 µg/kg våt vikt, (Ref 65). 

7.6.3 Diklorvos 

Diklorvos har nyligen screenats i frukt, grönsaker, matoljor och spannmål utan att några halter över 

detektionsgräns påträffats. Studien publicerades 2010 av livsmedelsverket. (Livsmedelsverkets rapport nr 

7/2010). I Sverige har fram till 2006 972 vattenprov analyserats på förekomst av diklorvos. Ämnet har 

hittats i två prov med en högsta halt på 0,3 µg/l, (Ref 3). 

Globalt har diklorvos frekvent detekterats i ytvatten, inomhusluft, jord och livsmedel. 1994 och 1995 

inventerades dricksvatten i 46 stycken brunnar i Kalifornien. Inga prover innehöll halter över 

detektionsgränsen. En studie från Japan 1998 kunde påvisa en medelhalt i ytvatten på 82 ng/l respektive 19 

ng/l i 8 respektive 4 % av proverna. Halter på mellan 1,7 till 8,2 ng/l har uppmätts i en flod utanför Quebec i 

Kanada mellan 1986 och 1987. Inga halter kunde detekterat i ytvatten från Nederländerna mellan 1989 och 

1999. Prover togs en gång per månad på sex olika lokaler.  1988 uppmättes en halt på 0,13 µg/l i havsvatten 

i Beirtreach Bay utanför Irland. Ämnet har även uppmätts 1 % av 205 regnvattensprover tagna i Grekland 
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mellan 1997 och 1998. Medelkoncentrationen låg på 0,02 µg/l. Diklorvos har även uppmätts i 

avloppsvatten från en tillverkningsanläggning i Bulgarien i en halt av 16 g/l, 1979. I sediment från två floder 

i Kina har en medelhalt på 0,14 µg/kg respektive 0,32 µg/kg detekterats, 2000.  

Ämnet har även uppmätts i 3 av 16 luftprover tagna i urban miljö i Kalifornien under 1991. 

Medelkoncentrationen uppmättes till 0,013 µg/m3. Prover från inomhusluft från lokaler där ämnet används 

i remsor mot insekter har visat halter mellan <0,01 till 0,24 µg/L. Resultatet kommer från över 3000 prover 

som tagits i Storbritannien, Australien och Frankrike mellan 1967 och 1700. 

I livsmedel har diklorvos påträffats i jordgubbar efter en undersökning av frukt och grönsaker i Japan. En 

undersökning på tomater kunde inte påvisa några detekterbara halter. En studie på ris och äpplen visade 

att ett prov innehåller diklorvos. I Sverige genomfördes en studie på frukt och grönsaker mellan 1964 och 

1968 vilket visade att ämnet fanns i äpplen, sallad och potatis. En annan undersökning har även visat att 

ämnet detekterats i svamp.  

Diklorvos kunde inte detekteras i något av de 92 prover på odlad lax som tog i Storbritannien mellan 1987 

och 1989. Ämnet har uppmätts i organ på får och i vävnader på nötdjur efter 7 respektive 12-22 dagar vid 

applicering av ämnet triklorfon. Diklorvos har även detekterats i mjölk och mejeriprodukter, 1975 samt 

1979. Uppgifter om uppmätta halter är tagna från HSDB, (Ref 65). 

7.6.4 Heptaklor och heptaklorepoxid 

Ämnena har analyserats i frukt och grönsaker 2008 enligt livsmedelsverkets rapport från 2010. Inga halter 

har påträffats över detektionsgränsen. I Sverige har 1 438 vattenprov tagits för analys av heptaklor enligt 

Adielsson et al 2006 varav ett prov har detekterat ämnet i en halt på 0,02 µg/l, (Ref 3). 

I luftprover från 1998 i Texas, USA uppmättes heptaklor i en medelhalt på 0,04 ng/m3. Mellan januari och 

oktober provtogs luft i Alabama, USA vilket resulterade i halter mellan 20 till 50 pg/m3. Högsta halter 

uppmättes under sommarmånaderna, (Ref 67). 

Mellan 1985 och 1986 provtogs 100 privata brunnar i Kansas. Heptaklor detekterades i 1 % av proverna 

med en halt mellan 0,023 och 0,026 µg/l (ppb). Ämnet har även provtagits i grundvatten från 17 stater i 

USA och påträffades i 6st. Högsta halten låg på 0,052 µg/l (ppb). Heptaklor och heptaklorepoxid har även 

detekterats i regnvatten i Texas, USA med halter upp till 139,7 respektive 155,7 pg/l. Studien publicerades 

2001. Heptaklorepoxid har även påträffats i 2 av 8 prover i regnvatten tagna i ett område med 

trädgårdsodlingar i Danmark. Den högsta halten låg på 0,005 µg/l. Studien publicerades 2001, (Ref 67). 

Heptaklor har även detekterats i sediment i 9 av 1 148 provtagna lokaler i USA, 2003. Den högsta halten låg 

på 8,3 µg/kg. Proven var tagna mellan 1992 och 2001, (Ref 67). 

7.6.5 Quinoxyfen 

Quinoxyfen har detekterats i frukt och grönt enligt Livsmedelsverkets senaste rapport från 2010. Totalt 

genomförses 1119 prov. Inom kategorin små frukter och bär detekterades quinoxyfen i 6 av 81 prov. Den 

högsta uppmätta halten låg på 0,082 mg/kg. Ämnet analyserades även i bönor, gurkor, apelsiner, 

mandariner, persikor, spenat, morötter och potatis utan att halter över detektionsgräns kunde noteras.  
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Studier på vindruvor som besprutats fyra gånger med quinoxyfen uppvisar en halt på 0,38 mg/kg. Efter 

fermentering av druvorna kunde inga rester påvisas i det vin som hade producerats. Studien visar att jäst 

kan bryta ner quinoxyfen och adsorbera ämnet. Bakterier har dock ingen nedbrytande effekt. Analyser på 

soltorkade russin påvisade inga halter av quinoxyfen. Russin som torkats i ugn påvisade halter i samma 

storleksordning som färska druvor, (Ref 7). 

En miljöövervakning på vatten, sediment och biota genomförses i Italien mellan 2005 och 2006. Det 

område som undersöktes vara påverkat från vingårdar där ämnet användes. Halterna i sediment var 

mycket låga, <0,54 till 2,31 µg/kg. Halter i sedimentlevande makrovertebrater och fisk låg i majoritet under 

detektionsgräns på 0,54 µg/kg. Skadliga koncentrationer i ytvatten anses inte vara troliga till följd av 

ämnets låga löslighet och adsorptiva förmåga, (Ref 39). 

7.6.6 Dikofol 

Dikofol har provtagits i många olika matriser under en lång tid. I livsmedelsverkets senaste rapport från 

2010 påvisas att ämnet har påträffats i frukt och grönsaker. Chilipeppar från Indien och Thailand har påvisat 

halter på upp till 2,59 respektive 0,51 mg/kg. 

Ämnet har påträffats i grundvatten i Miami, USA (1982) med halter mellan 0,1 till 1,8 ppm. En 

miljöövervakningsstudie från US publicerad 1993 kunde inte påvisa några detekterbara halter från 1634 

provtagna brunnar. Ämnet påträffades dock i 3 av 38 vattenprover från landsbygden i USE från 1986. 

Ytvattenprover från en flod i Kalifornien, USA påvisade halter från 0,5 till 1,4 µg/l, studien publicerades 

1996.  Provtagning mellan 1988 till 1993 kunde inte påvisa några detekterande halter av dikofol i 27 

ytvattenprover från södra Florida. Ämnet har dock detekterats i ytvatten med en halt mellan 0,2 och 2,5 

µg/l i Kalifornien, studien publicerades 2004, (Ref 65). 

Sediment har analyserats i före detta Sovjetunionen vilket påvisade halter upp till 0,4 mg/l. Studien är 

publicerad 1983. 1992 provtogs sediment från en flod i Kalifornien, USA vilket gav halter mellan 6,8 till 23,7 

ng/l. Dikofol har även detekterats i sediment och porvatten från prover tagna från vattenreservoaren 

Guanting utanför Beijing, 2003 och 2004. Halter på upp till 62,7 pg/g uppmättes i sediment samt under 

detektionsgräns till 28,5 ng/L i porvatten. I Spanien har jordprov tagna 1996 och 1997 analysrats. Dikofol 

detekterades i mindre än 6 % av proverna. Den högsta koncentrationen låg på 0,1 mg/kg.  1996 

analyserades 21 jordprov från Thailand vilka innehöll halter mellan 16,7 till 231,8 µg/kg, (Ref 65).  

Studier på livsmedel har bland annat visat att inhemska större frukter från USA innehöll halter upp till 0,015 

ppm, 174 prover av 3281 innehöll dikofol. Analys på importerad frukt visade halter på upp till 0,05 ppm. 

Totalt togs 1048 prover varav 27 påvisade dikofol, proverna togs mellan 1969 och 1976. Dikofol har även 

uppmäts i ingefära. 2 av 13 prover på fasta produkter av ingefära har detekterats i en halt på 115,3 och 

207,9 ppb samt i 2 av 7 flytande produkter i en halt på 9 respektive 76,2 ppb. Studien är publicerad 2010, 

(Ref 65). 

Danmark genomförde ett övervakningsprogram på bekämpningsmedel mellan 1995 och 1996 och provtog 

fisk och animaliska produkter utan att kunna detektera dikofol. Fisk från medelhavet har påvisat halter 

mellan 1,2 till 3,9 µg/kg, studien publicerades 1986, (Ref 65). Ämnet har även detekterats i daggmask i en 

halt upp till 2 ppm. Datum är inte angivet. 
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7.6.7 Cyanid 

Cyanid kan bildas av bakterier, alger och svampar. Cyanid återfinns naturligt i många matvaror och växter, 

däribland mandlar, soja, spenat samt bambuskott. Människor kan få i sig cyanider via hudkontakt, 

inandning, via vätska och föda. I koppen övergår cyanider till blodet och kan dels tranformeras till tiocyanat 

eller metaboliseras till koldioxid och vatten. Både cyanider och tiocyanat utsöndras via urin, vissa 

metaboliter utsöndras även via lungor. Cyanider som exempelvis vätecyanid transporteras snabbt genom 

biologiska membran i kroppen. Cyanider ackumuleras varken i blodet eller i vävnader vid kronisk 

exponering. Vid akut förgiftning påverkas primärt nervsystemet vilket kan leda till depression, koma och 

död, (Ref 92).   

Vätecyanid förekommer naturligt i låga halter i blod och antas spela en viktig roll vid bildande av 

aminosyror. Låga halter finns även naturligt i atmosfären, (Ref 65). Vätecyanid har provtagits i luft från Sofia 

i Bulgarien vilket resulterade i en medelhalt på 1,08 µg/m3 och luft från ett industriområde gav en 

medelhalt på 2,4 µg/m3. Mellan 1991 och 1998 provtogs luft från 25 lokaler i Minnesota, USA utan att 

kunna detektera cyanider, (Ref 65). 

Många av de cyanider som påträffas i mark och vatten härstammar från industriella processer. De 

vanligaste formerna av cyanid från industriella källor som påträffas i naturen är vätecyanid, natriumcyanid 

och kaliumcyanid, (Ref 92). 

Den största källa till utsläpp av cyanider till vatten anses komma från metallbearbetningsindustrier, 

järnverk, gas- och koksverk, kemiska industrier samt från avloppsreningsverk. Betydligt mindre del anses 

komma från ytavrinning och dagvatten. Spridning av cyanider från deponier och upplag kan förorena mark 

och grundvatten. De cyanidföroreningar som är vanligast förekommande i miljön är väte-, natrium- och 

kaliumcyanid, (Ref 92 & 65). 

Vätecyanid produceras bland annat som intermediär vid tillverkning av nylon och kan spridas till miljön via 

olika produkt och avfallsströmmar, (Ref 65).  

I en övervakningsstudie från Canada publicerad 1976 påvisar att totalhalten cyanider i naturliga ytvatten 

kunde nå upp till koncentrationer mellan 30 till 60 µg/l, (Ref 65). I 61 % av provtagna ytvatten i USA ligger 

cyanidhalten från under 3,5 µg/l, i 35 % av ytvatten ligger halterna mellan 3,5 till 52 µg/l, (Ref 92). 

I USA har cyanidhalter i avloppsvatten från en metallbearbetningsindustri uppmäts till 100 g/l, (1986) samt i 

halter upp till 0,2 mg/l från en textilindustri, (1979).  En studie på utgående avloppsvatten från två 

avloppsreningsverk i Los Angeles visade medelhalter på 10 till 240 µg/l, (1978), (Ref 92).I USA har studier på 

grundvatten mellan 1993 och 1998 visat att halten av cyanid i 99,8 % av fallen legat under det högsta 

gränsvärdet på 0,2 mg/l, (Ref 92). 

Kontaminering av jord sker i huvudsak från deponier som innehåller rester av cyanid och från förorenade 

fyllnadsmassor samt från användande av cyanidinnehållande vägsalt, (Ref 92). 

Cyanider finns bland annat i cigarettrök och en rökare kan från en cigarett få i sig mellan 10-400 µg. 

Motsvarande siffra för en passiv rökare ligger mellan 0,006 till 0,27 µg per cigarett. Luft som anses vara ren 

har en koncentration av cyanid mellan 0,18 till 0,187 mg/m3, (Ref 92). 

Medelhalten av cyanidinnehållet i olika livsmedel finns rapporterade. I spannmål har halterna angetts 

mellan 0,002-0,45 µg/g, i sojaproteinprodukter mellan 0,07-0,3 µg/g, i limabönor i halter mellan 100-170 

µg/g samt i fruktjuice mellan 1900 till 4600 mg/l, (Ref 92). 
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7.6.8 Aklonifen 

Uppgifter från livsmedelsverkets rapport om miljöövervakning av pesticider, del 1 och 2 publicerad 2010 

ger inga uppgifter om uppmätta halter i frukt och grönsaker. 

Halter i jord samt yt- och grundvatten har modellerats i en italiensk studie från 1999 som beskriver PEC 

värden i områden där aklonifen används som bekämpningsmedel. Studien ger beräknade PEC-värden i jord 

mellan 1,9 och 3,2 mg/kg beroende på tid och antal appliceringar. PEC i ytvatten från avrinning beräknades 

till 6,3 µg/l och i grundvatten på 1 meters djup till <0,001 µg/l, (Ref 66).  

Aklonifen har analyserats i 231 svenska vattenprov mellan 1985 och 2004 och finns upptagna i den 

generella pesticiddatabasen. Ämnet har påträffats i sex prover i en halt på 0,2 µg/l, (Ref 3). 

7.7 Miljöriskbedömning PEC/PNEC 

7.7.1 Bifenox 

Den högsta halt som påträffats i vatten ligger på 23 ng/l vilket får representera PEClokalt. Miljöriskbedömning 

kan dock antas mer relevant för jordlevande eller sedimentlevande organismer med tanke på att halten 

förväntas vara högre i dessa matriser.  Akuta test på vattenlevande organismer finns på tre trofiska nivåer 

samt två långtidsstudier. För beräkning av PNEC i vatten används en säkerhetsfaktor på 50 enligt TGD. Det 

lägsta effektvärdet är ett NOEC på 0,15 mg/l på dafnia. PNECvatten blir således 3 µg/l. Kvoten mellan 

PEC/PNEC för vatten är lägre än 0,01 vilket påvisar att det för denna koncentration inte föreligger någon 

risk för vattenlevande organismer.  

7.7.2 Terbutryn 

Terbutryn har detekterats i ytvatten i Tyskland i halter mellan 2 och 19 µg/l. Värdena används för 

antagande av lokala PEC. Effektvärden finns på tre trofiska nivåer men inga långtidsstudier har påträffats. 

En säkerhetsfaktor på 1000 används för beräkning av PNEC vatten enligt TGD. Det lägsta effektvärdet är på 

2 µg/l vilket är uppmätt på alger. PNECvatten uppskattas till 2 ng/l. Beräkning av kvoten mellan lokalt PEC och 

PNECvatten ger ett värde mellan 1000 och 9500 vilket visar att den uppmätta halten i miljön ger betydande 

effekter på vattenlevande organismer. Även utan säkerhetsfaktor är den uppmätta halten från ytvatten så 

pass hög att det finns en påtagning risk för effekter på vattenlevande organismer. 

7.7.3 Diklorvos 

Uppgifter på akuttoxicitet finns från tre olika trofiska nivåer och långtidsstudier är gjord på fler än två 

nivåer, (Ref 65). För beräkning av PNEC används en säkerhetsfaktor på 10. Lägsta effektvärdet som är 

redovisat i denna rapport är NOEC på 0,19 µg/l för dafnia. PNECvatten beräknas till 0,019 µg/l. Relevanta 

lokala PEC värden är tagna från en studie utanför Quebec i Kanada med uppmätta halter mellan 1,7 till 8,2 

µg/l. Kvoten mellan PEC och PNECvatten beräknas ligga mellan 89 och 432 vilket påvisar att den halt som 

uppmättes i Cananda mellan 1986 och 1987 hade effekter på vattenlevande organismer. Även utan en 

säkerhetsfaktor på 10 är risken för effekter påtaglig. Med tanke på att ämnet inte anses användas i dag kan 

halten i miljön väntas vara lägre. 

7.7.4 Heptaklor och heptaklorepoxid 

Ingen beräkning av PNEC har påträffats för heptaklor eller heptaklorepoxid. En rad akuta effektvärden har 

påträffats med enbart ett kroniskt test på fisk. Det lägsta effektvärdet för heptaklor är ett uppmätt NOEC på 

0,86 µg/l under 60 dagar på fisk. En säkerhetsfaktor på 100 används enligt TGD. PNEC beräknas till 0,0086 
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µg/l. I Sverige har 1 av 1438 analyserade vattenprov påvisat en halt på 0,02 µg/l, vilket används som PEC. 

Beräkning av PEC/PNEC för vatten ger ett värde på 2,3. Kvoten indikerar att det kan förekomma en risk för 

vattenlevande organismer i den uppmätta halten. För en bättre bedömning av miljörisker bör 

kompletterande långtidsstudier göras för att minska säkerhetsfaktorn och osäkerheten i 

miljöriskbedömningen. En halt på 0,02 µg/l ligger dock under den lägsta uppmätta effektkoncentrationen. 

7.7.5 Quinoxyfen 

Akuta och kroniska ekotoxikologiska studier finns på minst tre trofisknivåer i vatten. Det lägsta effektvärdet 

är ett NOEC uppmätt på fisk och ligger på 14 µg/l. För beräkning av PNEC används en säkerhetsfaktor på 10 

enligt TGD. PNECvatten beräknas till 1,4 µg/l. Uppgifter om halter i vatten har inte påträffats.  En studie från 

Italien gav halter under detektionsgräns i sedimentlevande organismer, <0,54 µg/kg. Halten i vatten antas 

vara betydligt lägre då quinoxyfen anses vara både bioackumulerade och ha hög adsorptiv förmåga. En 

miljöriskbedömning anses vara mer relevant för jord- och sedimentlevande organismer. 

7.7.6 Dikofol 

För beräkning av PNECvatten används det lägsta effektvärdet som är ett NOEC från en 60 dagars studie på fisk 

på 4,4 µg/l. Studier finns på fler än tre trofiska nivåer både på akuta och korniska test. En säkerhetsfaktor 

på 10 används. PNECvatten för dikofol bedöms till 0,44 µg/l. Uppgifter om halter i miljön är relativt gamla och 

med tanke på att användningen i norden har upphört antas halterna i miljö vara lägre. Däremot sker med 

all sannolikget en diffus spriding från importerade livsmedel. Den halt som får representera ett PEC värde 

kommer från en Amerikanske studie som publicerats 2004. Halterna i ytvatten låg mellan 0,2 och 2,5 µg/l. 

Beräkning av kvoten mellan PEC och PNECvatten ger ett värde mellan 0,46 och 5,7 vilket indikerar att det kan 

finnas risk för påverkan på vattenlevande organismer. 

 Om effektvärdena ligger i samma storleksordning för marklevande organismer kan även den halt på 0,1 

mg/kg som uppmäts i jord i Spanien från 1997 innebära en negativ påverkan på miljön. 

7.7.7 Cyanid 

För beräkning av ett PNEC värde för fri cyanid (CN-) finns akuta studier på mer än tre trofisk nivåer, 

inkluderat alg, dafnia och fisk samt minst tre kroniska studier på motsvarande nivåer. En säkerhetsfaktor på 

10 används vid beräkning av PNEC. Det lägsta effektvärdet är ett NOEC på 29 µg/l från en 28 dagars studie 

på fisk. Utöver detta finns även ett MATC (maximun acceptable toxical concentration) på 70 µg/l uppmätt 

på dafnia. PNECvatten för fri cyanid beräknas till 2,9 µg/l.  

Uppmätta halter i ytvatten från USA och Canada ligger i intervallen från under 3,5 till 60 µg/l. Som ett 

jämförbart PEC värde väljs intervallet från 3,5 till 60 µg/l. Kvoten mellan PEC/PNECvatten beräknas från 1,2 till 

20,7 vilken indikerar att det med använda uppgifter finns en risk för negativ påverkan på vattenlevande 

organismer. Även om ett PNEC värdet skulle väljs till 70 µg/l likt det MATC värde som finns för cyanid samt 

utan en säkerhetsfaktor på 10 skulle kvoten mellan PEC/PNEC ligga oroväckande nära 1, (PEC= 60 µg/l, 

PNEC=70 µg/l, PEC/PNEC = 60/70 = 0,86). 

7.7.8 Aklonifen 

PNEC för vatten har beräknats till 0,25 µg/l med en säkerhetsfaktor på 10. Det lägsta effektvärdet är ett 

kroniskt NOEC uppmätt på alg som ligger på 2,5 µg/l, (Ref 33). Beräkning av PEC värden i områden där 

aklonifen används har gjorts i Italien, 1999. Halter i grundvatten beräknades till <0,001 µg/l, i vatten från 

avrinning till 6,3 µg/l och i besprutad jord till mellan 1,9 och 3,2 mg/kg. Kvoten mellan PEC/PNEC i 
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grundvatten blir <0,004 och i ytvatten 25,2 vilket indikerar att de halter som har beräknats för ytvatten 

ligger mycket över den koncentration som är säker för vattenlevande organismer. Bedömningen visar att 

det finns en risk för negativa effekter på vattenlevande organismer. Uppgifterna på PEC är dock 20 år 

gamla. 

7.8 Bedömning av val av screeningsämne inom gruppen 

Bedömningen av respektive ämnes negativa miljöfarlighet visar högst summa för heptaklor och 

heptaklorepoxid samt dikofol. Därefter följer quinoxyfen, aklonifen, terbutryn och sist bifenox, cyanid och 

diklorvos. Summeringen redovisas i tabell 44. 

Av dessa har cyanidföreningar och aklonifen används i störst kvantitet sedan 1992, följt av terbutryn och 

bifenox. Trenden pekar åt att användningen av bifenox ökar medans användningen tenderar att minska 

något för aklonifen. För upptagna cyanidföreningar tenderar användningen i Sverige att öka fram till 2007. 

Minskningen ser ut att vara störst för terbutryn.  I EU anses dikofol, aklonifen och flera av cyaniderna vara 

högvolymprodukter och resterande lågvolymprodukter. Uppgifter saknas dock för heptaklor, 

heptaklorepoxid och quinoxyfen. Det sistnämnda ämnet verkar inte ha används i Sverige över huvud taget. 

Den riskbedömning som är gjord har gett högst risk på uppmätta halter i miljön i fallande ordning för 

terbutryn, diklorvos, aklonifen, cyanid, dikofol, heptaklor och heptaklorepoxid. Ingen risk anses enligt 

beräkningarna föreligga för bifenox och quinoxyfen. 

Prioriterade screeningämnen inom gruppen bedöms vara aklonifen och terbutryn som båda används i 

Sverige idag samt har används i störst volymer jämfört med övriga. Riskbedömningen indikerar dessutom 

att uppmätta halter i naturen kan medföra risk för skada. Även bifenox anses som prioriterat inom gruppen 

då användningen i Sverige tenderar att öka. Bifenox godkändes som herbicid i Sverige 2009. Cyanid anses 

också vara intressant för screening då cyanider används i Sverige i störts mängder i jämförelse med övriga 

ämnen inom gruppen. Volymen tenderar inte att minska och de halter som uppmäts i naturen visat att det 

kan förekomma risk för påverkan på miljön. Cyanider anses dock inte vara kroniskt giftiga, persistenta eller 

bioackumulativa.  

Quinoxyfen bedöms inte som lika prioriterat då ämnet inte har används i Sverige, samma gäller för dikofol 

som inte längre är godkänt och som använts i liten volym. Heptaklor och heptaklorepoxid anses inte vara 

prioriterade då ämnena länga varit förbjudna samt att dessa redan har provtagits i vatten och livsmedel. 

Diklorvos anses inte heller vara prioriterat då ämnet inte använts sedan 1990 samt att de negativa 

miljöegenskaperna inte är lika allvarliga som övriga ämnen. 

  



86 
 

 Tabell 44: Det totala utfallet av bedömda negativa miljöegenskaper för respektive komplexbildande ämne. En 

 sammanvägning har gjorts av de olika komplex och dess egenskaper som redovisats i kapitlet. 

Negativa miljöegenskaper 
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Skadligt för vattenlevande organismer 
• • • • • • • • • 

Giftigt • • • • • • • • • 

Mycket giftigt • • • • • • • • • 

Potential för långtidseffekter •   • • • • • • 

Biologisk svårnedbrytbarhet • ↑ ↓ • • • ↑ • • 

Carcinogenicitet n.a. ↑ ↑ • •   ↓↑ - 

Mutagenicitet   ↑ - -   ↓ - 

Reproduktionstoxicitet  n.a. ↓ n.a. n.a.   ↑ - 

Persistent  ↑  • • •  • • 

Bioackumulerande    • • •  • - 

Toxicitet • ↓ • • •   • • 

vP (mycket persistent)  ”↑”  • • •  • • 

vB (mycket bioackumulerande)    • - •  • - 

Potential för långväga transport   ↓ • •  • ↓ ↓ 

Summering/Osäkerhet 6/1 7/1,5 6/1,5 12/1 11/1 9/0 7/0 11,5/0 8/0,5 

          

 Teckenförklaring 

•  Ämnet bedöms ha en negativ miljöegenskap. 

↑  Indikationer finns på en negativ miljöegenskap. 

↑↓  Tillgängliga uppgifter går isär. 

↓  Indikationer finns som INTE pekar på en negativ miljöegenskap. 

” ”  Markerade med citationstecken innebär att underlaget kommer från modellering eller 
beräkning, t.ex. från QSAR. 

n.a.  Not Analysed, uppgifter saknas för bedömning. 

  Ämnet bedöms INTE ha en negativ miljöegenskap. 
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7.9 Bedömning av provtagningsmatris 

Vid screening av bifenox bör dess nedbrytningsprodukter analyseras då dessa antas vara mer persistenta i 

miljön är bifenox och i vissa fall även ha större potential för springning i både mark och vatten. Primära 

matriser är jord från rapsfält och besprutade åkrar, därefter påverkat ytvatten samt sediment.  Provtagning 

av grundvatten anses inte vara prioriterat men kan vara intressant. Ämnet har sedan 2009 används som 

bekämpningsmedel. Provtagning av luft, avloppsvatten och slam anses inte vara prioriterade matriser. 

Eventuell kan det vara intressant att provta importerade grödor och varor som raps, veta och korn. Ämnet 

används på grödor för livsmedel och är fettlösligt varvid analys av humana prov kan vara intressant. Ämnet 

har ett högt BCF-värde viket gör bröstmjölk intressant för undersökning. En studie på getmjölk har dock 

inte kunnat visa några detekterbara halter efter att ämnet exponerats via föda. 

Screening av terbutryn från jordbruk bör primärt göras på sediment från jordbruksmark där ämnet har 

används. Spridning av terbutryn från mark till ytvatten och grundvatten bör ses som en möjlig 

spridningsväg i områden med sandiga jordar men låg organisk halt och lite lera. Provtagning av grundvatten 

och eventuellt ytvatten kan därför anses motiverad i områden där ämnet har använts och där dessa 

förhållanden råder. Det är dock mer troligt att spår av ämnet primärt kan påträffas i sediment och eroderat 

material.  Ämnet har inte varit godkänt som bekämpningsmedel sedan 2003 varvid spriding från jordbruk 

till miljön antas minska. 

Idag används ämnet istället som tillsats i vattenbaserade färger för exteriört, interiört och industriellt bruk. 

Spridningen antas istället ske till luft när färgen torkar, via vatten till avlopp eller dagvatten vid regn eller 

rengöring samt via olika avfallsvägar. För att undersöka hur ämnet sprids bör prover tas på framför allt 

avloppsslam, dagvattensediment samt lakvattenpåverkat sediment från deponier. Eventuellt även på 

avloppsvatten.  

Provtagning av frukt och grönsaker har inte kunnat detektera terbutryn, därav anses inte screening på biota 

eller humana matriser vara primärt. 

Med tanke på att diklorvos inte längre användas i Sverige eller Norden, bedöms som en långvolymprodukt i 

EU samt att ämnet inte bedöms som persistent eller bioackumulerande anses diklorvos inte vara prioriterat 

för screening inom gruppen. Spridning av ämnet från samhället sker troligen från deponier och lakvatten 

varvid provtagning bör göras i påverkat ytvatten eller markvatten. Ämnet har låg adsorptiv förmåga och 

förväntas inte ansamlas i sediment. Däremot kan provtagning eventuellt vara aktuell i denna matris i 

närheten av punktkällor från tillverkning och formulering. Då ämnet inte anses som bioackumulerade och 

inte längre används som insekticid anses inte provtagning i biota eller humana prover prioriterat. Det 

samma gäller för luft. Nyliga studier på frukt och grönt har inte påvisat några detekterade halter.  

Diklorvos bildas vid nedbrytning av triklorfon som är en annan insekticid som använts inom jordbruk i 

Sverige fram till 2005. Ämnet skulle kunna förekomma som metabolit i jordbruksmark och även kunna 

spridas till yt- och grundvatten. Provtagning i påverkad jord kan vara av intresse för screening. 

Vid provtagning av heptaklor och heptaklorepoxid bedöms påverkad jord, sediment samt biota och 

humana prover vara primära. Provtagning av vatten antas inte vara relevant då ämnena förväntas spridas 

via nedfall. I kontakt med vatten antas ämnena adsorberas starkt till suspenderat material och sediment. 

Halterna i luft antas vara mycket låga och därför inte primärt för provtagning även om ämnena antas 
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spridas via atmosfären. Avloppsvatten anses inte vara prioriterat då ämnena inte antas spridas primärt den 

vägen. Provtagning av slam kan dock vara intressant då ämnena antas adsorberas starkt till organiskt 

material. Frukt och grönt har nyligen undersöks utan att hitta spår av heptaklor och heptaklorepoxid. En 

screening på biota bör bestå av prover från fisk, mussla och ägg samt främst bröstmjölk hos människa. 

Ämnena är bioackumulativa. 

Quinoxyfen anses inte var ett prioriterat screeningämnen inför 2011. Anledningen är att ämnet än så länge 

inte används i Sverige eller i Norden. Däremot importeras ämnet via frukt och grönsaker vilket resulterar i 

att ämnet sprids via avfall och avlopp. Ämnet har nyligen provtagits i frukt och grönsaker. Av 1119 prover 

påträffades ämnet i 6 produkter, den högsta halten låg på 0,082 mg/kg. Vid en eventuell screening bör 

primärt slam undersökas från kommunala avlopp för att undersöka om ämnet kan tänkas spridas till miljön. 

Vid konsumtion av mat som innehåller ämnet kan anrikning misstänkas ske i kroppen och provtagning av 

bröstmjölk kan därför vara intressant. Studier har dock visat att ämnet metaboliseras i däggdjur. Ämnet 

förväntas spridas via avloppsvatten. Den starkt adsorptiva förmågan gör slam från reningsverk aktuell för 

provtagning samt eventuellt påverkat sediment. Provtagning i luft och jord anses inte relevant då ämnet 

inte antas användas i Sverige som bekämpningsmedel. Quinoxyfen förväntas inte kvarvara i vatten varvid 

denna matris inte anses aktuell för provtagning. Quinoxyfen har potential för bioackumulering varvid 

provtagning på mussla, fisk och ägg samt bröstmjölk hos människa kan vara intressant. 

Provtagning av dikofol i livsmedel har nyligen sammanställts av Livsmedelsverket vilket påvisar att ämnet 

finns i bland annat importerad chilipeppar. Ämnet har inte används i Sverige på tio år och halterna i miljön 

bör därför ha minska. Ämnet anses som ett prioriterat riskminskningsämne och är mycket giftigt för 

vattenlevande organismer och ett potentiellt PBT och vPvB. Dikofol kan antas kvarvara i miljön under längre 

tid med påtaglig risk för bioackumulering och även biomagnifiering. Vid screening i miljön anses påverkat 

sediment vara en primär matris samt eventuellt sedimentlevande biota, eventuellt även mussla och fisk. 

Provtagning av importerade grönsaker och frukt kan även anses som prioriterat, exempelvis rotfukter och 

likande från Asien.  Provtagning av slam från kommunala reningsverk är en aktuell matris för att studera om 

det sker någon diffus spridning från konsumtion av frukt och grönt. Då ämnet förekommer i livsmedel samt 

är fettlösligt och bioackumulerande anses även provtagning på människa och i så fall bröstmjölk vara 

intressant. Provtagning i vatten och luft anses inte som prioriterat då ämnet adsorberar starkt till organiskt 

material och sediment. Inte heller jord anses primärt med anledning av att ämnet inte längre används som 

bekämpningsmedel. 

Eventuell provtagning av cyanider bör göras i utgående avloppsvatten från kommunala reningsverk och 

från industrier där cyanider används samt i påverkat ytvatten. Screening kan även anses vara aktuellt i 

lakvatten från äldre deponier eller utfyllnadsområden som består av material som kan innehålla cyanider, 

exempelvis slagg- och restprodukter från metallbearbetningsindustrier, gruvor och liknande. Även 

opåverkat ytvatten är av intresse då vätecyanid transporteras långväga. Luft anses inte som prioriterat med 

däremot kan regnvatten vara av intresse. Ämna är dock inte speciellt persistenta i miljön. Provtagning av 

sediment eller slam anses inte relevant med tanke på att ämnen generellt är lösliga och har ringa 

adsorptiva egenskaper. Inte heller provtagning i biota eller humana matriser anses direkt intressant med 

anledning av att ämnena inte anrikas samt att farligheten är av mer akuttoxisk karaktär än att ämnena ger 

långtidseffekter. 
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Prioriterade matriser för provtagning av aklonifen anses vara påverkad jord och ytvatten från besprutade 

områden samt påverkat sediment. Aklonifen har redan provtagits i 6 av 231 vattenprover i Sverige. Även 

besprutade grönsaker kan anses prioriterat då den senaste studien från livsmedelsverket inte innehöll 

några uppmätta halter i frukt och grönt. Eventuellt kan mussla och fisk vara intressant att provta i påverkat 

vatten. Humana prov kan även vara intressant med bakgrund av att ämnet är fettlösligt och har ett BCF på 

840 och kan anses vara måttligt bioackumulerande. Även slam från reningsverk kan vara intressant för att 

påvisa spridning från konsumenter. Eventuellt även avloppsvatten och påverkat sediment. Provtagning av 

grundvatten anses inte vara en primär matris då ämnet är immobilt i mark. Det samma gäller för luft och 

opåverkat ytvatten. 

Tabell 45: Förslag på matriser för provtagning samt prioritering av matris för respektive ämne. 

Prioriteringsordning 
 

 

••• Högst  
•• -  
• Lägst  

Val av matris 
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Luft Påverkat         
 Opåverkat         
          
Ytvatten Påverkat •• • ••    •• • 
 Opåverkat       •  
          
Grundvatten Påverkat • •       
 Opåverkat         
          
Avloppsvatten Ingående  ••     ••• • 
 Utgående         
          
Jord Påverkat ••• • •• •    ••• 
 Opåverkat         
          
Sediment Påverkat •• ••• • ••• • ••  •• 
 Opåverkat         
          
Slam från reningsverk Kommunalt  •••  • ••• •••  ••• 
 Industriellt         
          
Biota (ex fisk, 

mussla, ägg 
etc) 

•   •• • •  ••• 

          
Human  (ex urin, 

bröstmjölk 
etc) 

•   •• •• ••  •• 
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1. ÖVRIGA ÄMNEN 

7.10 Allmänt 

TCEP eller tris-2-kloretylenfosfat används som additiv vid plasttillverkning och påverkar viskositeten samt 

har egenskaper som flamskyddsmedel. Ämnet används som flamskyddsmedel i plaster till möbler, textilier 

och byggnads- och isolermaterial, men även i flamskyddande färg och lack, (Ref 15). Ämnet finns inte 

registrerat som bekämpningsmedel i Svenska bekämpningsmedelsregistret. TCEP är ett utfasningsämne och 

bedöms som ett CMR-ämne samt är miljöfarligt och kan ge långtidseffekter i miljön. TCEP är ett 

kandidatämne och finns upptaget i REACH-lista för substanser som är av mycket hög betydelse för 

myndigheter, ECHA.  

Trifenyl fosfinoxid (TPPO) förekommer i 2 registrerade produkter i Sverige, uppgifter om kvantitet saknas 

samt inom vilken bransch ämnet används. TPPO har ingen bindande klassificering enligt CLP eller finns 

registrerat som bekämpningsmedel. TPPO finns inte upptaget i HSDB. Inom EU bedöms TPPO som en 

högvolymprodukt. Ämnet används bland annat som additiv i polymerer för att ge flamskyddande 

egenskaper samt som reagens för att inducera kristallisering av kemiska ämnen och som epoxikatalysator. 

Ämnet kan även oavsiktligt bildas vid syntetiska reaktioner. 

Surfinol 104 eller TMDD (Tetrametyldecynediol) används som non-jonisk tensid för att förhindra 

skumbildning i vattenbaserade färger, bindemedel och beläggningsmedel. TMDD minskar ytspänningen och 

gör bland annat att färg fäster bättre på olika underlag. Ämnet används även inom lantbruk för formulering 

av pesticider. I Sverige används TMDD främst som råvara vid tillverkning av färg, tryckfärg och lim, (KemI). 

TMDD får inte användas i tvätt- eller rengöringsmedel enligt EU:s direktiv Nr EC 648/2004 eftersom ämnet 

inte når upp till kraven för biologisk nedbrytbarhet, (Ref 16). 

 

TCEP TPPO TMDD 
CAS: 115-96-8 CAS: 791-28-6 CAS: 126-86-3 
C6H12Cl3O4P C18H15OP C14H26O2 

 
 

 

MV: 285,5 MV: 278,3 MV: 226,4 
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7.11 Toxikologiska och ekotoxikologisk data 

7.11.1 TCEP 

TCEP har en bindande klassificering som giftigt (T), carcinogent kategori 3, misstänks kunna ge cancer (R40), 

reproduktionstoxiskt kategori 2, kan ge nedsatt fortplantningsförmåga, (R60) samt hälsoskadligt (Xn), farligt 

vid förtäring, (R22) och miljöfarligt (N), giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön, (R51/53). Enligt CLP är ämnets nya klassificering; Carc. 2, Misstänks kunna 

orsaka cancer (H351), Repr. 1B, kan skada fertiliteten (H360), Acute Tox. 4,skadlig vid förtäring (H302) och 

Aquatic Chronic 2, giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, (H411). Se bilaga C för 

samtliga faroangivelser. 

TCEP har ett Log kow på 1,78 och har ett uppmätt BCF-värde för fisk på <1,2 till 5,1. Ämnet bedöms inte 

som bioackumulerande, men misstänks kunna orsaka cancer vilket indikerar att ämnet kan bedömas som 

toxiskt enligt kriterierna för PBT. 

7.11.2 TPPO 

TPPO har ingen fast klassificering enligt CLP. Uppgifter från ett säkerhetsdatablad bedömer ämnet som 

hälsoskadligt (Xn) och farligt vid förtäring, (R22) samt irriterande, (Xi) för ögon, andningsorgan och hud 

(R36/37/38), (Ref 91). Studier på mutagenisitet genom Ames-test har inte gett någon respons. Uppgifter 

om carcinogenitet och reproduktionstoxicitet har inte påträffats. 

TPPO bedöms även som miljöfarligt (N) och skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön, (R52/53). Akuta test har visat att känsligheten mellan tre olika trofiska 

nivåer ligger inom samma intervall. Ett NOEC finns för ett akuttoxiskt test på fisk. Se tabell 46. 

 Tabell 46: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för TPPO. 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration Ref 

Alg EC50 / 72 h 18,1 mg/l Ref 76 
Alg EC50 / 96 h 20,6 mg/l Ref 76 
Dafnia m EC50 / 24 h 52,6 mg/l Ref 76 
Dafnia m EC50 / 48 h 42,7 mg/l Ref 76 
Fisk LC50 / 96 h 53,7 mg/l Ref 75 
Fisk LC50 / 96 h 16-100 mg/l Ref 76 
Fisk NOEC / 96 h 22 mg/l Ref 76 

 

Log kow är uppmätt till 2,83 och QSAR ger ett värde på 3,10. Studier på bioackumulering har inte påträffats, 

men däremot finns en regressionsstudie som ger ett BCF-värde på 59, (Ref 38). Modellerade värden ger ett 

BCF och ett BAF på 34,2 respektive 46,5. Uppgifterna indikerar att TPPO inte är bioackumulerande i 

organismer eller bedöms som ett PBT eller vPvB. 

7.11.3 TMDD 

Studier på kanin har visat att TMDD är irriterande för hud och ögon. Genotoxiska studier på hund, 

hamsterceller och på Ames har gett negativ respons vilket tyder på att ämnet inte är mutagent. 

Utvecklingstoxikologiska/teratogena studier samt reproduktionstoxiska studier på två generationer av 

råttor har inte påvisat några allvarliga effekter, (Ref 68). Studier på carcinogenitet har inte påträffats. Enligt 

uppgifter från olika säkerhetsdatablad har TMDD klassificerats som irriterande (Xi), irriterar ögon (R36) och 
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eller/ hud (R38). Vissa datablad har även klassificerat ämnet som med riskfras R40 kan ge risk för 

ögonskada. 

Ekotoxikologiska studier av ämnet har gjorts på tre olika trofiska nivåer och visar att alg är den känsligaste 

gruppen, se tabell 47. Utifrån effektvärdena bedöms TMDD som skadligt för vattenlevande organismer och 

skall klassificeras med riskfrasen R52. 

 Tabell 47: Ekotoxikologiska effektkoncentrationer från studier på olika organismer som utsatts för TMDD, (Ref 

 69). 

Organism Test/Exponeringstid Koncentration 

Alg EC50 / 72 h 15 mg/l 
Alg NOEC / 72 h 1 mg/l 
Dafnia m EC50 / 48 h 88 mg/l 
Dafnia m EC50 / 48 h 91 mg/l 
Dafnia m NOEC / 48 h 43 mg/l 
Fisk LC50 / 96 h 36 mg/l 
Fisk LC50 / 96 h 42 mg/l 

 

Log kow är uppmätt till 2,8, uppgifter om BCF saknas. På grund av log kow-värdet behöver inte ämnet 

klassas som R53, kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Modellerade BCF och BAF ger ett värde på 

112 respektive 107 och ett Log kow på 3,61 vilket tyder på motsatsen. TMDD har en löslighet på 1,7 g/l 

vilket indikerar att ämnet troligen kan passera biota relativt snabbt.  Kriterierna för bioackumulering enligt 

PBT och vPvB förväntas inte uppfyllas. Uppgifter från flera säkerhetsdatablad visar dock att ämnet bedömts 

uppfylla kravet för R53. 

7.12 Hantering och emissioner 

7.12.1 TCEP 

I Sverige registrerades 4,4 ton TCEP 2009 i 4 olika produkter. Totalt mellan 1992 och 2009 har 2 223,4 ton 

registrerats. Mellan 1993 och 1995 låg den registrerade kvantiteten lite över 600 ton per år. Från och med 

1996 minskade den inregistrerade volymen kraftigt och har legat mellan 0 till 36 ton per år sedan dess. 

Antalet produkter med ämnet har minskat från mellan 12 till 19 stycken mellan 1992 och 1999 till mellan 2 

och 12 stycken mellan 2000 och 2009. Ämnet har används i hela Norden enligt databasen SPIN. Störst 

volym per år har registrerats i Norge och Finland enligt statistik från 2000 och fram till 2008. Användningen 

har minskat kraftigt i samtliga länder. Uppgifter från 2008 visar att Norge inregistrerade 261 ton, Finland 

198 ton, Danmark 0,1 ton och Sverige 0 ton.  

I EU är TCEP bedömt som en högvolymprodukt. Totalt finns fem tillverkare eller importörer listade i 

Nederländerna, Tyskland och Storbritannien, (ESIS). Enligt produktregistret användes TCEP inom 

produkttyp; brandskyddsadditiv enligt uppgifter från 1995 och under produkttyp; råvara för 

plasttillverkning enligt uppgifter från 2009, se tabell 48. 

 Tabell 48: Uppgifterna är hämtade från produktregistrets databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från år 2009. 

Branscher 1995 2009 

Plastvaruindustrin 17,7 t 6st 4,4 t 3st 

Export 15,8 t 3st - - 
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TCEP sprids lokalt till miljön från tillverkning, industriell användning och formulering av produkter. Ämnet 

tillverkas dock inte i Europa, (Ref 15). I Sverige antas den primära spridningen ske via läckage från 

produkter genom att TCEP migrerar i material till dess yta och vidare ut till luft, partiklar eller vatten. Ämnet 

sprids även genom kasserade produkter och avfall.    

7.12.2 TPPO 

TPPO finns registrerat i två produkter i Sverige, men det saknas uppgifter om kvantitet mellan 1992 och 

2009. Mellan 1994 och 1998 fanns tre produkter registrerade. Uppgifter om vilken bransch ämnet används 

inom saknas i produktregistret. Ingen volym finns registrerad för de nordiska länderna enligt SPIN. I EU 

bedöms ämnet som en högvolymprodukt. Två tillverkare eller större importörer finns registrerade i 

Tyskland.  

7.12.3 TMDD 

2009 registrerades 353 produkter och 346,1 ton. Både antalet produkter och volym har ökat sedan 1992 då 

43,5 ton registrerades och 10 produkter. Mellan 1992 och 2009 har totalt 1 710,7 ton rapporterats till 

produktregistret. Mellan 2008 och 2009 ökande antalet ton med nästan 250 %. Enligt SPIN används ämnet 

även i övriga Norden.  Ämnet används huvudsakligen som komponent i vattenbaserade färger, både 

industriellt och interiört samt i tryckfärg till papper och i färg med rostskyddande egenskaper. Den 

dominerande branschen är färgindustri, se tabell 49. En stor del går även som export, se tabell. Enligt ESIS 

bedöms TMDD som en lågvolymprodukt med en registrerad tillverkare eller importör i Storbritannien. I USA 

tillverkas TMDD över 450 ton per år och är numera klassad som ett högvolymämne. Uppgifter om hur 

mycket som används i Europa är ännu inte känt, (Ref 16). 

 Tabell 49: Uppgifterna är hämtade från produktregistrets databas och visar ämnenas förekomst inom olika 

 branscher. Uppgifterna är tagna från år 2009. 

Branscher 2009 

Färgindustri 61,9 t 35st 

Export 16,7 t 70st 

Förlag, grafiska och annan reproduktionsindustri 2,9 t 49st 

Trävaruindustri 2,4 t 32st 

Motorfordonsindustri 0,9 t 48st 

TMDD förväntas nå recipienter genom olika spridningsvägar. Dels från tillverkning och formulering av 

ämnet och andra produkter och dels från användning, spill, rengöring och direkta utsläpp till avlopp samt 

via avfall och från avdunstning. 

7.13 Omvandlig och nedbrytning i miljön 

7.13.1 TCEP 

QSAR-modellering av fotokemisk nedbrytning till följd av fotokemiska reaktioner med hydroxidradikaler har 

gett ett värde på 6 timmar. 

TCEP anses inte vara biologiskt nedbrytbar (DT50: ∞) eller genomgå hydrolys i vatten. Primär nedbrytning 

har visat en halveringstid i jord på 167 dagar. Fotolys i vatten anses inte vara av större betydelse. 

Modellerade värden har gett en halveringstid i atmosfären på 17,5 timmar till följd av fotokemiska 

reaktioner. Modellerade värden har gett en halveringstid i luft på 11,7 timmar, i vatten på 60 dagar, i jord 
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på 120 dagar och i sediment på 529 dagar. TCEP bedöms som persistent (P) och mycket persistent (vP) 

enligt kriterierna för PBT och vPvB, (Ref 15). 

7.13.2 TPPO 

Ämnet har en halveringstid i atmosfären till följd av fotokemiska reaktioner med hydroxidradikaler på 96,9 

timmar, (Ref 76). QSAR-modellering av fotokemisk nedbrytning ger en halveringstid på 22 timmar. 

Studier på biologisk nedbrytning visar att TPPO inte är biologiskt lättnedbrytbart. I ett aerobt test på 

aktiverat slam bröts <10 % ned efter 28 dagar. Den beräknade kvoten mellan BOD5 och COD ligger på 

<0,006, (Ref 76). Modellering av halveringstid i vatten, jord och sediment har gett halveringstider på 37,5, 

75 respektive 337,5 dagar. TPPO bedöms inte som persistent i luft, vatten eller jord, men halveringstiden i 

sediment indikerar att ämnet kan kvarvara länge i miljön. Brist på uppgifter gör bedömningen osäker på 

huruvida ämnet kan anses uppfylla persistenskriteriet för PBT- alternativt vPvB-ämnen. 

Studier på TPPO har visat att ämnet kan brytas ner i vatten genom behandling av lågfrekvent ultraljud. 

Däremot resulterar reningssteget i mer toxiska nedbrytningsprodukter, (Ref 12).  

7.13.3 TMDD 

Ämnet har en beräknad halveringstid i atmosfären på 3 timmar, (Ref 65). Enligt ett aerobt test av typen 

OECD 301B med aktiverat slam bröts 5 % ned efter 28 dagar. TMDD bedöms enligt testet som icke 

biologiskt nedbrytbart. En annan studie enligt OECD 302B har visat att 15,7 % bryts ned efter 28 timmar 

vilket visar att ämnet kan brytas ned naturligt. Studier på hydrolys i vatten har gett en halveringstiden över 

1 år vid pH på 4, 7 respektive 9, (OECD 111, Ref 65). Än så länge saknas det studier på hur ämnet beter sig i 

reningsverk, (Ref 16). 

Den modellerade halveringstiden i olika matriser ger en halveringstid på 6 timmar i luft, 37,4 dagar i vatten, 

75 dagar i jord och 337,5 dagar i sediment. 

Med bakgrund av det test som är gjort på biologisk nedbrytbarhet kan TMDD misstänkas vara persistent. 

Framför allt i sediment enligt modellerade halveringstider uppfylls kriterierna för PBT- och vPvB-ämne. 

7.14 Spridningsmodellering 

7.14.1 TCEP 

TCEP har ett värde på Henrys konstant på 4,2·10-5 Pa·m3/mol vilket tyder på att ämnet har låg flyktighet, 

(Ref 10). Spridning till atmosfären från vatten och fuktig jord anses dock kunna vara en betydande 

spridningsväg enligt uppgifter från HDSB. Uppgifterna om ångtryck och Henrys konstant varierar i 

litteraturen. Modelleringar med QSAR har gett ett värde på Henrys konstant på 2,6·10-2 Pa·m3/mol.  I 

atmosfären väntas TCEP förekomma i gasfas, (Ref 65). Ämnet förekommer naturligt som vätska vid 20 

grader och har en smältpunkt på minus 70 grader och har en löslighet i vatten på ca 7,8 mg/l. Risk för 

långdistanstransport i atmosfären kan eventuellt ske. Uppgifter från EU:s Risk Assessment Report, (Ref 15) 

påvisar att ämnet har låg flyktighet medan uppgifter från HSDB visar att avdunstning kan ses som en 

signifikant spridningsväg. Fugacitetsmodellering med 100 % initial spridning till luft resulterar i att ca 23,6 % 

stannar kvar i atmosfären, 66,2 % fördelas i jord, 10 % till vatten och 0,2 % i sediment. 
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Ämnet har ett modellerat Koc-värde på 110,2 l/kg, (Ref 15). Beräkningar med QSAR ger värden på 67 och 

388 l/kg. TCEP anses som mobilt alternativt moderat i jord och har låg adsorptiv förmåga till organiskt 

material varvid transport via markvatten är trolig med risk för spridning till grundvatten. 

I vatten förekommer ämnet troligen i större del löst än bundet till suspenderat material. Enligt 

fugacitatsberäkningar som presenterats i slutsatserna från EU:s miljöriskbedömning (Ref 15 & 10) av TCEP 

förväntas hydrosfären vara målmatris, 94,8% och därefter jord och mark med en fördelning av 5,1 %. 

Vid fugacitetsmodellering redovisas initial spridning till luft enligt ovan. Modellering har även gjorts med 

spridning till lika delar luft, vatten och jord vilket visar att 0,3 % förväntas fördelas till luft, 16,3 % till vatten, 

83 % till jord och 0,4 % till sediment. Vid 100 % initial spridning till vatten förväntas 97,5 % kvarvara i 

utgångsmatrisen, 2,3 % återfinnas i sediment, ca 0,1 % i jord och runt 0,05 % i luften.  

7.14.2 TPPO 

TPPO har en modellerad Henrys konstant på 5,3·10-5 Pa·m3/mol vilket tyder på att ämnet har låg flyktighet 

och troligen inte kommer spridas långväga i atmosfären. Halveringstiden är dock beräknad till 96,9 timmar 

vilket betyder att ämnet har relativt lång uppehållstid, (Ref 15 & 10). 

Koc-värdet är uppmätt till 921,2 l/kg vilket tyder på att ämnet är immobilt i jord och adsorberas till 

organiskt och suspenderat material i jord och vatten. TPPO har mycket låg löslighet i vatten och kommer 

adsorbera till organiskt material och ansamlas i sediment, (Ref 15 & 10). 

Spridning av ämnet sker troligen diffust från produkter där ämnet kan migrera i material och spridas till luft, 

damm eller via rengöring. Oavsiktigt bildat TPPO sprids troligen från kemisk tillverkning via avlopp. 

Uppgifter finns att ämnet påträffats i avloppsvatten från läkemedelsindustrin. Användningsmönstret bör 

ses som ovisst och enbart två produkter finns registrerade i Sverige utan uppgifter om kvantitet. Någon 

direkt import av rent TPPO är därför inte trolig med däremot kan ämnet förekomma i varor. Diffus 

spridning sker troligen även från avfall och deponier, (Ref 15 & 10). 

Fugacitetsmodellering med initial spridning till luft, vatten och jord visar att målmatrisen är jord och vatten, 

87,3 % respektive 11,4 %. Vid spridning till vatten fördelar sig TPPO till 90 % i utgångsmatrisen samt 10 % i 

sediment. 

7.14.3 TMDD 

Henrys konstant har beräknats till 2,5·10-2 Pa·m3/mol vilket tyder på att ämnet har relativt låg flyktighet och 

väntas inte avdunsta speciellt snabbt från vatten och fuktig jord.  Ämnet förväntas inte spridas långväga i 

atmosfären med tanke på dess korta halveringstid i luften. TMDD bedöms har en löslighet i vatten på 1,7 

g/l vid 20 grader och en uppmätt Log Kow på 2,8. Modellerade värden på Koc har gett värden mellan 43 och 

125, vilket kan anses som moderat till rörligt i mark. En viss adsorption till organiskt och suspenderat 

material kan förväntas. I vatten förekommer troligen en större del av ämnet i löst form vilket underlättar 

längre transport. En viss del kan även förväntas fastläggas i sediment och eventuellt anrikas, till följd av 

ämnets persistens, mot både hydrolys och biologisk nedbrytning, (Ref 16 & 68). 

Fugacitetsmodellering med initial spridning till luft, vatten och jord visar att största mängden ansamlas i 

jord och därefter i vatten, 69,8 % respektive 29,7 %. Vid initial spridning till vatten fördelar sig 99,6 % i 

utgångsmatrisen och 0,4 % i sediment. 
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7.15 Förekomst i människa och miljö 

7.15.1 TCEP 

TCEP har påträffats i dricksvatten från Nederländerna med en största halt på 100 ng/l, 1993. I Tyskland har 

ytvatten med ursprung från regnvatten påvisat en halt på 71 ng/l. En miljöövervakning av vatten i brunnar 

har även gjorts i Tyskland med uppmätta halter från under detektionsgräns upp till 96 ng/l, dricksvatten 

producerat genom filtrering har halter upp till 312 ng/l, (2000-2001) påvisats. 1980 detekterades TCEP i 11 

av 12 prover från kommunala dricksvatten runt the Great Lake i Kanada. Halterna låg mellan 0,3 och 13,8 

ng/l, (Ref 65).  

Beräkningar på koncentrationer i miljön beroende på användning har resulterat i uppskattade värden på 

PECvatten från tillverkning, formulering och industriell användning mellan 4,2 till 28,9 µg/l och PECluft mellan 0 

och 35 ng/m3 samt PECjord upp till 39 µg/kg våt vikt, se tabell 50. Uppskattade regionala halter i miljön och 

inte direkt i närheten av punktkällor ger PECvatten på 0,087 µg/l, PECluft på 2,3·10-4 ng/m3 och PECjord på 0,049 

µg/kg våt vikt, (Ref 15). 

 Tabell 50: Beräknade halter i miljön vid olika användningsområden. Uppgifterna är hämtade från EU:s Risk 

 assessment report av TCEP, (Ref 15 & 10). 

Användningsområde PECvatten PECluft PECjord 

 µg/l ng/m3 µg/kg våt vikt 

Tillverkning, industriell användning & formulering 4,2 - 28,9 0-35 39 
Regionalt 0,087 2,3·10

-4
 0,049 

 

7.15.2 TPPO 

TPPO är vanligt förekommande i avloppsvatten från medicinsk tillverkning enligt Emery et al. 2005, (Ref 

12). Studien redovisar dock inga halter. 1998 togs ytvattenprover från sju olika lokaler i floden Rhen i 

Nederländerna. TPPO detekterades i samtliga i en halt mellan 0,046 till 0,195 µg/l, (Ref 18). Uppgifter om 

halter i biota och miljön är få.  

7.15.3 TMDD 

Det finns uppgifter om att TMDD har påträffats i dricksvatten i USA i en halt av 0,24 µg/l. Ämnet har även 

påträffats i buteljerat vatten i en halt av 69 µg/l. Utöver detta har en nyligen publicerad studie från 2010 

visat att ämnet förekommer i relativt höga halter i floden Rhen. Halter har uppmätts till mellan 125 till 1330 

ng/l och ett medelvärde på 514 ng/l. Tidigare har ämnet detekterats i ytvatten i Nederländerna i en 

koncentration av 190 ng/l och i de tyska floderna Wupper och Rhur i en halt upp till 2,5 µg/l, (Ref 16). 

Uppmätta halter i sediment, slam eller biota har inte påträffats. 

7.16 Miljöriskbedömning PEC/PNEC 

7.16.1 TCEP 

Beräkning av PNEC för vattenlevande och sedimentlevande organismer har gjorts inom EU. För 

vattenlevande organismer finns tillgängliga akuttoxikologiska studier på tre trofiska nivåer. Den känsligaste 

gruppen har visat sig vara alger med ett EC50 under 48 timmar på 0,65 mg/l. Långtidsstudier finns på två 

trofiska nivåer där alg var den känsligaste gruppen. Utifrån tillgängligheten på data har en säkerhetsfaktor 

på 10 används i enlighet med TGD. PNECvatten har uppskattats till 65 µg/l. 
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PNEC för sedimentlevande organismer har beräknats till 0,2 mg/kg våt vikt. Jämviktberäkning har används i 

brist på ekotoxikologiska studier. Ett PNECslam på 32 mg/l har även beräknats för mikroorganismer i 

reningsverksslam. 

Toxikologiska studier från terrestra växter, evertebrater, mikroorganismer och fåglar har resulterat i ett 

PNECjord på 0,34 mg/kg våt vikt. En säkerhetsfaktor på 50 har använts.  

 Tabell 51: Beräkning av kvoten mellan PEC/PNEC för uppskattade halter i miljön (vv; våtvikt). 

Användningsområde PECvatten PEC/PNEC PECjord PEC/PNEC 

 µg/l vatten µg/kg  vv jord 

Tillverkning, industriell användning 
& formulering 

4,2 - 28,9 <0,1 39 0,1 

Regionalt 0,087 <0,01 0,049 <0,001 

 

De uppskattade halterna i ytvatten från tillverkning, industriell användning, formulering samt regionala 

halter ger ingen indikation på att det finns någon risk för vattenlevande organismer, se tabell 51. Samma 

slutsats kan även dras från halter beräknade i jord. Bedömning av risk för sedimentlevande organismer har 

gjorts utifrån beräkningar från PEC-värde i vatten. Även i detta fall anses det inte föreligga någon risk. 

7.16.2 TPPO 

Uppmätta halter i Rhen från 1998 får representera PNEClokal för TPPO för att få en indikation på om det kan 

föreligga någon risk för vattenlevande organismer i ytvatten. Den högsta uppmätta halten låg på 0,195 µg/l. 

Enbart effektvärden från akuta test har påträffats för TPPO. Uppgifter finns från tre trofiska nivåer. Det 

lägsta EC50-värdet under 72 timmar ligger på 18,1 mg/l för alg. En säkerhetsfaktor på 1000 används för 

beräkning av PNECvatten enligt TGD. PNECvatten är således 18,1 µg/l. Kvoten mellan PEC/PNEC beräknas till ca 

0,01 vilket ger en indikation på att det inte föreligger någon risk för effekter på vattenlevande organismer. 

7.16.3 TMDD 

En nyligen publicerad studie på ytvatten från Rhen har påvisat halter mellan 125 och 1330 ng/l, med ett 

medelvärde på 514 ng/l. Den högsta halten har valts som PEClokalt. Akuta ekotoxikologiska studier finns på 

tre trofiska nivåer med inga effektvärden från långtidsstudier. Vid beräkning av PNEC har en 

säkerhetsfaktor på 1000 använts. Den känsligaste gruppen är en alg med ett LC50 värde på 15 mg/l. 

PNECvatten har uppskattats till 15 µg/l. Beräkning av lokalt PEC/PNEC för vatten ger en kvot på 0,82 vilket 

tyder på att det kan finnas en risk för lokal påverkan på vattenlevande organismer. 

7.17 Bedömning av val av screeningsämne inom gruppen 

TCEP bedöms som intressant för screening på grundval av att ämnets miljöfarlighet och persistens (tabell 

52) samt oklarheten i en eventuell potential för långväga transport. Ämnet används i olika material i både 

Sverige, Danmark, Norge och Finland och bedöms som en högvolymprodukt. Den registrerade 

användningen i Norden tenderar dock att minska. Spridningen till miljön antas ske diffust från framför allt 

användning av varor och produkter samt via avfallsflöden. Den riskbedömning som är gjord av EU visar att 

troliga halter i miljön inte innebär någon risk för effekter på miljön. 

Information om TPPO är tunn vilket bekräftas av den höga osäkerheten som är angiven i tabellen. TPPO 

bedöms som hälsoskadligt och irriterande samt miljöfarligt och bedöms som svårnedbrytbart. 

Modelleringar tyder på att ämnet kan vara persistent i framför allt sediment. Miljöriskbedömning på de 
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uppmätta halter som finns publicerade från Nederländerna påvisar ingen risk för effekter på vattenlevande 

organismer. Uppgifter om användning och förekomst i Sverige och Norden är osäker. Ämnet har funnits 

registrerat i 1 till 3 kemiska produkter sedan 1992. Uppgifter om förekomst i varor som flamskyddande 

additiv och likande är osäker. Uppgifter finns även om att TPPO kan bildas oavsiktligt. Eventuell spridning av 

ämnet sker troligen diffust från varor eller oavsiktligt från kemiska reaktioner. 

Användningen av TMDD har ökat kraftigt i Sverige sedan 1992 och även i norden, trenden kan även antas 

vara likvärdig i övriga Europa. I USA har TMDD klassats som en högvolymprodukt. Ämnet är skadligt för 

vattenlevande organismer och anses som inte vara biologiskt lättnedbrytbart. Den miljöriskbedömning som 

är gjord visar att den halt som nyligen uppmätts i ytvatten i Tyskland kan föranleda effekter på 

vattenlevande organismer. 

 Tabell 52: Det totala utfallet av bedömda egenskaper för respektive ämne visar att TCEP har flest negativa 

 miljöegenskaper följt av TMDD. TPPO saknar dock fler uppgifter för bedömning och har en högre osäkerhet. 

Negativa miljöegenskaper TCEP TPPO TMDD 

Skadligt för vattenlevande organismer • • • 

Giftigt för vattenlevande organismer •   

Mycket giftigt för vattenlevande organismer    

Potential för långtidseffekter • ”↓” • 

Biologisk svårnedbrytbarhet ↑ • • 

Carcinogenicitet • n.a. n.a. 

Mutagenicitet  n.a.  

Reproduktionstoxicitet • n.a.  

Persistent • ”↑” ”↑” 

Bioackumulerande    

Toxicitet ↑ n.a. ↓ 

vP (mycket persistent) • ”↑” ”↑” 

vB (mycket bioackumulerande)  n.a  

Potential för långväga transport ↑↓   

Summering/Osäkerhet 9,5 / 0  4 / 5,5 5 / 1,5 
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Teckenförklaring 

• Ämnet bedöms ha en negativ miljöegenskap. 

↑ Indikationer finns på en negativ miljöegenskap. 

↑↓ Tillgängliga uppgifter går isär. 

↓ Indikationer finns som INTE pekar på en negativ miljöegenskap. 

” ” Markerade med citationstecken innebär att underlaget kommer från modellering 
eller beräkning, t.ex. från QSAR. 

n.a. Not Analysed, uppgifter saknas för bedömning. 

 Ämnet bedöms INTE ha en negativ miljöegenskap. 

 

Inom gruppen bedöms TMDD och TCEP som primära för screening gentemot TPPO. TMDD är aktuellt för att 

användningen i samhället tenderar att öka och för att ämnet bedöms som svårnedbrytbart. 

Miljöriskbedömningen av TMDD indikerar att ämnet lokalt kan förekomma i halter som kan ge effekter på 

vattenlevande organismer. Användningen av TCEP tenderar att minska i Sverige, men samtidigt har ämnet 

flest miljöfarliga egenskaper. Ämnet är bland annat giftigt för vattenlevande organismer, är persistent i 

miljön och har potential för bioackumulering samt har detekterats i många olika matriser. 

Miljöriskbedömningen som är gjord visar dock att de halter som är uppskattade i miljön inte utgör en risk 

för vattenlevande organismer. TPPO har minst kända negativa miljöeffekter och har inte varit möjlig att 

bedömas på alla punkter till följd av brist på uppgifter. Ämnet har ingen speciell känd eller stor användning i 

Sverige. Samtidigt finns det risk för en dold diffus spridning om ämnet är vanligt förekommande i varor. Den 

miljöriskbedömning som är gjord påvisar ingen risk för att uppmätta halter i miljön skulle utgöra någon fara 

för vattenlevande organismer. Det är dock intressant att påvisa om ämnet finns i vår miljö eller inte. 

7.18 Bedömning av provtagningsmatris 

Spridningen av TCEP antas ske diffust från plastprodukter, möbler och textilier och når miljön via emission 

till luft, via vatten från tillverkning, formulering och användning samt via avfallsströmmar. Provtagning av 

TCEP bör göras i påverkat vatten med utgångspunkt från att hydrosfären är den målmatris dit spridning 

antas ske. Primära matriser är avloppsvatten och lakvatten från deponier. Även provtagning i inomhusmiljö 

är intressant, exempelvis damm och inomhusluft. Ämnet förväntas inte bioackumuleras varvid screening i 

biota eller humana matriser inte bedöms som primära provtagningsmatriser. Vid provtagning i biota och 

humana matriser anses humana prov som mer intressant eftersom ämnet troligen används i produkter i 

hushåll och därför kan tänkas exponeras för människa under längre tid. Provtagning i bröstmjölk kan anses 

som intressant då ämnet är mer lösligt i fett än i vatten. Troligen kommer ämnet även elimineras via urin 

vilket kan vara aktuellt. Fisk eller mussla kan vara intressanta matriser för provtagning av biota, speciellt om 

ämnet återfinns i avloppsvatten. Troligen transformeras ämnet snabbare i högre stående organismer så 

som däggdjur och fåglar. TCEP har låg förmåga att adsorberas till organiskt material och förväntas inte 

ansamlas i sediment eller slam. Grundvatten och dricksvatten kan vara intressanta matriser att undersöka 

då tidigare studier har detekterat ämnet i dessa. Se tabell 53 för prioriterade matriser. 

Screening av TPPO kan vara intressant för att bekräfta om ämnet förekommer i miljön samt med tanke på 

bristande uppgifter. Provtagning bör i så fall primärt göras i kommunalt avloppsvatten samt eventuellt från 

processvatten från läkemedelstillverkning. Provtagning bör även inkludera slam. Utifrån 



100 
 

fugacitetsberäkningen antas TPPO kunna ansamlas i påverkat sediment. Provtagning av damm från 

inomhusmiljö kan även vara intressant för att klargöra om det sker en diffus spriding från varor och 

material. Provtagning i luft, jord, biota och humana prover anses inte som direkt aktuellt till följd av ämnet 

låga flyktighet, användningsmönster och bioackumuleringspotential. Vid provtagning av biota anses mussla 

och fisk som primärt framför högre stående djur samt i vatten med antropogen påverkan. Vid humana 

prover anses bröstmjölk vara intressant då ämnet är mer fettlösligt, samt eventuellt urin viket är den troliga 

elimineringsvägen. Ytvatten kan vara en aktuell matris, speciellt vatten påverkade av avlopp och i närhet av 

tättbefolkade områden. Eventuell spridning av TPPO till vatten kommer troligen ansamlas i sediment. 

Grundvatten anses inte vara primärt i detta läge. 

Med tanke på att TMDD är relativt lösligt i vatten och använts i färg förväntas spriding ske via vatten till 

olika recipienter. Ämnet har även viss adsorptiv förmåga och kan till mindre del fastläggas i slam och 

sediment. Primära provmatriser för screening är avloppsvatten och påverkat ytvatten, men även slam och 

sediment. Studier på eliminering i reningsverk har efterfrågats i en vetenskaplig artikel publicerad 2010 

varvid det vid den eventuell screening kan vara intressant att provta både in- och utgående vatten från 

reningsverk. Ämnet har ett uppmätt Log Kow på 2,8 och ett modellerat BCF och BAF på 112 respektive 107. 

Ämnets struktur, dess löslighet och hydrofila grupper innebär troligen att ämnet inte är lika 

bioackumulativt som beräkningen beskriver. Provtagning i biota och humana prover anses därför inte vara 

prioriterade matriser, dock intressant med tanke på av ämnet används i Sverige. Eventuell provtagning i 

biota bör göras på musslor och fisk i påverkat vatten. Vid human provtagning bör eventuella prov tas i både 

bröstmjölk och urin. Provtagning i luft anses inte relevant till följd av ämnets korta halveringstid i luften. 

Provtagning i grundvatten anses inte prioriterat i detta skede. 

 Tabell 53: Förslag på matriser för provtagning samt prioritering av matris för respektive ämne. 

Prioriteringsordning 

••• Högst 
•• - 
• Lägst 

 
Val av matris 

 
TCEP TCCO TMDD 

Luft Påverkat ••   
 Opåverkat    
     
Ytvatten Påverkat •• • •• 
 Opåverkat    
     
Grundvatten Påverkat •   
 Opåverkat    
     
Avloppsvatten Ingående   •• 
 Utgående ••• ••• ••• 
     
Jord Påverkat    
 Opåverkat    
     
Sediment Påverkat  •• • 
 Opåverkat    
     
Slam från reningsverk Kommunalt  ••• •• 
 Industriellt  •• • 
     

Biota (ex fisk, mussla, ägg etc) •  • 

     

Human (ex urin, bröstmjölk etc) •  • 
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8 ANALYSMETODER 

Tabell 54 visar de olika analysmetoder som påträffats för respektive ämne samt vilka matriser som 

provtagits. LOQ (limit of quantification) och/eller LOD (limit of detection) har redovisats i tabellen om dessa 

varit tillgängliga. En hänvisning är även gjord till aktuell referens. Efter tabellen finns en teckenförklaring. 

 

Tabell 54. Analysmetoder 

Ämne Matris Metod LOQ LOD Ref 

OTNE Vatten GC-MS 10 ng/l - Ref 28 & 29 

OTNE Vatten GC-MS 5 ng/l - Ref 28 & 29 

OTNE Slam GC-MS 30 ng/g - Ref 28 & 29 

OTNE Vatten GC-MS - 0,008 µg/l Ref 64 

OTNE Vatten GC-MS 4 ng/l - Ref 60 

OTNE Luft GC-FID - - Ref 5 

OTNE Luft GC-MS - - Ref 5 

DE Luft GC-FID  7 µg Ref 65 

DE Vatten GC-MS - 10 µg/l Ref 65 

DE Jord GC-MS - 12 µg/kg Ref 65 

AC Vatten GC-MS - 0,005 µg/l Ref 64 

AC Vatten GC-MS 7 ng/l - Ref 60 

AC Luft GC-FID - - Ref 5 

AC Luft GC-MS - - Ref 5 

DPTA Vatten HPLC-UV - 1 mg/l Ref 82 

DPTA Vatten GC-NPD - <5 µg/l Ref 83 

DPTA Sed GC-NPD - 1,8 µg/g Ref 83 

EDTA Luft GLC-MF - - Ref 65 

EDTA Vatten 
Spektrometrisk 

metod 
- 10 µg Ref 65 

EDTA Vatten Titrering - - Ref 65 

EDTA Sed/Slam - - 7 µg/kg tv Ref 81 

EDTA Vatten HPLC-UV - 1 mg/l Ref 82 

EDTA Vatten GC-NPD - <1 µg /l Ref 83 

EDTA Sed GC-NPD - 0,04 µg/g Ref 83 
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Ämne Matris Metod LOQ LOD Ref 

NTA Vatten GLC - - Ref 65 

NTA Vatten GC - - Ref 65 

NTA Biota IEC - 11 mg/l Ref 65 

Oxadixyl 
Vatten 

(Vin) 
GC-MS - - Ref 48 

Oxadixyl Biota GC-TOF-MS - - Ref 90 

Oxadixyl Vatten - - 0,11 µg/l Ref 68 & 69 

Oxadixyl Sed - - 0,003 µg/g Ref 68 & 69 

TEAD - - - - - 

Bifenox Luft GC-ECD 10 µg/m
3 - Ref 11 

Bifenox Jord GC-MS 0,02 mg/kg - Ref 11 

Bifenox Vatten GC-MS 0,1 alt 0,05 µg/kg - Ref 11 

Bifenox Vatten GC-ECD 0,05 µg/l - Ref 11 

Aminobifenox syra Vatten LC-MS/MS 0,1 µg/l - Ref 11 

Terbutryn Vatten HPLC-UV 2,8 µM - Ref 63 

Terbutryn Vatten - - 2 ng/l Ref 17 

Terbutryn Luft HRLC-NPD - 5 ng/l Ref 9 

Terbutryn Biota - - <5 µg/l vv Ref 18 

Terbutryn Vatten GC-MS - 0,08 µg/l Ref 64 

Diklorvos Luft CG-FPD - 0.2 µg Ref 65 

Diklorvos Biota CG-FPD - - Ref 65 

Diklorvos Luft CG-MS - 10 µg/l Ref 65 

Diklorvos Vatten CG-MS - 10 µg/l Ref 65 

Diklorvos Jord CG-MS - 10 µg/l Ref 65 

Diklorvos Dricksvatten CG-MS - 0,15 µg/l Ref 65 

Diklorvos Luft GC-NPD - - Ref 65 

Diklorvos Vatten/Jord GC-NPD - - Ref 65 
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Ämne Matris Metod LOQ LOD Ref 

Heptaklor 

Heptaklorepoxid 
Luft 

GC-ECD 

GC-MS 
- 0,0006 pub Ref 67 

Heptaklor 

Heptaklorepoxid 
Vatten CG-MS - 

0,01 µg/l 

0,015 µg/l 
Ref 67 

Heptaklor 

Heptaklorepoxid 
Jord/ Sed CG-MS  

1,9 µg/l 

2,2 µg/l 
Ref 67 

Heptaklor 

Heptaklorepoxid 
Biota 

GC-ECD 

GC-MS 
 

1,4 µg/g 

1,1 µg/g 
Ref 67 

Quinoxyfen Biota SPE-GC-MS - - Ref 7 

Quinoxyfen Biota SPE-HPLC - - Ref 7 

Quinoxyfen Biota SPE-GC-ECD - 0,01 mg/kg Ref 7 

Dikofol Vatten/Jord GC-ECD - - Ref 65 

Dikofol Vatten (Vin) GC-MS - - Ref 48 

Aklonifen Vatten SPE-HPLC 0,07 µg/l - Ref 66 

Aklonifen Jord SPE-HPLC 5,3 µg/kg - Ref 66 

Cyanider (fria) Luft/vatten IC-AD - 0,04 ppm / 2 ppb Ref 92 

Cyanider (fria) Blod HPLC-MS - 5 µg/l Ref 92 

Cyanider (fria) Fler metoder finns beskrivna, se Ref 92. 

TCEP Vatten GC-MS - 0,080 µg/l Ref 64 

TCCP Vatten HPLC-UV - - Ref 38 

TCCP Vatten HPLC- UV - - Ref 12 

MTDD Vatten SPE-GC-MS 26 ng/l - Ref 16 

 

Teckenförklaring 

GC-MS Gas Chromatography with Mass Spectrometry 

GC-FID Gas Chromatography with flame ionization detector 

HPLC-UV High Pressure Liquid Chromatography with UV Detector 

GC-NPD Gas Chromatograph with Nitrogen Phosphorus Detector   

GLC-MF Gas/Liquid Chromatographic with Mass Fragmentgraph 

GC-ECD Gas Chromatograph with electron capture detector 

LC-MS/MS Liquid Chromatography-quadruple Mass Spectrometer 

HRLC-NPD High Resolution Liquid Chromatography with Nitrogen Phosphorus Detector 

IEC Ion Exclusion Chromatography 

IC-AD Ion Chromatography with amperometric detector 

GC-TOF-MS Gas Chromatography-time of flight-mass spectrometry with Mass Spectrometry 

CG-FPD Gas chromatography/flame photometric detector 

SPE Solid Phase Extraction 

Tv Torrvikt 

Vv Våtvikt 
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1 BILAGA A  

1.1 Doftämnen      Användningsområde, kvantitet och tillverkare 

CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

 
 
 

54464-57-2 
OTNE 

 
Doftämne 
 
OTNE (LVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 138 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 54,3 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 67,9 ton 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
CREATIONS AROMATIQUES 
FIRMENICH & CIE SA 
IFF 

 
 
 
Frankrike 
Frankrike 
Spanien 

 
54464-59-4 
68155-67-9 
68155-66-8 

Isomerer 
OTNE 

 
 

 
Doftämne 
 
Summa övriga isomerer 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 51 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0,6 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 1,6 ton 

 
- 

 

 
 
 

101-84-8 
DE 

 

 
Doftämne (även andra användningsområden) 
 
DE (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 38 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0,1 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 1703 ton 
 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
ADRIAN SA 
BAYER AG 
DOW BENELUX N. V. 
ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED 
MONSANTO PLC 
PAUL KADERS GMBH 
SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V. 
SOLUTIA EUROPE NV 

 
 
 
Frankrike 
Tyskland 
Holland 
Storbritannien 
Storbritannien 
Tyskland 
Holland 
Belgien 

  



2 
 

 
AC 

 
32388-55-9 

Metyl cedryl keton 
 
 
 
 
 

80449-58-7 
Acetyl cedrene 

 
Doftämne 
 
AC (LVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2008: 38 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2008: 9,6 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2008: 12,3 ton 
 
 
Acetyl cedrene med CAS 80449-58-7 
Inga uppgifter fanns i ESIS, KemI-Stat eller SPIN 
 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
DGF-UNIVERSAL FRAGRANCES 
FIRMENICH & CIE SA 
GIVAUDAN ROURE SA 
HAARMANN & REIMER GMBH 
IFF 
IFF 
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 
QUEST INTERNATIONAL 
QUEST INTERNATIONAL 
 

 
 
 
Spanien 
Frankrike 
Frankrike 
Tyskland 
Holland 
Storbritannien 
Irland 
Holland 
Storbritannien 
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1.2 Komplexbildande ämnen   Användningsområde, kvantitet och tillverkare 

CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

DPTA 
 

67-43-6 
DPTA 

 
 
 

140-01-2 
Na5-DPTA 

 
 
 
 
 

125833-02-5 
Zn(X)-DPTA 

Komplexbildande ämnen  
 
DPTA (LVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 19 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 16,2 ton 
 
Na5-DPTA (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 153 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 3 037 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 116 829 ton 
 
Zn-DPTA 
Inga uppgifter fanns i ESIS, KemI-Stat eller SPIN 

Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
DPTA 
BASF AG 
HAMPSHIRE CHEMICAL LTD. 
 
Na-DPTA 
AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. 
ALLIED COLLOIDS LTD. 
BASF AG 
DOW BENELUX N.V. (BOTLEK) 
HAMPSHIRE CHEMICAL LTD. 
PROTEX S.A 
RHODIA LT 

 
 
 
Tyskland 
Storbritannien 
 
 
 
Holland 
Storbritannien 
Tyskland 
Holland 
Frankrike 
Storbritannien 
Frankrike 
 

 
 

60-00-4 
EDTA 

 
 
 
 

139-33-3 
Na2-H2-EDTA 

 
 
 
 

6381-92-6 
Na2-EDTA-2·H2O 

 
 
 
 

Komplexbildande ämnen  
 
EDTA (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 105 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 24,8 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 900 ton 
 
Na2-H2-EDTA (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 46 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 2,9 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 186,4 ton 
 
Na2-EDTA-2·H2O (Inga uppgifter fanns i ESIS) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 23 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 2,8 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 86,7 ton 
 

EDTA 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. 
BASF AG 
BUNDESANSTALT FUER ARBEITSSCHUTZ - BAUA 
DOW BENELUX N.V. 
HAMPSHIRE CHEMICAL LTD. 
ITACA, S.A. 
PROTEX 
RHONE-POULENC CHEMICALS LIMITED 
TRANSOL CHEMICALS BV 
TRANSOL CHEMIEHANDEL GMBH 
 

Na2-H2-EDTA 

Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
AKZO NOBEL CHEMICALS BV 
mfl. 
 
Na2-EDTA-2·H2O 
Inga uppgifter fanns i ESIS) 

 
 
 
Holland 
Tyskland 
Tyskland 
Holland 
Storbritannien 
Spanien 
Frankrike 
Storbritannien 
Holland 
Tyskland 
 
 
 
 
Holland 
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64-02-8 
Na4-EDTA 

 

Na4-EDTA (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 542 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 7 058,8 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 97 358,7 ton 
 

Na4-EDTA 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. 
mfl. 

 
 
 
Holland 

 
NTA 

 
139-13-9 

NTA 
 
 
 
 

5064-31-3 
Na3-NTA 

 
 
 

2399-85-1 
K3-NTA 

 

 
Komplexbildande ämnen  
 
NTA (LVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 26 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 7,3 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 1 017,3 ton 
 
Na3-NTA (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 682 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 2 035,5 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 57 780,9 ton 
 
K3-NTA (LVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 0 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 0 ton 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 

NTA 
BASF AG 
HAMPSHIRE CHEMICAL LTD. 
 

Na3-NTA 
AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. 
BASF AG 
HAMPSHIRE CHEMICAL LTD. 
MB SVEDA AB 
MONSANTO EUROPE N.V. 
PROTEX 
RHONE-POULENC CHEMICALS LIMITED 
SOLUTIA EUROPE NV 

 
K3-NTA 
DIVERSEYLEVER 

 
 
 
 
Tyskland 
Storbritannien 
 
 
Holland 
Tyskland 
Storbritannien 
Sverige  
Belgien 
Frankrike 
Storbritannien 
Belgien 
 
 
Holland 

 
77732-09-3 

Oxadixy 
 

 
Komplexbildande ämnen  
Inga uppgifter fanns i ESIS, KemI-Stat eller SPIN 

 
(Data saknas) 

 
- 

 
 

10543-57-4 
TEAD 

 

 
Komplexbildande ämnen  
 
TEAD (HVP) 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 141st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 224,4 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 5 201,9 ton 
 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS 

 
AMWAY EUROPE 
CLARIANT GMBH 
HENKEL IRELAND 
HOECHST AG 
INDõSTRIAS LEVER PORTUGUESA, LDA. 
WARWICK INTERNATIONAL LIMITED 

 
 
 
Belgien 
Tyskland 
Irland 
Tyskland 
Portugal 
Storbritannien 
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1.3 Förslagna nya prioriterade ämnen inom WFD  Användningsområde, kvantitet och tillverkare 

CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

 
 

42576-02-3 
Difenox 

 

 
Difenox (LVP) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat, i SPIN finns en 
kommentar om ämnet i Finland men utan 
uppgifter på kvantitet. 
 
Antal produkter reg i Sv 2009: 1 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 3,7 ton 
(Uppgifter från KEMIS rapport om 
bekämpningsmedel 2009 
 
 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
RHONE POULENC AGROCHIMIE 

 
 
 
Frankrike 
 

 
886-50-0 
Terbutryn 

 

 
Terbutryn (LVP) 
 
Produktregistret/Bekämpningsmedelsregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 130 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 8,1 ton 
Total kvantitet mellan 1993-2008: 125,4 ton 
 
(Statistik från bekämpningsmedelsregistret 
finns bara från 1992 och fram till 2004) 
 
 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
NOVARTIS CROP PROTECTION UK LTD. (FORMERLY 
CIBA-GEIGY CROP PROTECTION UK LTD.) 

 
 
 
Storbritannien 
 

 
62-73-7 

Diklorvos 
 

 
Diklorvos (LVP) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat, i SPIN finns en 
kommentar om ämnet i Danmark men utan 
statistik på kvantitet.  
 
 

 
Sverige: Ingen registrerad tillverkare (ESIS) 
 
MARIANO FERNÃNDEZ TARRATS 
NOVARTIS SANT ANIMALE S.A. (FORMERLY CIBA-
GEIGY SANT ANIMALE S.A.) FRANCE 

 
 
 
Spanien 
Frankrike 
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76-44-8 

Heptaklor 
 

 
Heptaklor (Data saknas i ESIS ang LVP/HVP) 
 
Produktregistret 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN. 
 

 
 
(Data saknas i ESIS) 
 

 
 
 
- 

 
1024-57-3 

Heptaklorepoxid 
 

 
Heptaklorepoxid (Data saknas i ESIS ang 
LVP/HVP) 
 
Produktregistret 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN. 
 

 
(Data saknas i ESIS) 
 

 
- 

 
124495-18-7 
Quinoxyfen 

 

 
Quinoxyfen (LVP) 
 
Produktregistret 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat, i SPIN finns en 
kommentar om ämnet i Finland men utan 
statistik på kvantitet.  
 

 
(Data saknas i ESIS) 
 

 
- 

 

115-32-2 
Dikofol 

 

 
Dikofol (HVP) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN 
 

 
MARIANO FERNÂNDEZ TARRATS 
ROHM AND HAAS ITALIA 
SIPCAM SPA 

 
SPAIN 
ITALY 
ITALY 

 
74070-46-5 
Aclonifen 

 

 
Aclonifen (HVP) 
 
Produktregistret/Bekämpningsmedelsregistret 
Bekämpningsmedelsregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 2 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 15,5 ton 
Total kvantitet mellan 1996-2009: 204,5 ton 
 
(Statistik från bekämpningsmedelsregistret 
finns bara från 1992 och fram till 2004) 
 

 
RHONE POULENC AGROCHIMIE 

 
FRANCE 
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CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

 
57-12-5 

Cyanid (fri) 

 
Cyanid (fri) (-) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN 
 

 
- 

 
- 

 
74-90-8 

Vätecyanid 

 
Vätecyanid (HVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 3 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 2 ton 
 
 

 
ACN PRODUCT GROUP 
ATOCHEM 
BASF AG 
BASF PLC 
BP CHEMICALS LTD. 
DEGUSSA AG 
DEGUSSA AG 
DEGUSSA ANTWERPEN N.V. 
DEGUSSA-H�LS AG 
DEGUSSA-H�LS ANTWERPEN N.V. 
EC ERDÙLCHEMIE GMBH 
ELF ATOCHEM ITALIA S.R.L. 
ENICHEM S.P.A. 
HOECHST AG 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 
PCK AG SCHWEDT 
REPSOL QUIMICA, S.A. 
ÙMV - CHEMIE LINZ GMBH 

 
NETHERLANDS 
FRANCE 
GERMANY 
UK 
UK 
GERMANY 
GERMANY 
BELGIUM 
GERMANY 
BELGIUM 
GERMANY 
ITALY 
ITALY 
GERMANY 
UK 
GERMANY 
SPAIN 
AUSTRIA 

 
143-33-9 

Natriumcyanid 
 

 
Natriumcyanid (HVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 14 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 3 948,5 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 66 353 ton 
 

 
ACN PRODUCT GROUP 
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA S.A. 
BASF AG 
CYPLUS GMBH 
DEGUSSA AG 
DEGUSSA ANTWERPEN N.V. 
DEGUSSA-H�LS AG 
DEGUSSA-H�LS ANTWERPEN N.V. 
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A. 
ENICHEM S.P.A. 
HAMPSHIRE CHEMICAL LTD. 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 
PCK AG SCHWEDT 
RHONE-POULENC CHIMIE 

 
NETHERLANDS 
SPAIN 
GERMANY 
GERMANY 
GERMANY 
BELGIUM 
GERMANY 
BELGIUM 
BELGIUM 
ITALY 
UK 
UK 
GERMANY 
FRANCE 
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CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

 
151-50-8 

Kaliumcyanid 
 

 
Kaliumcyanid (HVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 20 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 18,8 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 508,5 ton 
 

 
CYPLUS GMBH 
DEGUSSA AG 
DEGUSSA-H�LS AG 
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A. 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 

 
GERMANY 
GERMANY 
GERMANY 
BELGIUM 
UK 

 
460-19-5 
Cyanogen 

 

 
Cyanogen (Data saknas i ESIS ang LVP/HVP) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN 
 

 
- 

 
- 

 
506-61-6 

Kaliumsilvercyanid 
 

 
Kaliumsilvercyanid (LVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 1 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 2,5 ton 
 

 
DEGUSSA AG 
JOHNSON MATTHEY PLC 

 
GERMANY 
UK 

 
506-77-4 

Cyanogenklorid 
 

 
Cyanogenklorid (Data saknas i ESIS ang 
LVP/HVP) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN 
 

 
- 

 
- 

 
544-92-3 

Koppar(I)cyanid 
 

 
Koppar(I)cyanid (LVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 4 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 55 ton 
 

 
CALAIRE CHIMIE 
DEGUSSA AG 
DEGUSSA AG 
RODACHEM 

 
FRANCE 
GERMANY 
GERMANY 
NETHERLANDS 
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CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

 
592-01-8 

Kalciumcyanid 
 

 
Kalciumcyanid (Data saknas i ESIS ang LVP/HVP) 
 
Inga uppgifter fanns i KemI-Stat eller SPIN 
 

 
- 

 
- 

 
1762-95-4 

Ammoniumtiocyanat 
 

 
Ammoniumtiocyanat (HVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 10 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 283,7 ton 
 

 
AKZO NOBEL CHEMICALS GMBH 
DEUTSCHE STEINKOHLE AG 
RUHRKOHLE BERGBAU AG 

 
GERMANY 
GERMANY 
GERMANY 
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1.4 Övriga ämnen     Användningsområde, kvantitet och tillverkare 

CAS 
Namn 

Användningsområde 
Antal produkter och kvantitet mm 

Tillverkare/importörer reg i EU ESIS 
 

Land 

 
115-96-8 

TCEP 
 

 
TCEP (LVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 4 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 4,4 ton 
Total kvantitet mellan 1992-200: 2 223,4 ton 
 

 
AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. 
BAYER AG 
CLARIANT GMBH 
COURTAULDS CHEMICALS 
HOECHST AG 

 
NETHERLANDS 
GERMANY 
GERMANY 
UK 
GERMANY 

 
791-28-6 

TPPO 
 

 
Trifenyl fosfinoxid (LVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 2 st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 0 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 0 ton 
 

 
BASF AG 
TECHNOCHEMIE GMBH 

 
GERMANY 
GERMANY 

 
126-86-3 

MTDD 
 

 
Surfinol 104 (LVP) 
 
Produktregistret 
Antal produkter reg i Sv 2009: 353  st 
Registrerad kvantitet i Sv 2009: 346,1 ton 
Total kvantitet mellan 1992-2009: 1710,7 ton 
 

 
ANCHOR CHEMICAL(UK)LTD 

 
UK 
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2 BILAGA B. NAMN OCH SYNONYMER 

2.1 Ämneslista – Doftämnen 

CAS Namn 
1
 

Klassificering 
2
 

Kemisk struktur & formel IUPAC
3
 Synonymer 

5
4
4
6
4
-5

7
-2

 

O
N

T
E

 

 
Kemiskt namn 
 
Ethanone, 1-
(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-
naphthalenyl)-  
 
(ONTE) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP. 
 

 
 
 

 
C16H26O 

 

 
IUPAC-namn 
 
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthalenyl)ethanone 

 
Amberonne 
Ambralux 
Boisvelone¤ 
Derambr ne 
Iso-E Super¤ 
Methyl cyclomyrcetone 
 

 
CAS / EG nummer på 
isomerer 
 
54464-57-2 / 259-174-3 
68155-67-9 / 268-979-9 
68155-66-8 / 268-978-3 
54464-59-4 / 259-175-9 

1
0
1
-8

4
-8

 

D
if
e
n
y
le

te
r 

 
Kemiskt namn 
 
Benzene, 1,1'-oxybis- 
 
(Difenyleter DE) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP. 

 
 

 
C12H10O 

 

 
IUPAC-namn 
phenoxybenzene 

 
Diphenyl oxide  
Phenyl oxide  
Difenyloxid 
DPO 
Geranium crystals 
Dowtherm A 
Phenyl ether   
Phenoxybenzene 
Oxybisbenzene 
Oxydiphenyl 
Ether, diphenyl- 
Ether, diphenyl 
(Ref PubChem) 
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8
0
4
4
9
-5

8
-7

 

A
c
e
ty

l 
c
e
d
re

n
e

 

 
Kemiskt namn 
 
(Acetyl cedrene, AC) 
 
(Saknas i 
ämnesregistret) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP. 

 
 

 
C17H260 

 

 
IUPAC-namn 
 
(Saknar IUPAC namn i PubChem) 

 
Vertofix coeur 
Acetyl cedrene   
CID6440618 
LS-13939 
Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil, acetylated 
125783-65-5   
80449-58-7 
(Ref PubChem) 

3
2
3
8
8
-5

5
-9

 

M
e

ty
l 
c
e
d
ry

l 
k
e
to

n
 

 
Kemiskt namn 
 
Ethanone, 1-
(2,3,4,7,8,8a-
hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulen-5-yl)-, 
[3R-
(3.alpha.,3a.beta.,7.bet
a.,8a.alpha.)]- 
 
(Metyl cedryl keton, 
AC) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP. 
 

 

 
C17H260 

 

 
IUPAC-namn 
 
Saknar IUPAC namn I PubC 
hem 

 
Vertofix 
Acetylcedrene 
Lixetone 
Acetyl-alpha-cedrene 
9-Acetyl-8-cedrene 
9-Acetylcedr-8-ene 
EINECS 251-020-3 
EINECS 268-253-1 
CID107065 
9-Acetyl-2,6,6,8-tetramethyltricyclo(5.3.1.01,5)undec-8-ene 
(Ref PubChem) 

 
 
Ref 
1) KemI:s ämnesdatabas (Preferred name) 
2) Bindande klassificering enligt GHS/CLP klassificeringsdatabas, Bilaga VI till CLP, direktiv (EC) 1272/2008. 
3) Pubchem (synonymer) 
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2.2 Ämneslista – Komplexbildande ämnen 

CAS Namn 
1
 

Klassificering 
2
 

Kemisk struktur & formel IUPAC
3
 Synonymer 

6
7
-4

3
-6

 

D
P

T
A

 

 
Kemiskt namn 

 
Glycine, N,N-bis[2-
[bis(carboxymethyl)ami
no]ethyl]-  
 
(DPTA) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP. 
 

 

 
C14H23N3O10 

 
IUPAC-namn 
 
2-[bis[2-
[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetic acid 
 
 

 
DPTA 
Diethylenetriaminepentaacetic acid 
Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]- 
 
Pentetic Acid 
Chel 330 acid  
Diethylenetriaminepentaacetic acid  
Dietylentriaminpentaättiksyra  
((Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo))tetraacetic acid  
Pentetic acid  
Pentacarboxymethyl diethylenetriamine 

1
4
0
-0

2
-1

 

N
a
-D

P
T

A
 

 
Kemiskt namn 
 
(Na-DPTA) 
 
(Saknas i 
ämnesregistret) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 
 
Strukturformel har inte hittats 
 

C14H18N3Na5O10 
 

 
IUPAC-namn 
 
pentasodium 2-[bis[2-[bis(2-oxido-2-
oxoethyl)amino]ethyl]amino]acetate 

 

1
2

5
8

3
3

-0
2

-5
 

Z
n
-D

P
T

A
 

 
Kemiskt namn 
 
(Zn-DPTA) 
 
(Saknas i 
ämnesregistret) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
C14H18N3Na3O10Zn 

 
IUPAC-namn 
 
trisodium zinc 2-[bis[2-[bis(2-oxido-2-
oxoethyl)amino]ethyl]amino]acetate 

 
Trisodium Zinc DTPA 
Zinc Trisodium DTPA 
Pentetate zinc trisodium 
Zinc trisodium pentetate 
UNII-NXU65IC8PG 
HSDB 7432 
EINECS 234-305-7 
CID6441211 
Zinc trisodium diethylenetriaminepentaacetate 
LS-186527 
(Ref PubChem) 
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6
0
-0

0
-4

 

E
D

T
A

 

 
Kemiskt namn 
 
Glycine, N,N'-1,2-
ethanediylbis[N-
(carboxymethyl)- 
 
(EDTA) 
 
Klassning: 
  
Xi; R36 alt. 
 
Ögon irrit, Kat. 2; H319  
 
enligt GHS/CLP. 
 

 

 
 

 
C10H16N2O8 

 

 
IUPAC-namn 
 
2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-
(carboxymethyl)amino]acetic acid 
 

 
Adetic acid 
 
Edetic acid  
EDTA  
Edathamil  
Endrate 
Versene acid 
Sequestrol 
Titriplex 
Havidote 
Cheelox 
Versene 
(Ref PubChem) 

1
3
9
-1

3
-9

 

N
T

A
 

 

 
Kemiskt namn 
 
Glycine, N,N-
bis(carboxymethyl)- 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
C6H9NO6 

 

 
IUPAC-namn 
 
2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid 
 
 

 
Nitrilotriacetic acid   
 
Triglycine 
Triglycollamic acid 
Complexon I 
Nitriloacetate 
Titriplex I 
Aminotriacetic acid 
Trilon A 
Nitrilotriacetate 
Versene NTA acid 
(Ref PubChem) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Edetic%20acid%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22EDTA%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Edathamil%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Endrate%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Versene%20acid%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Sequestrol%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Titriplex%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Havidote%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Cheelox%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22Versene%22%5bSynonym%5d%206049%5bstandardizedcid%5d
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5
0

6
4

-3
1

-3
 

N
a3

-N
TA

 
 

 
Kemiskt namn 
 
Glycine, N,N-
bis(carboxymethyl)- 
 

(Na3-NTA) 
 
Klassning: 
 
Carc. Kat 3; R40, Xn; 
R22, Xi; R36 alt. 
 
Carc. 2; H351, Akut 
Tox. 4; H302, Ögon 
irrit. 2; H319 
enligt GHS/CLP. 
 

 

 
C6H6NNa3O6 

 

 
IUPAC-namn 
 
trisodium 2-[bis(2-oxido-2-oxoethyl)amino]acetate 

 
Hampshire NTA 
Syntron A 
Trisodium NTA 
Trilon A 
Ntana3 
NTA Trisodium salt 
Masquol np 140 
Versene NTA 150 
Versene NTA 335 
Hampshire NTA 150 
(Ref PubChem) 

2
3

9
9

-8
5

-1
 

K
3
-N

T
A

 
 

 
Kemiskt namn 
 
Glycine, N,N-
bis(carboxymethyl)-, 
tripotassium salt 
 
(K3-NTA) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
C6H9NO6.3K 

 

 
IUPAC-namn 
 
tripotassium 2-[bis(2-oxido-2-
oxoethyl)amino]acetate 

 
Tripotassium nitrilotriacetate 
NTA, K3 
EINECS 219-270-8 
CID16977 
LS-12591 
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine tripotassium salt 
ACETIC ACID, NITRILOTRI-, TRIPOTASSIUM SALT 
Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, tripotassium salt 
Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, potassium salt (1:3) 
Acetic acid, nitrilotri-, potassium strontium salt (1:1:1) 
(Ref PubChem) 
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7
7
7
3
2
-0

9
-3

 

O
x
a
d
ix

y
 

 

 
Kemiskt namn 
 
(Oxadixyl) 
 
(Saknas i 
ämnesregistret) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
 

C14H18N2O4 
 

 
IUPAC-namn 
 
N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-
oxazolidin-3-yl)acetamide 
 
 

 
Sandofan   
Recoil 
Ripost 
Wakil 
OXADIXYL   
Oxadixyl [BSI:ISO] 
SAN 371F 
SAN 371 
34365_RIEDEL 
34365_FLUKA 
(Ref PubChem) 
 
2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acet-2′,6′-xylidide 

1
0
5
4
3
-5

7
-4

 

T
A

E
D

 
 

 
Kemiskt namn 
 
Acetamide, N,N'-1,2-
ethanediylbis[N-acetyl- 
 
(TEAD) 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 

 
 

C10H16N2O4 

 

 
IUPAC-namn 
 
N-acetyl-N-[2-(diacetylamino)ethyl]acetamide 

 
Tetracetylethylenediamine 
Descarbamylnovobiocin 
Tetraacetylethylenediamine 
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine 
86545_ALDRICH 
N,N'-Ethylenebis(diacetamide) 
86545_FLUKA 
MolPort-003-939-462 
CID66347 
EINECS 234-123-8 
(Ref PubChem) 

 
Ref 
1) KemI:s ämnesdatabas (Preferred name) 
2) Bindande klassificering enligt GHS/CLP klassificeringsdatabas, Bilaga VI till CLP, direktiv (EC) 1272/2008. 
3) Pubchem (synonymer) 
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2.3 Ämneslista – Förslagna nya prioriterade ämnen inom WFD 

CAS Namn 
1
 

Klassificering 
2
 

Kemisk struktur & formel IUPAC
3
 Synonymer 

4
2
5
7
6
-0

2
-3

 

D
if
e
n
o
x
 

 

 
Kemiskt namn 
 
Benzoic acid, 5-(2,4-
dichlorophenoxy)-2-
nitro-, methyl ester 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
C14H9Cl2NO5 

 
IUPAC-namn 
 
methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate 
 

BIFENOX   
Modown 
Caswell No. 561AA 
Epoxy embedding medium 
Bifenox [ANSI:BSI:ISO] 
Epon(R) 812 substitute 
CCRIS 7158 
HSDB 6567 
BIDD:ER0476 
45345_RIEDEL 
(Ref PubChem) 

8
8
6
-5

0
-0

 

T
e

rb
u
tr

y
n
 

 

 
Kemiskt namn 
 
1,3,5-Triazine-2,4-
diamine, N-(1,1-
dimethylethyl)-N'-ethyl-
6-(methylthio)- 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
 

C10H19N5S 

 
IUPAC-namn 
 
2-N-tert-butyl-4-N-ethyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-
triazine-2,4-diamine 

 
Terbutryn   
Clarosan   
Shortstop 
Terbutrex 
Prebane 
Igran 
Saterb 
Terbutrin   
Short-stop E 
TERBUTRYNE   
(Ref PubChem) 

6
2
-7

3
-7

 

D
ic

h
lo

rv
o
s
 

 

 
Kemiskt namn 
 
Phosphoric acid, 2,2-
dichloroethenyl 
dimethyl ester 
 
Klassning: 
 
T+; R26, T; R24/25, 
R43, N; R50 
 
Acute Tox. 2; H330 
Acute Tox. 3; H311, 
H301, Skin Sens. 1; 
H317, Aquatic Acute 1; 
H400 
enligt GHS/CLP. 
 

 

 
C4H7Cl2O4P 

 
IUPAC-namn 
 
2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate 

 
dichlorvos   
Dichlorphos 
Dichlorophos   
Divipan   
Atgard 
Vapona 
Chlorvinphos 
Dichlorman 
Dichlorovos 
Lindanmafu 
(Ref PubChem) 
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7
6
-4

4
-8

 

H
e
p
ta

c
h
lo

r 
 

 
Kemiskt namn 
 
(Heptaklor) 
 
Klassning: 
 
T; R25 
Carc. Cat. 3; R40, R33 
N; R50-53 

 
Carc. 2; H351 
Acute Tox. 3; H311 
Acute Tox. 3; H301 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

enligt GHS/CLP. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

C10H5Cl7 
 
 

 

 
IUPAC-namn  
- 
 
Preferred name enl ämnesdatabasen 
 
2,5-Methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 
2,3,4,5,6,7,7-heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-
hexahydro-, 
(1a.alpha.,1b.beta.,2.alpha.,5.alpha.,5a.beta.,6.beta
.,6a.alpha.)- 
 

 
  
heptachlor   
Heptachlorane 
Heptamul 
Rhodiachlor 
Agroceres 
Heptagran 
Aahepta 
Hepta 
3-Chlorochlordene 
Heptachloor 
(Ref PubChem) 

1
0
2
4
-5

7
-3

 

H
e
p
ta

c
h
lo

r 
e
p
o
x
id

e
 

 

 
Kemiskt namn 
Heptaklor epoxid 
 
Klassning: 
 
T; R24/25 
Carc. Cat. 3; R40, R33 
N; R50-53 
 
Carc. 2; H351 
Acute Tox. 3; H311 
Acute Tox. 3; H301 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
enligt GHS/CLP. 
 
 
 
 

 

 
C10H5Cl7O 

 
IUPAC-namn 
- 
 
Preferred name enl ämnesdatabasen 
 
2,5-Methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 
2,3,4,5,6,7,7-heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-
hexahydro-, 
(1a.alpha.,1b.beta.,2.alpha.,5.alpha.,5a.beta.,6.beta
.,6a.alpha.)- 

 
  
Epoxyheptachlor 
HEPTACHLOR EPOXIDE   
Velsicol 53-CS-17 
HSDB 6182 
EINECS 213-831-0 
ENT 25,584 
CID13930 
AI3-25584 
NCGC00164318-01 
LS-90922 
 
(Ref PubChem) 
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1
2
4
4
9
5
-1

8
-7

 

Q
u
in

o
x
y
fe

n
 

  
 
Kemiskt namn 
 
(Quinoxyfen) 
 
(Saknas i 
ämnesregistret och 
EISI) 
 
Klassning: 
 
R43, N; R50-53 
 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410  
enligt GHS/CLP. 
 

 
 

 
C15H8Cl2FNO 

 
IUPAC-namn 
 
5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline 

 
Quinoxyfen   
Legend 
Quinoxyfen [ISO:BSI:ANSI] 
46439_RIEDEL 
46439_FLUKA 
DE 795 
MolPort-003-933-835 
5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline   
CID3391107 
NCGC00163706-01 
(Ref PubChem) 

1
1
5
-3

2
-2

 

D
ic

o
fo

l 
 

 
Kemiskt namn 
 
(Dikofol) 
 
 
Klassning: 
Xn; R21/22 
Xi; R38 
R43 
N; R50-53 
 
Acute Tox. 4; H312 
Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
enligt GHS/CLP. 
 
 
 

 
 

 
C14H9Cl5O 

 

 
IUPAC-namn 
 
2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol 
 
Preferred name enl ämnesdatabasen 
 
Benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-(4-
chlorophenyl)-.alpha.-(trichloromethyl)-  
 

 
Kelthane   
DICOFOL   
Mitigan 
Acarin 
Kelthanethanol 
Cekudifol 
Dicomite 
Tricofol 
Keltane   
Carbax 
(Ref PubChem) 
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7
4
0
7
0
-4

6
-5

 

A
c
lo

n
if
e
n
 

 
Kemiskt namn 
Benzenamine, 2-chloro-
6-nitro-3-phenoxy- 
 
Klassning: 
N; R50-53 
 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H420 
enligt GHS/CLP. 

 

 
 

C12H9ClN2O3 
 

 
IUPAC-namn 
 
2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline 

 
Aclonifen   
Challenge 
Bandur 
Aclonifen [BSI:ISO] 
2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline 
CME 127 
36792_RIEDEL 
36792_FLUKA 
EINECS 277-704-1 
MolPort-003-931-120 
(Ref PubChem) 

 
Ref 
1) KemI:s ämnesdatabas (Preferred name) 
2) Bindande klassificering enligt GHS/CLP klassificeringsdatabas, Bilaga VI till CLP, direktiv (EC) 1272/2008. 
3) Pubchem (synonymer) 
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CAS Namn 
1
 

Klassificering 
2
 

Kemisk struktur & formel IUPAC
3
 Synonymer 

5
7
-1

2
-5

 

C
y
a
n
id

 (
fr

i)
 

 
Kemiskt namn 
Cyanide 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 
 

 
CN 

 
IUPAC-namn 
Cyanide 
 
 

 
cyanide 
CYANIDE ION 
Isocyanide 
Cyanide anion 
Nitrile anion 
Cyanide (anion) 
Cyanure [French] 
Cyanide(1-) ion 
Cyanide(1-) 
(Ref PubChem) 
 

7
4
-9

0
-8

 

V
ä
te

c
y
a
n
id

 

 
Kemiskt namn 
Hydrocyanic acid 
 
Klassning: 

T; R26/27/28, N; R50-53 

 
Acute Tox. 2; H330 
Acute Tox. 1; H310 
Acute Tox. 2; 300 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

enligt GHS/CLP. 
 

 

 
HCN 

 

 
IUPAC-namn 
Formonitrile 
 
 

 
hydrocyanic acid   
hydrogen cyanide   
Formonitrile 
Prussic acid 
Blausaeure 
Cyanwasserstoff 
Zaclondiscoids 
Evercyn 
Cyclon 
Cyclone B 
(Ref PubChem) 

1
4
3
-3

3
-9

 

N
a
tr

iu
m

c
y
a
n
id

 
 

Kemiskt namn 
Sodium cyanide 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
NaCN 

 

 
IUPAC-namn 
Sodium Cyanide 
 

 
SODIUM CYANIDE   
Cymag 
Cyanide of sodium 
Cyanogran   
Sodium cyanide (Na(CN)) 
Cyanide salts 
NaCN 
Sodium cyanide solution 
Cyanobrik 
Kyanid sodny 
(Ref PubChem) 
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1
5
1
-5

0
-8

 

K
a
liu

m
c
y
a
n
id

 
 

Kemiskt namn 
Potassium cyanide 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
. 

 

 
KCN 

 

 
IUPAC-namn 
Potassium Cyanide 
 

 
POTASSIUM CYANIDE   
Cyanide of potassium 
Potassium cyanide (K(CN)) 
kalium cyanid 
Caswell No. 688A 
Kalium cyanid [German] 
Potassium cyanide K(CN) 
RCRA waste no. P098 
RCRA waste number P098 
Cyanure de potassium [French] 
(Ref PubChem) 

4
6
0
-1

9
-5

 

C
y
a
n
o
g
e
n

 
 

Kemiskt namn 
Ethanedinitrile 
 
Klassning: 

F+; R12, T; R23, N; R50-53 
 
Press. Gas 
Flam. Gas 1; H220 
Acute Tox. 3; H331 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
enligt GHS/CLP. 
 

 

 
(CN)2 

 

 
IUPAC-namn 
Oxalonitrile 
 

 
Ethanedinitrile 
CYANOGEN   
Oxalonitrile 
Dicyanogen 
Carbon nitride   
Prussite 
Oxalyl cyanide 
Nitriloacetonitrile 
Cyanogene [French] 
Oxalic acid dinitrile 
(Ref PubChem) 

5
0
6
-6

1
-6

 

K
a
liu

m
s
ilv

e
rc

y
a
n
id

 
 

Kemiskt namn 
Argentate(1-), 
bis(cyano-C)-, 
potassium 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
KAg(CN)2 

 

 
IUPAC-namn 
Potassium Silver Dicyanide 
 

 
Potassium dicyanoargentate   
POTASSIUM SILVER CYANIDE   
Potassium argentocyanide 
Silver potassium cyanide 
RCRA waste no. P099 
RCRA waste number P099 
Potassium dicyanoargentate(1-) 
Kyanostribrnan draselny [Czech] 
HSDB 6053 
EINECS 208-047-0 
(Ref PubChem) 
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5
0
6
-7

7
-4

 

C
y
a
n
o
g
e
n
k
lo

ri
d
 

 

Kemiskt namn 
Cyanogen chloride 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
. 

 

 
CNCl 

 

 
IUPAC-namn 
Carbononitridic Chloride 
 

 
Chlorine cyanide 
CYANOGEN CHLORIDE   
Chlorocyan 
Chlorocyanide 
Chlorocyanogen 
Chlorcyan 
Caswell No. 267 
Chlorine cyanide (ClCN) 
RCRA waste no. P033 
RCRA waste number P033 
(Ref PubChem) 

5
4
4
-9

2
-3

 

K
o
p
p
a
r(

I)
c
y
a
n
id

 
 

Kemiskt namn 
Copper cyanide 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
CuCN 

 

 
IUPAC-namn 
Copper(1+) Cyanide 
 

 
544-92-3 
RODq\DoHN@ 
MolPort-001-779-769 
CID2724144 
(Ref PubChem) 

5
9
2
-0

1
-8

 

K
a
lc

iu
m

c
y
a
n
id

 
 

Kemiskt namn 
Calcium cyanide 
 
Klassning: 

T+; R28, 32, N; R50-53 
 
Acute Tox. 2; H300 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
enligt GHS/CLP. 
 

 

 
Ca(CN)2 

 

 
IUPAC-namn 
Calcium Dicyanide 
 

 
Calcyan 
Calcyanide 
Cyanogas 
Calcid 
CALCIUM CYANIDE 
Calcium cyanide (mixture) 
Cyanide of calcium 
Cyanure de calcium 
Calcium cyanide (Ca(CN)2) 
Caswell No. 142 
(Ref PubChem) 

A
m

m
o
n
iu

m
ti
o

c
y
a
n
a
t 

1
7
6
2
-9

5
-4

 
 

 
Kemiskt namn 
Thiocyanic acid, 
ammonium salt 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 
 

 

 
NH4SCN 

 

 
IUPAC-namn 
Azanium Thiocyanate 
 

 
Ammoniumrhodanid 
Weedazol tl 
AMMONIUM THIOCYANATE   
Trans-aid 
Ammonium rhodanate   
Ammonium sulfocyanate 
Ammonium sulfocyanide 
Thiocyanic acid, ammonium salt   
Ammonium isothiocyanate 
Rhodanine, ammonium salt 
(Ref PubChem) 
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Ref 
1) KemI:s ämnesdatabas (Preferred name) 
2) Bindande klassificering enligt GHS/CLP klassificeringsdatabas, Bilaga VI till CLP, direktiv (EC) 1272/2008. 
3) Pubchem (synonymer) 
 

2.4 Ämneslista – Övriga 

CAS Namn 
1
 

Klassificering 
2
 

Kemisk struktur & formel IUPAC
3
 Synonymer 

1
1
5
-9

6
-8

 

T
C

E
P

 

 
Kemiskt namn 
Ethanol, 2-chloro-, 
phosphate 
 
Klassning: 
Carc. Cat. 3; R40 
Repr. Cat. 2; R60 
Xn; R22 
N; R51-53 
 
Carc. 2; H351 
Repr. 1B; H360 
Acute Tox. 4; H302 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
enligt GHS/CLP. 

 

 
 

C6H12Cl3O4P 
 

 
IUPAC-namn 
 
tris(2-chloroethyl) phosphate 

 
Tris(2-chloroethyl) phosphate 
Celluflex 
Tris(2-chloroethyl)phosphate 
Disflamoll TCA 
Celluflex CEF 
TRI(2-CHLOROETHYL) PHOSPHATE 
Fyrol CEF   
Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1) 
Niax 3CF 
Trichlorethyl phosphate 
(Ref PubChem) 

7
9
1
-2

8
-6

 

T
ri
fe

n
y
l 
fo

s
fi
n

o
x
id

 (
T

P
P

O
) 

 
Kemiskt namn 
(TPPO) 
Phosphine oxide, 
triphenyl- 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 

 

 
C18H15OP 

 
IUPAC-namn 
Diphenylphosphorylbenzene 
 

 
TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE   
Phosphine oxide, triphenyl- 
Triphenyl phosphine oxide 
Triphenyl phosphorus oxide 
triphenylphosphane oxide 
791-28-6   
NSC 398 
EINECS 212-338-8 
STK123697 
Triphenylphosphanoxid 
(Ref PubChem) 
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1
2
6
-8

6
-3

 

S
u
rf

in
o
l 
1
0
4
 (

T
M

D
D

) 

 
Kemiskt namn 
(TMDD) 
5-Decyne-4,7-diol, 
2,4,7,9-tetramethyl- 
 
Saknar fast 
klassificering enligt 
bilaga VI till CLP 

 

 
C14H26O2 

 

 
IUPAC-namn 
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol 
 

 
Surfynol 104 / 104A / 104E  
2,4,7,9-TETRAMETHYL-5-DECYNE-4,7-DIOL   
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol 
5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- 
1,4-Diisobutyl-1,4-dimethylbutynediol 
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol 
126-86-3 
(Ref PubChem) 

 
Ref 

1) KemI:s ämnesdatabas (Preferred name) 
2) Bindande klassificering enligt GHS/CLP klassificeringsdatabas, Bilaga VI till CLP, direktiv (EC) 1272/2008. 
3) Pubchem (synonymer) 

 



3 BILAGA C 

 

Klassificering, farobeteckningar och riskfraser (enligt FIFS 2005;7 och direktiv 

67/548/EEG) 

 
Farokoder och farobeteckningar 

 
E  Explosivt 
O  Oxiderande   
F+  Extremt brandfarligt  
F  Mycket brandfarligt 
T+  Mycket giftig 
T  Giftig  
C  Frätande 
Xn  Hälsoskadlig 
Xi  Irriterande 
N Miljöfarligt 

 
Riskfraser 

 
R1  Explosivt i torrt tillstånd  
R2  Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak  
R3  Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak  
R4  Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar  
R5  Explosivt vid uppvärmning  
R6  Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft  
R7  Kan orsaka brand  
R8  Kontakt med brännbart material kan orsaka brand  
R9  Explosivt vid blandning med brännbart material  
R10  Brandfarligt  
R11  Mycket brandfarligt  
R12  Extremt brandfarligt  
R14  Reagerar häftigt med vatten  
R15  Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser  
R16  Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen  
R17  Självantänder i luft  
R18  Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas  
R19  Kan bilda explosiva peroxider  
R20  Farligt vid inandning  
R21  Farligt vid hudkontakt  
R22  Farligt vid förtäring  
R23  Giftigt vid inandning  
R24  Giftigt vid hudkontakt  
R25  Giftigt vid förtäring  
R26  Mycket giftigt vid inandning  
R27  Mycket giftigt vid hudkontakt  
R28  Mycket giftigt vid förtäring  
R29  Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten  



R30  Kan bli mycket brandfarligt vid användning  
R31  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra  
R32  Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra  
R33  Kan ansamlas i kroppen och ge skador  
R34  Frätande  
R35  Starkt frätande  
R36  Irriterar ögonen  
R37  Irriterar andningsorganen  
R38  Irriterar huden  
R39  Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador  
R40  Misstänks kunna ge cancer  
R41  Risk för allvarliga ögonskador  
R42  Kan ge allergi vid inandning  
R43  Kan ge allergi vid hudkontakt  
R44  Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare  
R45  Kan ge cancer  
R46  Kan ge ärftliga genetiska skador  
R48  Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering  
R49  Kan ge cancer vid inandning  
R50  Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
R51  Giftigt för vattenlevande organismer  
R52  Skadligt för vattenlevande organismer  
R53  Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  
R54  Giftigt för växter  
R55  Giftigt för djur  
R56  Giftigt för marklevande organismer  
R57  Giftigt för bin  
R58  Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön  
R59  Farligt för ozonskiktet  
R60  Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga  
R61  Kan ge fosterskador  
R62  Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga  
R63  Möjlig risk för fosterskador  
R64  Kan skada spädbarn under amningsperioden  
R65  Farligt: kan ge lungskador vid förtäring  
R66  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor  
R67  Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad  
R68  Möjlig risk för bestående hälsoskador 
 

  



Klassificering, farobeteckningar och riskfraser (enligt CLP förodningen, 

1272/2008/EG) 

Faroklass, kod för faroklass och kategori 
 

Faroklass  Koder för faroklass och kategori 

Explosiva ämnen, blandningar och 
föremål  

Unst. expl. 

Expl. 1.1 

Expl. 1.2 

Expl. 1.3 

Expl. 1.4 

Expl. 1.5 

Expl. 1.6 

Brandfarliga gaser Flam. Gas 1 
Flam. Gas 1 

Flam. Gas 2 

Brandfarliga aerosoler  
Flam. Aerosol 1 

Flam. Aerosol 2 

Oxiderande gaser  Ox. Gas 1 

Gaser under tryck Press. Gas (*) 

Brandfarliga vätskor  

Flam. Liq. 1 

Flam. Liq. 2 

Flam. Liq. 3 

Brandfarliga fasta ämnen  
Flam. Sol. 1 

Flam. Sol. 2 

Självreaktiva ämnen eller blandningar 

Self-react. A 

Self-react. B 

Self-react. CD 

Self-react EF 

Self-react. G 

Pyrofora vätskor  Pyr. Liq. 1 

Pyrofora fasta ämnen  Pyr. Sol. 1 

Självupphettande ämnen eller 
blandningar  

Self-heat. 1 

Self-heat. 2 

Ämnen eller blandningar som vid 
kontakt med vatten utvecklar brandfarlig 
gas 

Water-react. 1 

Water-react. 2 

Water-react. 3 

Oxiderande vätskor  

Ox. Liq. 1 

Ox. Liq. 2 

Ox. Liq. 3 

Oxiderande fasta ämnen  

Ox. Sol. 1 

Ox. Sol. 2 

Ox. Sol. 3 

  



Faroklass  Koder för faroklass och kategori 

Organiska peroxider  

Org. Perox. A 

Org. Perox. B 

Org. Perox. CD 

Org. Perox. EF 

Org. Perox. G 

Ämnen eller blandningar som är 
korrosiva för metaller 

Met. Corr. 1 

Akut toxicitet Acute tox. 1 

Acute tox. 1 

Acute tox. 2 

Acute tox. 3 

Acute tox. 4 

Frätande/irriterande på huden  

Skin Corr. 1A 

Skin Corr. 1B 

Skin Corr. 1C 

Skin Irrit. 2 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation  
Eye Dam. 1 

Eye Irrit. 2 

Luftvägs-/hudsensibilisering  
Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

Mutagenitet i könsceller  

Muta. 1A 

Muta. 1B 

Muta. 2 

Cancerogenitet  

Carc. 1A 

Carc. 1B 

Carc. 2 

Reproduktionstoxicitet  

Repr. 1A 

Repr. 1B 

Repr. 2 

Lact. 

Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering  

STOT SE 1 

STOT SE2 

STOT SE 3 

Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering 

STOT RE 1 

STOT RE 2 

Fara vid aspiration  Asp. tox. 1 

Farligt för vattenmiljön  

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

Aquatic Chronic 2 

Aquatic Chronic 3 

Aquatic Chronic 4 

Farligt för ozonskiktet  Ozone 

 



Faroangivelser  

 
Faroangivelser för fysikaliska faror  
 
H200  Instabilt, explosivt.  
H201  Explosivt. Fara för massexplosion  
H202  Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.  
H203  Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.  
H204  Fara för brand eller splitter och kaststycken  
H205  Fara för massexplosion vid brand  
H220  Extremt brandfarlig gas  
H221  Brandfarlig gas  
H222  Extremt brandfarlig aerosol  
H223  Brandfarlig aerosol  
H224  Extremt brandfarlig vätska och ånga  
H225  Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H226  Brandfarlig vätska och ånga  
H228  Brandfarligt fast ämne  
H240  Explosivt vid uppvärmning  
H241  Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning  
H242  Brandfarligt vid uppvärmning  
H250  Spontanantänder vid kontakt med luft  
H251  Självupphettande. Kan börja brinna.  
H252  Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.  
H260  Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända  
H261  Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser  
H270  Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.  
H271  Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.  
H272  Kan intensifiera brand. Oxiderande.  
H280  Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.  
H281 Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.  
H290  Kan vara korrosivt för metaller  

 
Faroangivelser för hälsofaror  
 
H300  Dödligt vid förtäring  
H301  Giftigt vid förtäring  
H302  Skadligt vid förtäring  
H304  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna  
H310  Dödligt vid hudkontakt  
H311  Giftigt vid hudkontakt  
H312  Skadligt vid hudkontakt  
H314  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H315  Irriterar huden  
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318  Orsakar allvarliga ögonskador  
H319  Orsakar allvarlig ögonirritation  
H330  Dödligt vid inandning  
H331  Giftigt vid inandning  



H332 Skadligt vid inandning  
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning  
H335  Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H336  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H340  Kan orsaka genetiska defekter  
H341  Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  
H350  Kan orsaka cancer 
H351  Misstänks kunna orsaka cancer  
H360  Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet  
H361  Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet 
H362  Kan skada spädbarn som ammas  
H370  Orsakar organskador  
H371  Kan orsaka organskador  
H372  Orsakar organskador 
H373  Kan orsaka organskador 

  
Faroangivelser för miljöfaror  
 
H400  Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H411  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H412  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 
H413  Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 



 


