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Förord 
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), även kallade högfluorerade ämnen, har blivit 
ett problem i miljön runt om i världen. Det har tagit sig uttryck som förorenat dricks- och 
grundvatten, förorenad mark, förhöjda halter i fisk och att människor exponerats. För att 
kunna hantera dessa problem på olika nivåer i det svenska samhället, men också i Europa, 
behöver kunskapen om PFAS ökas.  

Kemikalieinspektionen beställde denna rapport då det saknas ett brett och lättbegripligt 
underlag som kan introducera PFAS-problemet för personer som ännu inte har 
expertkunskaper. Rapporten vänder sig till exempelvis tjänstemän och miljöhandläggare med 
viss naturvetenskaplig bakgrund som ska hantera frågeställningar kring PFAS men som ännu 
inte är så insatta. Rapporten kan utgöra stöd för bland annat regulatoriskt arbete i EU eller 
mer konkreta uppgifter som att initiera undersökningar av potentiell förorening av PFAS, 
förstå analysresultat och diskutera åtgärder.  

Rapporten har tagits fram av NIRAS, och har granskats av experter från flera myndigheter, 
bland annat Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Rapporten har författats av Katrin 
Holmström, Ulrika Iverfelt, Eva Ringshagen och Märta Ländell. Kvalitetsgranskare på 
NIRAS har varit Eva Helgesson.  

Rapporten har finansierats av Kemikalieinspektionen. Projektledare hos 
Kemikalieinspektionen har varit Bert-Ove Lund, med stöd av Daniel Borg, Jenny Ivarsson, 
och Kerem Yazar.  
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Ordlista 
Kemiska beteckningar 
ADONA  3H-perfluor-3-[(3-metoxy-propoxy)propansyra 

Cl-PFESA  klorerad polyfluorerad etersulfonsyra (6:2 eller 8:2) 

FEP  fluorerad etenpropen 

FP  fluorpolymer 

FT  fluortelomer 

FTOH  fluortelomeralkohol 

FTS  fluortelomersulfonsyra 

GenX  HFPO-DA; hexafluorpropylenoxid-dimersyra 

PAP  polyfluoralkylfosfatester 

PASF  perfluoralkylsulfonylfluorid 

PFA  perfluoralkoxylpolymer 

PFAA  perfluoralkylsyra, (perfluorerade alkylsyror) 

PFAS  per- och polyfluorerade alkylsubstanser 

PFBA  perfluorbutansyra,  

PFBS  perfluorbutansulfonsyra 

PFCA  perfluoralkylkarboxylsyra, (perfluorerade karboxylsyror) 

PFDS  perfluordekansulfonsyra 

PFECA  perfluoreterkarboxylsyra 

PFECHS  perfluoretylcyklohexansulfonsyra 

PFESA  perfluoretersulfonsyra 

PFHxA  perfluorhexansyra 

PFHxS  perfluorhexansulfonsyra  

PFNA  perfluornanosyra 

PFOA  perfluoroktansyra 

PFOS  perfluoroktansulfonsyra 

PFOSA (FOSA) perfluoroktansulfonamid 

PFPA  perfluoralkylfosfonsyra, (perfluorerade fosfonsyror) 

PFPE  perfluorpolyeter 

PFPiA  perfluoralkylfosforsyra 

PFSA  perfluoralkylsulfonsyra, (perfluorerade sulfonsyror) 

PTFE  polytetrafluoreten 

PVDF  polyvinylidenfluorid 
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Övriga förkortningar 
AFFF  Filmbildande brandsläckningsskum (aqueous film-forming foams) 

AOF  Totalt adsorberbart organiskt fluor 

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) unika numeriska identifierare för 
bl.a. kemiska föreningar 

ECF  Elektrokemisk fluorering 

Efsa  European Food Safety Authority 

EOF  Totalt extraherbart organiskt fluor 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry 

ITRC  Interstate Technology & Regulatory Council 

OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development 

POP  långlivade organiska föroreningar (persistent organic pollutants) 

SAFF  Surface Active Foam Fractionation 

TDI  Tolerabelt dagligt intag 

TF  Total halt fluor 

TS  Torrsubstans 

TVI  Tolerabelt veckointag 

UNEP  United Nations Environment Programme 

  



 

8 

Sammanfattning 
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är fluorerade organiska ämnen med stor och 
utbredd användning i samhället, i såväl konsumentprodukter som inom industri. Sedan 1950-
talet har tillverkning och användning varit storskalig. Hälso- och miljöproblem relaterade till 
PFAS började uppdagas runt millennieskiftet. Studier visade att PFAS kunde hittas allmänt i 
befolkningar över hela världen. PFAS återfanns i alla nivåer av näringskedjan, både i 
akvatisk, marin och terrester miljö, även på platser långt från civilisation och punktkällor. 

PFAS är en stor grupp ämnen. Många PFAS är persistenta, mobila och bioackumulerande i 
miljön. Många PFAS kan också transporteras med grundvatten, vattendrag och havsströmmar 
på ett sätt som få andra organiska miljögifter gör. PFAS kan därför ge upphov till 
kilometerlånga föroreningsplymer i grundvatten och har i flera fall förorenat hela 
dricksvattentäkter som har fått stängas. Spridning i ytvatten har lett till att stopp av fiske 
behövts införas i flera sjöar. 

Det pågår ett stort arbete med att kartlägga, identifiera och undersöka potentiella källområden 
för PFAS. På grund av PFAS kemiska egenskaper, deras persistens och benägenhet till 
spridning, är det i dagsläget oftast svårare att åtgärda ett PFAS-förorenat område än att 
åtgärda områden förorenade av andra organiska föreningar. Det finns därför ett behov av 
vägledning för de aktörer som arbetar med frågan. 

Syftet med rapporten är att på ett kortfattat och lättillgängligt sätt sammanfatta befintlig 
kunskap om PFAS. Informationen i rapporten ska ge stöd i arbetet med frågeställningar kring 
PFAS, och utgöra ett underlag och ett kunskapsstöd för att exempelvis påbörja 
undersökningar av områden med potentiell förorening av PFAS, förstå analysresultat och 
diskutera åtgärder, eller till regulatoriskt arbete. En naturvetenskaplig bakgrund underlättar 
förståelsen av informationen i rapporten. 

Informationen i rapporten har hämtats främst från allmänt tillgängliga källor såsom 
regeringsuppdrag, rapporter och vägledningar från svenska och internationella myndigheter 
och andra organisationer, men i några fall även från vetenskapliga artiklar. I slutet av 
rapporten finns en förteckning över källor där mer detaljerad information kan hittas.  

Rapporten innefattar kemisk information om PFAS och deras tekniska och miljörelaterade 
egenskaper. Rapporten går också igenom tekniker för att analysera PFAS och för att spåra 
eventuella källor. Vidare ges en översikt över den lagstiftning som finns kring PFAS och de 
svenska myndigheternas olika ansvarsområden gällande PFAS. Slutligen finns en överblick 
över de efterbehandlingsmetoder som finns tillgänglig idag för PFAS-förorenad mark och 
vatten. 

När rapporten skrevs, under hösten 2020, publicerade Efsa ett nytt värde för tolerabelt intag 
för människa för ett urval av fyra PFAS. Dessutom förväntades ett nytt dricksvattendirektiv 
som inkluderar gränsvärden för PFAS antas inom EU innan årsskiftet 2020/2021. Flera av de 
rikt- och gränsvärden för PFAS som gäller 2020 kan därför komma att ändras. För gällande 
gräns- och riktvärden hänvisas därför till respektive ansvarig myndighet och deras aktuella 
föreskrifter.  

Rapporten är sammanställd av NIRAS på uppdrag av Kemikalieinspektionen. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en sammanställning som NIRAS har utfört på uppdrag av 
Kemikalieinspektionen. Rapporten sammanfattar dagens kunskapsläge om PFAS (per- och 
polyfluorerade alkylsubstanser) och kan utgöra ett underlag och ett kunskapsstöd för att 
exempelvis påbörja undersökningar av områden med potentiell förorening av PFAS, förstå 
analysresultat och diskutera åtgärder. PFAS började utredas som förorening i mark och vatten 
först för drygt tio år sedan, varför den allmänna kunskapen i branschen fortfarande är 
begränsad. 

Ett stort arbete med att kartlägga, identifiera och undersöka potentiella källområden för PFAS 
pågår idag. På grund av PFAS kemiska egenskaper, dess persistens och mängden olika PFAS 
som har spridits till miljön, är det i dagsläget till exempel oftast svårare att åtgärda ett PFAS-
förorenat område än att åtgärda områden förorenade av andra organiska föreningar. Det finns 
därför ett behov av vägledning för de aktörer som arbetar med frågan. 

1.1 Bakgrund 
PFAS är fluorerade organiska ämnen med stor och utbredd användning i samhället. PFAS har 
särskilda fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom att de är värmetåliga, 
ytspänningssänkande, smuts- och vattenavvisande. Dessa egenskaper har gjort PFAS 
användbara i både kommersiella och industriella sammanhang, och sedan 1950-talet har 
tillverkningen och användningen varit storskalig (Wang, Goldenman, Tugran, McNeil, & 
Jones, 2020). 

Det dröjde innan miljöproblemen relaterade till PFAS började uppdagas. 1968 rapporterade 
Taves (Evidence that there are 2 forms of fluoride in in human serum, 1968) att organiska 
fluorerade ämnen förekom i humanblod. Då var det inte känt vilka fluorerade ämnen det rörde 
sig om, men 1976 föreslogs att det kunde vara PFOA (Guy, Taves, & Brey, 1976). På 1970-
talet fanns ingen analysteknik som kunde analysera enskilda PFAS utan endast den totala 
mängden organiskt fluor. Tekniken för analys av enskilda PFAS blev tillgänglig först i slutet 
av 1990-talet och ämnesspecifik analys av PFAS i humanblod rapporterades därför först 1999 
(Olsen, Burris, Mandel, & Zobel, 1999) då blod från yrkesexponerade arbetare analyserades. 
Sedan dess har det visat sig i flera studier att PFAS också hittas allmänt i befolkningar över 
hela världen. Upptäckten av PFAS i humanblod ledde i förlängningen till att de vanligast 
förekommande PFAS började fasas ut på frivillig väg av de största tillverkarna i USA och 
Europa. Delar av den utfasade produktionen togs dock upp i andra delar av världen, främst i 
Asien.  

2001 kom den första rapporten om global spridning av PFAS i miljön (Kannan & Giesy, 
2001). Rapporten följdes av många andra och det kunde konstateras att PFAS fanns i alla 
nivåer av näringskedjan, både i akvatisk, marin och terrester miljö, även på platser långt från 
civilisation och punktkällor. Högst halter återfanns i toppredatorer såsom rovfågel och 
isbjörn. 

2009 upptogs PFOS i Stockholmskonventionen för global begränsning och därefter har fler 
PFAS reglerats och begränsats inom nationella, EU och internationella regelverk såsom EU:s 
Reach-förordning1. Gränsvärden och riktvärden för halter i miljön har också tagits fram. 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier 
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1.2 Syfte och målgrupp 
Syftet med denna rapport är att på ett kortfattat och lättillgängligt sätt sammanfatta befintlig 
kunskap om PFAS. Informationen har hämtats främst från allmänt tillgängliga källor såsom 
rapporter från svenska och internationella myndigheter och organ, men i några fall även från 
vetenskapliga artiklar. 

Rapporten riktar sig i första hand till miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser med 
viss naturvetenskaplig bakgrund, som ansvarar för utredningar av PFAS-förorenade områden 
eller arbetar med andra PFAS-relaterade frågor. Rapporten ska kunna användas som stöd både 
för tillsynsmyndigheten då krav ställs på utredningar och åtgärder, och för 
verksamhetsutövare och ansvarig för föroreningen. Informationen i rapporten är tänkt att även 
kunna användas som stöd för handläggare som arbetar med PFAS i andra sammanhang som 
vid planhandläggning i kommun eller vid miljöövervakning. Kunskapssammanställningen 
kan också användas av andra som söker information om PFAS-föroreningar, som till exempel 
handläggare på myndigheter, konsulter och entreprenörer, eller som stöd för regulatoriskt 
arbete. 

1.3 Läsanvisning 
I tabell 1 beskrivs rapportens disposition och innehållet i de olika kapitlen så att läsaren lättare 
ska hitta önskad information. 

Informationen i denna rapport kan ge stöd i arbetet med förorening av PFAS i mark och 
vatten. Eftersom varje förorenat område är unikt har ingen detaljerad utredningsmetodik 
föreslagits. Läsaren behöver själv ta ställning till vilken information som kan tas från 
rapporten och vilken information som behöver hämtas från andra källor för att en 
utredningsstrategi ska kunna utformas. 

Under hösten 2020, publicerade Efsa ett nytt värde för tolerabelt intag för människa för ett 
urval av fyra PFAS. Ett nytt dricksvattendirektiv med bland annat gränsvärden för PFAS 
kommer att antas inom EU innan årsskiftet 2020/2021. Flera av de rikt- och gränsvärden för 
PFAS som gäller 2020 kan därför komma att ändras. För gällande gräns- och riktvärden 
hänvisas därför till respektive ansvarig myndighet och deras aktuella föreskrifter.  
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Tabell 1: Läsanvisning för rapporten och kort beskrivning av innehållet i respektive kapitel 

Kapitel Innehåll Användning 

Ordlista Förkortningar De förkortningar som används i rapporten (olika PFAS och 
grupper av PFAS, organisationer, övriga förkortningar som 
används vid utredning av förorenade områden) anges här.  

2 Kemisk och teknisk 
beskrivning av 
PFAS 

Bakgrundsinformation om ämnenas uppbyggnad, egenskaper 
och användning. 
Fördjupning finns i bilaga 1-2. 

3 Lagkrav rörande 
PFAS 

Beskrivning av de bestämmelser och rekommendationer som 
finns i EU och i Sverige kring användning av PFAS, bedömning 
av PFAS-förorening, rapportering och säkerhetsdatablad samt 
hantering av avfall innehållande PFAS.  
I kapitlet beskrivs nuläget, bestämmelserna ändras kontinuerligt.  
För aktuella gränsvärden, sök information hos respektive 
ansvarig myndighet 

4 Effekter av PFAS i 
miljön.  

Beskrivning av egenskaper hos PFAS och av egenskapernas 
betydelse för ämnenas spridning, förekomst och effekter på 
miljön. 

5 Tillgängliga 
analysmetoder 

Översiktlig beskrivning av de analysmetoder som är 
kommersiellt tillgängliga i nuläget, både analys av enskilda 
PFAS och av den totala mängden fluorerade ämnen. Även 
rekommendationer kring provtagning och val av analysmetod 
ges.  

6 Föroreningskällor 
och spridning i 
miljön 

Här ges en sammanställning av de verksamheter som kan ha 
orsakat/orsakar förorening av PFAS i miljön samt av 
mekanismer som medför att PFAS sprids. 

7 Förekomst i miljön 
och exponering för 
människor 

Beskrivning av förekomst i miljön (jord, yt- och grundvatten, 
biota) i Sverige och övriga EU samt identifierade 
exponeringsvägar för människa.  

8 Spårning av källan 
för en förorening 

Olika sätt för att bestämma ursprunget till en förorenings 
beskrivs, såsom spridningsförutsättningar, sammansättning av 
olika PFAS, andel av olika isomerer och förekomst av 
prekursorer. 

9 Möjliga 
efterbehandlings-
metoder 

Svårigheter och möjligheter för efterbehandling av PFAS-
förorenade områden beskrivs. Metoder som kan användas i 
nuläget och metoder som är under utveckling redovisas.  

10 Svenska 
myndigheter som 
arbetar med PFAS 
och deras ansvar 

En rad myndigheter som arbetar med PFAS i mark och vatten 
listas. Deras ansvar och angreppssätt i frågan beskrivs 
kortfattat.  

11 Hänvisningar till 
ytterligare 
information 

Då denna rapport ger en kortfattad beskrivning av nuvarande 
kunskapsläge, ges hänvisningar till aktörer som beskriver 
kunskapsläget mer utförligt och som kontinuerligt redovisar ny 
kunskap och ny forskning.  
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2 Introduktion till PFAS 
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är fluorerade organiska ämnen. Fluor är en 
halogen, den mest förekommande jämfört med övriga halogener (brom, klor, jod och astat). 
Den vanligaste formen av fluor i naturen är fluoridjonen (F-). Det finns också ett litet fåtal 
naturligt förekommande organiska fluorföreningar (fluor bundet till kol) (Gribble, 2002). 
Naturliga organiska fluorerade föreningar innehåller endast en fluoratom per molekyl (Key, 
Howell, & Criddle, 1997) medan industriellt framställda molekyler kan innehålla fler 
fluoratomer. Kol-fluorbindningen är den starkaste kovalenta bindningen inom den organiska 
kemin. Tillsats av fluor till en molekyl ger ökad stabilitet, fettlöslighet och biotillgänglighet. 
Det är egenskaper som är mycket användbara i skilda applikationer som till exempel 
läkemedel och släckskum, men också egenskaper som visat sig vara problematiska när 
ämnena når miljön. 

2.1 Terminologi 
PFAS utgör en stor grupp industriellt framställda ämnen som har gemensamt att de består av 
en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. För att kallas PFAS 
måste minst en fullt fluorerad alkylenhet ingå, det vill säga en kolatom med alla sina väte 
utbytta mot fluor (-CnF2n+1, se figur 2.1). De fluorerade kolkedjorna kan vara av olika längd 
och olika funktionella grupper (till exempel syragrupper) kan läggas till för att ge olika 
egenskaper till kolkedjorna. De fullfluorerade kedjorna benämns perfluorerade, om ett eller 
flera kol i kedjan har kvar minst en väteatom benämns kedjan som polyfluorerad. 

 
Figur 2.1: En kolatom med alla sina väte utbytta mot fluor (-CnF2n+1). R betecknar annan 
molekylstruktur. 

OECD har identifierat och kategoriserat över 4 700 enskilda PFAS som kan ha funnits eller 
som fortfarande finns på den globala marknaden (OECD, Toward a new comprehensive 
global database of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs): summary report on updating 
the OECD 2007 list of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), 2018). Tidigare fanns en 
stor variation i hur PFAS benämndes, men sedan 2013 har OECD antagit en nomenklatur för 
grupper av PFAS, som bygger på ett förslag från forskarsamhället i samarbete med industrin 
(Buck, o.a., 2011). Terminologin i denna rapport följer den som antogs av OECD (Synthesis 
paper on per- and polyfluorinated chemicals (PFCs), 2013).  

Kort sammanfattat består gruppen PFAS av två undergrupper; icke-polymerer och 
polymerer2. Icke-polymera PFAS kan vidare delas in i fyra grupper där perfluoralkylsyror 
(PFAA), som är i fokus i denna rapport, utgör en viktig delgrupp (figur 2.2). Övriga tre 
grupper är PASF-baserade ämnen, fluortelomerer samt fluorerade etrar och aromater. De fyra 
grupperna bland icke-polymerer är uppdelade delvis efter startmaterialet vid tillverkningen. 

Polymera PFAS består i sin tur av tre undergrupper; fluorpolymerer, polymerer med fluorerad 
sidokedja och perfluorerade polyetrar. 

 
2 Polymerer är kemiska föreningar som består av långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer 
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PFAA beskrivs vidare i kapitel 2.2. En tabell över vanligt förekommande PFAA återfinns i 
bilaga 1. Fördjupad information om övriga grupper av PFAS återfinns i bilaga 2.  

 
Figur 2.2: Beskrivning av olika grupper av PFAS, enligt OECD (Synthesis paper on per- and 
polyfluorinated chemicals (PFCs), 2013). 

2.2 Perfluorerade alkylsyror (PFAA) 
Det finns tre typer av perfluorerade alkylsyror (PFAA). Dessa delas in efter sin funktionella 
grupp, perfluorerade sulfonsyror (PFSA), perfluorerade karboxylsyror (PFCA) samt 
perfluorerade fosfonsyror (PFPA). PFSA och PFCA har studerats sedan 20 år tillbaka, och för 
några av dem finns riktvärden och gränsvärden framtagna. PFPA har dock studerats mindre 
och kan inte analyseras hos kommersiella laboratorier.  

Enskilda PFAA namnges efter antalet kol i kedjan samt deras funktionella grupp enligt 
IUPACs nomenklatur. Namnet har först ett prefix (ex. perfluor), en stam som baseras på 
antalet kolatomer (ex. oktan) samt ett suffix vilket beskriver den funktionella gruppens namn 
(ex. sulfonsyra). 

Kolkedjans längd är en viktig faktor som bestämmer PFAAs kemiska egenskaper, varför man 
skiljer på PFAA med långa respektive korta kedjor. Med långa kedjor avses följande PFAA 
enligt OECD (Synthesis paper on per- and polyfluorinated chemicals (PFCs), 2013): 

· PFSA med sex eller fler perfluorerade kol, såsom PFHxS och PFOS 
· PFCA med sju eller fler perfluorerade kol, såsom tex PFOA och PFNA 

PFAS med färre än fyra kol i kolkedjan kallas ultrakorta. Ultrakorta PFAS kan finnas i 
betydande mängder i miljöprover (Kärrman, Wang, & Kallenborn, 2019), och kan analyseras 
kommersiellt hos vissa laboratorier. 

2.2.1 Perfluorerade sulfonsyror (PFSA) 
PFSA består av en kolkedja med fullt fluorerade kol samt en funktionell grupp; sulfonsyra 
(- SO2OH). En vanligt förekommande PFSA i miljöprover är perfluoroktansulfonsyra 
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(PFOS), som har åtta perfluorerade kol i kedjan. PFOS är den mest studerade av PFSA, se fler 
exempel i figur 2.3, och i bilaga 1. 

I figur 2.3 presenteras även PFOSA (även kallad FOSA). PFOSA är en sulfonamid och 
egentligen inte någon syra, men den förekommer ofta tillsammans med PFAA och hittas med 
samma analysmetod. PFOSA kan brytas ned till PFOS. 

I figur 2.3 presenteras också fluortelomersulfonsyra (FTS), som är en variant av PFAS. Dessa 
har använts i nyare typer av släckskum som ersättare till vissa PFAA (till exempel PFOS). 
FTS förekommer ofta tillsammans med PFAA i miljön och hittas med samma analysmetod. 
FTS kan brytas ned till kortare karboxylsyror som till exempel PFHxA. 

 

  
Figur 2.3: Perfluorerade sulfonsyror samt perfluoroktansulfonamid (PFOSA/FOSA) och 6:2 
fluortelomer-sulfonsyra (FTS) och 8:2 FTS som ofta ingår i analyser av PFAS i miljöprov. Den 
funktionella gruppen visas i blått för PFSA, i lila för PFOSA och i grönt för 6:2/8:2 FTS. Den 
fluorerade kolkedjan är hydrofob (skyr vatten), medan den funktionella gruppen är hydrofil 
(vattenlöslig). 

2.2.2 Perfluorerade karboxylsyror (PFCA) 
PFCA består av en kolkedja med fullt fluorerade kol samt en funktionell grupp; karboxylsyra 
(-COOH). En vanligt förekommande PFCA i miljöprover är PFOA, som har åtta kol i kedjan, 
varav sju är perfluorerade. PFOA är den idag mest studerade PFCAn, se fler exempel på 
PFCA i figur 2.4, och i bilaga 1. 
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Figur 2.4: Perfluorerade karboxylsyror som ofta ingår i analyser av PFAS i miljöprov. Den 
funktionella gruppen (karboxylsyragruppen) visas i rött. Den fluorerade kolkedjan är hydrofob (skyr 
vatten), medan den funktionella gruppen är hydrofil (vattenlöslig). 

2.2.3 Prekursorer 
Prekursor är kallas ett kemiskt ämne som genom en kemisk process omvandlas (delvis bryts 
ned) till ett annat ämne, och efter sista omvandlingssteget når ett persistent stadium. Många 
icke-polymera och polymera PFAS kan brytas ned till PFAA, i miljön eller i biota. Dessa 
utgör då prekursorer, till PFAA. I vissa fall kan merparten av de PFAS som hittas på en 
förorenad plats utgöras av prekursorer snarare än av PFAA. Det är därför viktigt att ta hänsyn 
till den eventuella förekomsten av prekursorer vid utredningar av PFAS-förorening. Ett fåtal 
prekursorer kan analyseras med samma analysmetod som PFAA. Två exempel är PFOSA 
som kan brytas ned till PFOS, dvs. PFOSA är en prekursor till PFOS, och FTS som kan brytas 
ned till kortare PFCA. Ytterligare kända prekursorer är fluortelomeralkoholer (FTOH, se figur 
2.5), luftburna prekursorer som kan brytas ned till PFCA. Fler exempel ges i kapitel 2.2.1 
ovan. Prekursorer berörs vidare i kapitel 5.2 och bilaga 2. 

 
Figur 2.5: Molekylstrukur av en fluortelomeralkohol (6:2 FTOH) 

Om förekomst av prekursorer i ett prov ska undersökas måste kemiska bredspektrumanalyser 
användas. Potentialen för nedbrytning av prekursorerna till PFAA kan uppskattas med mer 
avancerade kemiska analyser som TOP-analys. I kapitel 5 ges en översiktlig beskrivning av 
kommersiellt tillgängliga analysmetoder för PFAS. 

2.3 Tekniska egenskaper 
PFAS tekniska egenskaper har gjort dem mycket användbara i en stor mängd och väldigt 
skiftande applikationer. De är mycket effektiva, varför endast låga koncentrationer behöver 
användas. De låga koncentrationerna gör att de ofta inte finns redovisade i säkerhetsdatablad, 
utan benämns svepande som “fluortensider”, “fluorkarboner” eller liknande. 
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2.3.1 Persistens 
Kol-fluor-bindningen är den starkaste bindningen inom organisk kemi. Den perfluorerade 
formen ger en extrem beständighet (persistens) till molekylen. PFAS mineraliseras inte (bryts 
inte ned fullständigt) under naturliga förhållanden, utan vid den eventuella nedbrytning som 
sker bildas istället andra mer stabila PFAS. 

Persistensen har gjort PFAS användbara under tuffa förhållanden såsom höga temperaturer 
(som till exempel släckskum för bekämpning av vätskebränder), låga pH eller oxiderande 
kemiska miljöer. De bryts heller inte ned av UV-ljus. Persistensen är dock en stor nackdel ur 
miljöperspektiv då PFAS som hamnat i miljön inte bryts ner utan istället ackumuleras i mark, 
vatten och biota. Persistensen ger även möjlighet till långväga transporter av PFAS i miljön 
med grundvattenflöden, havsströmmar och luftströmmar. 

2.3.2 Löslighet 
PFAS har en generell struktur bestående av en fluorerad alkylkedja som är hydrofob (skyr 
vatten) och en funktionell grupp (till exempel en alkohol eller syra) som är mer hydrofil 
(vattenlöslig) se exempel i figur 2.3 och figur 2.4. Strukturen ger PFAS den speciella 
egenskapen att gärna lägga sig i gränsskiktet mellan en vätska och en fast yta, eller mellan en 
vätska och luft. Detta gör att PFAS är mycket ytaktiva. Denna egenskap ger PFAS en 
filmbildande förmåga, men också en förmåga att stöta bort både vatten och fett (smuts). Detta 
gör också att till exempel fördelningen mellan oktanol och vatten, Kow, är svår att bestämma 
för den här gruppen av ämnen (Kissa 2001). Kow är annars en nyckelparameter för många 
organiska ämnen för att kunna beskriva deras löslighet och potential för bioackumulation. 

Den filmbildande förmågan hos många PFAS gör att de snabbt täcker en stor yta med en tunn 
film. Denna egenskap har gett PFAS användningsområden så skilda som kosmetika, skidvalla 
och släckskum. Vid användning av släckskum bildar PFAS snabbt en film mellan det 
brinnande materialet och luften, varför PFAS har använts vid bekämpandet av vätskebränder 
(flygbränsle, bensin). 

Lösligheten i vatten varierar stort mellan olika PFAS, men jämfört med andra organiska 
föroreningar är många PFAS generellt betydligt mer vattenlösliga. Vattenlösligheten 
tillsammans med persistensen ger stor potential till långväga spridning via vattenmiljön. 
Lösligheten för PFAA påverkas starkt av längden på kolkedjan. Ju längre kolkedjan är desto 
större är den hydrofoba andelen av molekylen, vilket gör den mindre vattenlöslig. PFAAs 
funktionella grupp bidrar också till att bestämma lösligheten, där PFCA är mer vattenlösliga 
än PFSA vid samma kolkedjelängder. 

Den vatten- och fettavvisande förmågan har gett PFAS användningsområden inom 
impregnering av olika material (till exempel textilier, läder och papper) samt som beläggning 
av material (till exempel stekpannor och golvytor).  

2.4 Tillverkning och användning  
PFAS började utvecklas redan på 1930-talet, PTFE (saluförs bland annat under namnet teflon) 
började exempelvis tillverkas vid denna tidpunkt (SPI, 1994). Under 1950-talet blev 
användningen av PFAS utbredd i konsumentprodukter och inom industrin på grund av 
ämnenas egenskaper som visade sig praktiska inom en stor mängd områden. Under 1960-talet 
utvecklades den typ av PFAS-innehållande släckskum som kallas AFFF (aqueous film-
forming foams). PTFE och andra typer av PFAS blev också godkända för användning i 
kontakt med livsmedel i USA (Wang, Cousins, Scheringer, Buck, & Hungerbühler, 2014). 
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PFAS har tillverkats via elektrokemisk fluorering (ECF) och telomerisering. 
Tillverkningsmetoderna beskrivs exempelvis i Buck et al. (Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl 
substances in the environment: terminology, classification, and origins, 2011). ECF användes 
som tillverkningsmetod av vissa tillverkare, från 1950-talet fram till 2002 (Prevedouros, 
Cousins, Buck, & Korzeniowski, 2006). Telomerisering utvecklades på 1970-talet, men har 
främst använts från 2002 fram till idag (Benskin, De Silva, & Martin, 2010). Telomerisering 
har dock inte använts för att tillverka PFOS.  

Från år 2000 fasade den stora PFAS-producenten 3M ut sina produkter baserade på sex, åtta 
och tio kol (PASF-baserad kemi), med anledning av de miljöeffekter som uppdagats. De 
ersattes under en tid med produkter baserade på kolkedjor med fyra kol såsom PFBS. 
Samtidigt började dock PFOS tillverkas i stor skala i Kina, och företaget DuPont började 
tillverka PFOA i USA, samtidigt som den globala fluortelomerproduktionen ökade kraftigt 
(Wang, Cousins, Scheringer, Buck, & Hungerbühler, 2014). 

Trenden globalt inom produktion av PFAS har sedan 2000 gått mot att ersätta långa PFAS 
med deras homologer med kortare kedja (se kap 2.1 för definition av kedjelängd) eller med 
andra fluorerade och icke-fluorerade ämnen. Under 2006 gick flera tillverkare samman för att 
arbeta för att fasa ut långa PFCA och deras prekursorer senast 2015. Samtidigt har dock nya 
producenter (till stor del i Asien) börjat producera dessa ämnen. En sammanställning av den 
globala produktionen av PFAS återfinns i Wang et al. (Global emission inventories for C4–
C14 perfluoroalkyl carboxylic acid (PFCA) homologues from 1951 to 2030, Part I: 
production and emissions from quantifiable sources, 2014), och OECD (Working towards a 
global emission inventory of PFASs: Focus on PFCAs - status quo and the way forward, 
2015). 

I och med utfasningen av PFAS med längre kolkedjor har nya liknande PFAS tagit deras 
plats. Fluorerade etrar som GenX och ADONA har hos vissa tillverkare ersatt PFOA som 
emulgeringsmedel vid tillverkning av PTFE och 6:2 Cl-PFESA används inom metallindustrin 
i Kina som ersättare till PFOS. En cyklisk PFAA, PFECHS, används som ersättare till PFOS i 
hydraulvätskor (Kärrman, Wang, & Kallenborn, 2019). 

PFAS har inte tillverkats i Sverige, men har använts och används fortfarande i industriella 
processer och i produkter av olika slag, inklusive konsumentprodukter. Den breda 
användningen av PFAS gör att det finns en stor mängd potentiella källor till PFAS i miljön.  

Generellt saknas dock dokumentation kring många PFAS och deras produktion och 
användning. År 2015 utförde Kemikalieinspektionen en studie över förekomst och 
användning av PFAS. Av de 3 000 PFAS som identifierades i studien hade bara ungefär 
hälften en tillhörande listad användning (Kemikalieinspektionen, 2015). De vanligaste 
förekommande användningsområdena som registrerades listas nedan, i fallande ordning efter 
antalet identifierade ämnen per användningsområde: 

· Synteskemikalie 
· Elektronikprodukt 
· Tryckeriprodukt 
· Kosmetikaprodukt 
· Textil/läderimpregnering 
· Läkemedel/växtskydd/biocid 
· Färg/lim-råvara 
· Pappersimpregnering 
· Skumbaserade brandsläckningsmedel 
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En omfattande sammanställning av kända användningsområden för PFAS återfinns i bilaga 3. 
Bilagan är en bearbetad version av data som ITRC (Interstate Technology & Regulatory 
Council) sammanställt från olika källor (ITRC, 2020).  

I PFAS-guiden på Kemikalieinspektionens webbplats3 finns en kortare sammanställning av 
hur PFAS använts i olika typer av produkter och branscher. En mer utförlig beskrivning finns 
i rapporten från det regeringsuppdrag om kartläggning av PFAS-användning 
Kemikalieinspektionen utförde under 2015 (Kemikalieinspektionen, 2015).  

 
3 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas#h-Anvandning 

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas#h-Anvandning
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3 Nationella och internationella begränsningar 
och riktvärden 

3.1 Internationella förbud och begränsningar 
Ett antal PFAS är reglerade och begränsade i internationella överenskommelser och i flera 
EU-förordningar och direktiv. Dessa har sedan implementerats i svensk lagstiftning med 
förordningar. En sammanställning av de PFAS som är reglerade i kemikalielagstiftning med 
senaste uppdateringar finns på Kemikalieinspektionens webbplats4. 

3.1.1 Reach-förordningen 
Reach-förordningen5 är EU:s övergripande kemikalielagstiftning. Reach innehåller bland 
annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på 
tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om kundinformation. Inom Reach har 
PFUnDA, PFTeDA, PFTrDA och PFDoDA (C11–C14 PFCAs) samt PFHxS identifierats som 
mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB), medan PFNA och PFDA (C9-C10 
PFCAs) identifierats som persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT). Dessa PFAS har 
därför förts upp på kandidatförteckningen över SVHC-ämnen (substances of very high 
concern) enligt Reach (Echa, 2020). Därutöver har även PFBS och HFPO-DA (GenX) tagits 
upp på kandidatförteckningen då de har andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika 
allvarliga (artikel 57(f), Reach). Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av ett 
informationskrav (artikel 33, Reach) vilket innebär att den som tillverkar, importerar eller 
säljer en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av något ämne på kandidatförteckningen 
är skyldig att lämna information vid förfrågan om detta. Ämnen på kandidatförteckningen kan 
på sikt bli föremål för tillståndsprövning enligt Reach (bilaga XIV). 

Arbete pågår för att begränsa grupper av PFAS i Reach (bilaga XVII). Den europeiska 
kemikaliemyndigheten, Echa, planerar att lämna in ett begränsningsförslag för PFAS i 
brandsläckningsskum under 2021 och ett antal medlemsländer6 håller på att ta fram ett brett 
begränsningsförslag som förmodligen kommer lämnas in 2022. 

3.1.2 POPs-förordningen 
Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs) är ett internationellt 
rättsligt bindande avtal innehållande krav på åtgärder för att minska eller förhindra utsläpp av 
farliga ämnen i miljön. Stockholmskonventionen antogs 2001 och har ratificerats av 152 
länder. Stockholmskonventionen implementeras i EU genom den så kallade POPs-
förordningen som trädde i kraft 20047 och omarbetades till en ny förordning 20198. 
Stockholmskonventionen behandlar organiska föreningar som är långlivade och därmed finns 
kvar i miljön under lång tid, har en potential för långväga transporter, bioackumuleras i 
organismer och har negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Inledningsvis ingick 
tolv kemikalier i förordningen. I maj 2009 antogs ett ändringsförslag i konventionen och 

 
4 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet 
6 Sverige, Nederländerna, Tyskland, Norge och Danmark 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar 
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar (omarbetning) 

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas
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ytterligare nio kemikalier listades som POPs däribland PFOS och PFAS som omvandlas till 
PFOS. Därefter har ytterligare kemikalier tillkommit, däribland PFOA och PFAS som kan 
omvandlas till PFOA. Sedan den 4 juli 2020 gäller begränsningen för PFOA i POPs-
förordningen. PFHxS ligger som förslag till att bli betecknad som POP och väntas föras in i 
Stockholmskonventionen under 2021. 

Eftersom PFOS och PFOA finns med i POPs-förordningen omfattas de av förbud mot 
tillverkning, utsläppande på marknaden och användning (med vissa särskilda undantag). 

3.1.3 Vattendirektivet 
EU:s ramdirektiv för vatten (även kallat vattendirektivet) antogs 2000 och syftar till att 
skydda och förbättra alla vatten inom EU. Vattendirektivet kompletteras av tre så kallade 
dotterdirektiv, där prioämnesdirektivet reglerar 45 prioriterade ämnen som ska undersökas 
inom vattenförvaltningen (2013/39/EU)9. Detta direktiv anger gränsvärden (EQS) för dessa 
prioriterade ämnen, dels som årsmedelvärde (AA) och som maximalt tillåten koncentration 
(MAC). EQS finns för inlandsvatten (sjöar/vattendrag) och andra ytvatten (kust/hav). Dessa 
gäller över hela EU. Ett annat dotterdirektiv är det så kallade grundvattendirektivet10 som 
kompletterar med bestämmelser för skydd av grundvatten och innehåller kriterier för 
bedömning av god kemisk grundvattenstatus och för att upptäcka och vända uppåtgående 
trender för förekomst av föroreningar. 

3.1.4 Dricksvattendirektivet 
Nuvarande dricksvattendirektiv antogs inom EU 1998. Enligt dricksvattendirektivet11 är 
medlemsstaterna skyldiga att se till att dricksvattnet är hälsosamt och rent på så sätt att det 
inte innehåller ämnen som utgör en fara för människors hälsa samt att det uppfyller de 
gränsvärden som medlemsstaterna ska fastställa. Direktivet har implementerats i svensk 
lagstiftning genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Inom 
EU har ett arbete pågått med att ersätta det äldre direktivet med ett nytt, och bland annat 
införliva gränsvärden för PFAS i dricksvatten. När dessa värden är beslutade är de juridiskt 
bindande för alla EUs medlemsstater. I oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att 
anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Efter det slutliga beslutet om direktivet som 
förväntas i december 2020, har medlemsstaterna två år på sig att implementera direktivet i 
nationell lagstiftning. 

Dricksvattendirektivet från EU är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan 
välja att införa striktare lagstiftning i sina föreskrifter om det finns skäl för detta. I det nya 
direktivet finns en gränsvärdeslista med 20 PFAS. De 20 innefattar PFCA och PFSA inom 
intervallet 4 till 13 kolatomer. 6:2 FTS som innefattas av den svenska åtgärdsgränsen för 
PFAS-11 (se kapitel 3.2.1) finns inte med i det nya direktivet, men har hittats i svenska vatten. 
De ämnen som omfattas av förslaget till direktiv, men som inte återfinns i PFAS-11 är bland 
annat längre PFCA (C11-C13), längre PFSA (C11-C13) samt PFSA med ojämna 
kedjelängder.  

 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av direktiven 
2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot 
föroreningar och försämring 
11 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten. Ska uppdateras 
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3.1.5 Övriga förordningar och regleringar 
Det finns ytterligare regelverk som direkt eller indirekt berör PFAS. Kosmetika-
förordningen12 reglerar förekomsten av hälsofarliga ämnen i kosmetiska produkter, medan 
miljöaspekterna regleras i Reach och POPs-förordningen. 

Det finns även EU-bestämmelser för plastmaterial avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel13 som reglerar PFAS. Förordningen innehåller en förteckning över ämnen som får 
användas och på vilket sätt ämnena får användas. PFOA och PTFE-monomeren 
tetrafluoretylen ingår exempelvis i förteckningen. 

Harmoniserad klassificering och märkning enligt CLP-förordningen14 görs inom EU för 
ämnen som ”inger mycket stora betänkligheter”, som cancerframkallande, mutagena, 
reproduktionstoxiska (CMR) och luftvägssensibiliserande, för att garantera en korrekt 
riskhantering. Reglerna om märkning gäller både produkter som säljs till yrkesmässiga 
användare och produkter avsedda för allmänheten. Harmoniserad klassificering finns i 
dagsläget för PFOS, PFOA, PFNA och PFDA. De är bland annat klassificerade som 
reproduktionsstörande, cancerframkallande och hormonstörande. Det pågår också arbete med 
att ta fram förslag på harmoniserad klassificering för PFHpA.  

3.2 Svenska bedömningsgrunder 
I Sverige är många myndigheter inblandade i tillsyn och regelutveckling på områden där 
PFAS förekommer. En sammanställning av svenska gräns- och riktvärden från olika 
myndigheter för till exempel mark, grundvatten, ytvatten och dricksvatten finns i den 
myndighetsgemensamma Guide om PFAS på Kemikalieinspektionens webbplats15. 

Flera av de svenska bedömningsgrunderna bygger på Efsas (European Food Safety Authority) 
hälsobaserade riktvärde för tolerabelt dagligt intag (TDI) för PFOS från 2008. I september 
2020 publicerade Efsa ett nytt hälsobaserat riktvärde, Tolerabelt Veckointag (TVI), om 4,4 
ng/kg kroppsvikt (motsvarande ett TDI om 0,6 ng/kg kroppsvikt) för summan av fyra PFAS; 
PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS (EFSA CONTAM panel, 2020). Detta är avsevärt lägre än 
tidigare, då TDI för PFOS från riskvärderingen 2008 var 150 ng/kg kroppsvikt och endast 
gällde PFOS. Revideringen av det hälsobaserade riktvärdet från Efsa kan komma att innebära 
en sänkning av de rikt- och gränsvärden för mark, dricksvatten, ytvatten med flera som 
används idag. För aktuella rikt- och gränsvärden hänvisas därför till respektive ansvarig 
myndighet. 

3.2.1 Dricksvatten 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30)16 får dricksvatten inte innehålla ämnen 
i sådana halter att de kan utgöra en hälsofara. Livsmedelsverket har sedan 2014 
rekommendationer riktade till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om en 
åtgärdsgräns (90 ng/l) samt ett hälsobaserat riktvärde (900 ng/l) för haltsumman av 11 

 
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter 
13 Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel. 
14 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar 
15 https://www.kemi.se/download/18.7729c777174435792104298/1599138086747/gransvarden-och-riktvarden-
for-pfas.pdf 
16 SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten respektive LIVSFS 
2017:2. Livsmedelverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten.  
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enskilda PFAS17 i dricksvatten. Dessa rekommendationer baseras på Efsas TDI för PFOS från 
2008 och är inte juridiskt bindande. Vid summeringen ska enbart detekterade PFAS 
inkluderas, det vill säga att rapporterade ”mindre än-värden” för de ämnen som förekommer i 
så låga halter att de inte kan mätas och/eller rapporteras ska inte ingå i summeringen. Vid 
årsskiftet 2020-2021 införs gränsvärden för PFAS-20 i dricksvattendirektivet och dessa 
gränsvärden är juridiskt bindande när de implementerats i svensk lagstiftning.  

3.2.2 Ytvatten 
Utifrån EUs ramdirektiv för vatten har vattendelegationerna (Vattenmyndigheterna) fastställt 
miljökvalitetsnormer (MKN) för de prioriterade ämnena som finna angivna i 
prioämnesdirektivet18. MKN har tagits fram för PFOS i ytvatten och fisk, och implementerats 
som gränsvärden i svensk lagstiftning genom Havs- och vattenmyndighetens 
författningssamling (Föreskrift 2019:25)19. Föreskrifterna ska användas vid 
vattenmyndigheternas klassning av ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomster. 
MKN för ytvatten saknas för andra PFAS än PFOS. För ytvatten som är 
dricksvattenförekomst, finns dock i föreskriften också en miljökvalitetsnorm för haltsumman 
av PFAS-11. Miljökvalitetsnormer för yt- respektive grundvatten ska sedan januari 2019 
uttryckligen beaktas i prövningar och tillståndsärenden, och verksamheter eller åtgärder som 
riskerar att försämra statusen, kan i normalfallet inte tillåtas. 

3.2.3 Mark och grundvatten vid förorenade områden 
Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten har tagits fram av Statens 
geotekniska institut, SGI (SGI, 2015). De preliminära riktvärdena avser PFOS men kan enligt 
SGI:s rekommendationer även användas som jämförvärden för PFAS-7 (enligt 
Livsmedelsverkets tidigare rekommendation, som sedan uppdaterats till att innefatta 11 
substanser; PFAS-11.  

En vägledning för hur riktvärden ska användas vid riskbedömning och åtgärdande av PFAS-
föroreningar inom förorenade områden återfinns i Naturvårdsverkets och SGI:s gemensamma 
rapport 6871 (Naturvårdsverket, 2019). Precis som de generella riktvärdena för andra 
föroreningar, är riktvärdena för PFOS inte juridiskt bindande. De anger en föroreningsnivå 
under vilket det inte förväntas uppkomma några skadliga effekter på människor och miljö. För 
de preliminära riktvärdena är skydd av miljö och naturresurser (markmiljö vid KM och 
grundvatten och ytvatten vid MKM) styrande. Oacceptabla hälsorisker förekommer där 
halterna är högre än riktvärdena, förutsatt att exponeringen överensstämmer med antaganden i 
Naturvårdsverkets generella scenarier. 

Precis som för andra ämnen kan de preliminära riktvärdena för PFOS användas vid en 
riskbedömning, efter kontroll av att de platsspecifika förhållandena inte avviker markant från 
de antaganden som gjorts i modellen. Om stora avvikelser finns kan platsspecifika riktvärden 
tas fram, där justeringar görs efter verkliga förhållanden. Här bör noteras att spridning från ett 
område till en recipient, sjö eller vattendrag, bedöms genom att en högsta tillåten halt i 
recipienten används. Vilken mängd förorening som sprids till recipienten och under hur lång 
tid läckaget sker tas inte hänsyn till i modellen. För vissa objekt, till exempel vid långvarigt 
utläckage och stor utspädning, kan mängden bli betydande. Det finns i nuläget ingen 

 
17 PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av direktiven 
2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område 
19 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten 
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vägledning för hur belastningen på en recipient ska bedömas, men SGI väntas publicera en 
sådan under vintern 2020/2021.  

3.2.4 Statusbedömning för grundvatten 
Miljökvalitetsnormerna för grundvatten beslutas genom föreskrifter om kvalitetskrav på 
vattenförekomster, av de Länsstyrelser som är Vattenmyndighet. Precis som för ytvatten ska 
miljökvalitetsnormer för grundvatten beaktas i tillståndsprövning och omprövning av 
verksamheter.  

I föreskriften framtagen av Sveriges geologiska undersökning, SGU (SGU-FS 2013:2)20 
anges att vattenmyndigheterna ska ta fram miljökvalitetsnormer för de 
grundvattenförekomster där det finns risk att god kemisk status inte uppnås eller inte 
bibehålls. Vattenmyndigheterna har tagit fram riktvärden för haltsumman PFAS-11, för 
klassning av påverkan, risk och status samt för åtgärdstillämpning avseende PFAS i 
grundvatten. Dessa fastställs i föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster av de 
länsstyrelser som är vattenmyndighet. (Vattenmyndigheterna, 2018). Vid en koncentration av 
PFAS-11 som överstiger riktvärdet betraktas grundvattenförekomsten ha otillfredsställande 
status, och vara i behov av åtgärder om det inte går att visa att halterna inte utgör ett hinder 
mot grundvattnets användning eller utövar skada på grundvattenberoende ekosystem. Ifall en 
statistiskt och miljömässigt signifikant uppåtgående trend identifierats, kan åtgärder motiveras 
redan vid halter motsvarande 20% av riktvärdet (MKN ”Utgångspunkt för vända trend”). 

3.2.5 Avfall 
Avfallsförordningen21 syftar till att reglera avfall fram till dess att det ska deponeras. 
Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska klassificeras, hur avfall 
ska hanteras, transport av avfall och avfallsförebyggande åtgärder. Krav vid deponering av 
avfall styrs av förordning om deponering av avfall22. I Naturvårdsverkets föreskrifter23 finns 
mottagningskriterier för avfall som ska deponeras. I dessa mottagningskriterier finns dock 
inga gränsvärden för PFAS. Istället behöver avfallet undersökas för att bedöma om de 
uppfyller kraven för den deponiklass som det klassats i. Avfallet som deponeras ska ha 
genomgått en grundläggande karaktärisering, det framgår i Naturvårdsverkets föreskrift vad 
detta innebär (Naturvårdsverket, 2019). 

Reglering av PFOS i avfall finns i POPs-förordningen24. Enligt Naturvårdsverkets tolkning 
ska allt avfall som innehåller över 50 mg PFOS/kg TS destrueras eller omvandlas 
irreversibelt. Avfall som innehåller under 50 mg PFOS/kg TS ska bortskaffas eller omvandlas 
på ett sätt som är förenligt med EU-gemensamma lagar, som exempelvis deponidirektivet 
(Naturvårdsverket, 2019). 

En miljöfarlig verksamhets villkor för utsläpp till vatten regleras och fastställs i 
verksamhetens tillstånd enligt miljöbalken. En förutsättning för att en deponi ska kunna ta 
emot PFAS-haltigt avfall är att det finns kunskaper om vilka PFAS-halter som kommer att 
hamna i deponins lakvatten och att lakvattnet, vid behov, kan renas i tillräcklig omfattning 

 
20 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten (SGU-FS 2013:2) 
21 Avfallsförordning (2020:614) 
22 Förordningen om deponering av avfall (2001:512) 
23 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) 
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar (omarbetning) 
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och med bästa möjliga teknik. Verksamhetsutövaren för deponin behöver också utföra 
provtagningar enligt Naturvårdverkets föreskrift (NFS 2000:15) för att erhålla kunskaper om 
hur deponin kan påverka omkringliggande miljö (Naturvårdsverket, 2019). 

För avfallsbehandlingsanläggningar finns krav enligt EUs BAT-slutsatsdokument för 
avfallsbehandling. Dessa krav implementeras i svensk lag genom att nya bestämmelser 
kommer att införas i industriutsläppsförordningen och börja gälla under 2022 (fyra år efter att 
BAT-slutsatserna beslutats) (Naturvårdsverket, 2019b). PFOS och PFOA i utsläpp av vatten 
från avfallsbehandlingsanläggningar ska övervakas en gång var sjätte månad enligt BAT-
slutsatsdokumentet (Europeiska komissionen, 2018). 

3.3 Register, krav på rapportering och säkerhetsdatablad 
Enligt Reach och den svenska lagstiftning som berör Kemikalieinspektionens produktregister 
måste företag registrera sina kemiska ämnen. I Reach finns också krav på utformning av 
säkerhetsdatablad för kemiska produkter (artikel 31, Reach). 

Eftersom kraven för registrering av kemiska ämnen i många fall regleras utifrån halt- eller 
volym saknas dock ofta information om hur PFAS används. 

3.3.1 Krav på inrapportering 
Inom Reach finns krav på att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i mängder om 
ett ton eller mer per tillverkare/importör och år i EU. Vid registreringen ska information om 
ämnets klassificering och märkning, fysikalisk-kemiska egenskaper, toxikologi, ekotoxikologi 
med mera anges, men kraven är volymsstyrda så för de flesta PFAS är informationskraven 
låga. Rapportering ska ske innan ämnena börjar tillverkas eller importeras.  

I Kemikalieinspektionens produktregister lagras information om kemiska produkter och 
biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Från 
och med 2020 är företag skyldiga att rapportera PFAS till produktregister (KIFS 2017:7)25. 
Rapporteringsplikten gäller när PFAS tillsätts avsiktligt i kemiska produkter och oavsett 
vilken ingående halt och klassificering ämnena har, dock behöver inte specifikt den PFAS 
som tillsatts anges. 

Många PFAS-användningar avser tillverkning och behandling av fasta material. Ofta är den 
använda mängden PFAS liten. Tidigare (till årsskiftet 2017/2018) var gränsen för rapportering 
enligt Reach 100 ton, vilket innebar en stor osäkerhet om förekomst av PFAS i importvaror 
(till exempel i kläder). Förhoppningen är att det ökade rapporteringskravet ska ge bättre 
information om hur användningen av PFAS i kemiska produkter ser ut i Sverige 
(Kemikalieinspektionen, 2016). 

  

 
25 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
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3.3.2 Säkerhetsdatablad 
Företag som producerar kemiska produkter för marknaden har krav på sig att ta fram 
säkerhetsdatablad för yrkesmässiga användare och till de som säljer produkterna vidare. 
Säkerhetsdatabladen tas fram för att de som använder produkterna i sitt arbete ska känna till 
produkternas farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid 
användning. Det finns ingen skyldighet för företag att lämna ut säkerhetsdatablad till 
konsumenter. Konsumenter är istället hänvisade till annan lagstiftning, exempelvis POPs-
förordningen, Reach och kosmetikaförordningen som reglerar vad varor och produkter får 
innehålla och vilken upplysningsplikt som tillverkare och försäljare har. 

Säkerhetsdatablad ska innehålla minst 16 obligatoriska avsnitt, dessa beskrivs i bilaga II till 
Reach.  

Innehållet av särskilt farliga ämnen och ämnen som klassificerats som farliga ska uppges i 
säkerhetsdatabladet, och det är ämnets klassificering som styr vid vilken halt det ska anges i 
säkerhetsdatabladet (oftast 0.1 eller 1%). PFAS har hög teknisk effektivitet vilket medför att 
endast mycket låga halter behöver tillsättas i en produkt. Tillverkarna ser också ofta de 
ingående fluortillsatserna som en företagshemlighet. Information om eventuella ingående 
perfluorerade ämnen saknas därför ofta i säkerhetsdatablad (Kemikalieinspektionen, 2014). 
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4 Miljöeffekter av PFAS 
PFAS är en stor grupp ämnen med många olika strukturer och egenskaper, och därmed också 
olika potentiella miljöeffekter. Diskussionen kring miljöeffekter i följande kapitel är 
avgränsat till att handla om främst perfluorerade alkylsyror (PFAA, se kapitel 2.2) då dessa är 
den mest undersökta gruppen inom PFAS. 

4.1 Persistens 
Persistens är en nyckelegenskap när det kommer till miljögifter. Persistenta kemiska 
föreningar bryts inte ner eller bryts ned mycket långsamt i miljön. Persistens ger potential för 
långväga spridning och ackumulation i miljön och i människa. PFAA är extremt persistenta 
och någon biologisk nedbrytning förekommer inte under naturliga förhållanden. PFAA bryts 
heller inte ned av naturliga abiotiska påverkansfaktorer som UV-ljus, oxidation eller liknande. 
Det finns dock PFAS (prekursorer) som kan brytas ned till PFAA. Sådana beskrivs närmare i 
bilaga 2, kapitel 2.2.3 och 5.2.3. 

4.2 Mobilitet i miljön 
Många PFAS, däribland PFAA, har hög vattenlöslighet, som kombinerat med deras persistens 
ger dem en hög mobilitet (rörlighet) och en stark potential för långväga transport med vatten. 
PFAS transporteras med grundvatten, vattendrag och havsströmmar på ett sätt som få andra 
organiska miljögifter gör. PFAS kan därför ge upphov till kilometerlånga föroreningsplymer i 
grundvatten eller läcka ut från mark och spridas till recipient via transport i dagvattensystem 
och vattendrag, vilket går betydligt snabbare än grundvattentransport. 

PFAS kan också transporteras med luftströmmar. Neutrala PFAS (PFAS som till exempel inte 
är syror som PFAA) kan avgå till gasfas från material, produktionsprocesser och deponier. 
Många av de kända PFAS-prekursorer som studerats, såsom exempelvis 
fluortelomeralkoholer (FTOHs), har hittats i atmosfären runt om i världen. Prekursorerna kan 
transporteras i atmosfären för att sedan brytas ned till PFAA långt från källan, och falla ned 
som torr- eller våtdeposition. Lufttransport av PFAS tillsammans med transport via 
havsströmmar gör att PFAS hittas även i områden långt från civilisation och produktion, i till 
exempel polartrakterna. 

4.3 Bioackumulation 
PFAA upptas generellt väl i mag-tarm-kanalen hos både däggdjur, fågel och fisk. PFAA 
metaboliseras inte och utsöndras både via urinen och faeces. Halveringstiden i kroppen 
varierar stort mellan olika djurarter, kön, och mellan olika PFAA, från timmar i råtta till flera 
år i människa. Generellt kan sägas att längre PFAA stannar längre i kroppen än kortare. 
PFAA går över till fostret vid graviditet och förs också över vid amning. PFAA förs också 
över till ägg hos exempelvis fågel och fisk (DeWitt, 2015). 

PFAA bioackumulerar på ett annat sätt än andra organiska kemikalier. Klassiska organiska 
miljögifter ansamlas i fettrika vävnader medan PFAA istället har hög affinitet för protein (till 
exempel i blod) och distribueras till kroppens alla vävnader. Långa PFAA ansamlas främst i 
levern. Potentialen för ackumulation ökar med kolkedjelängden. Generellt gäller att PFSA 
bioackumulerar i högre grad än PFCA med samma kolkedjelängd. 
Bioackumulationspotentialen ökar således med minskande vattenlöslighet. PFCA med sju kol 
eller färre är därför mindre bioackumulerande än de med fler kol. Polyfluorerade PFAS med 



 

27 

färre antal fluorerade kolatomer i kedjan, som till exempel 6:2 FTS, är mindre 
bioackumulerande än de perfluorerade analogerna (Naturvårdsverket, 2016; DeWitt, 2015). 

PFAS hittas i samtliga nivåer i näringskedjan och biomagnifieras också i näringskedjor, vilket 
visar sig i de höga halter som hittas i toppredatorer som isbjörn, säl och utter (figur 4.1). 
Födoval, uppehållsområde, position i näringskedjan och närheten till föroreningskällor är 
avgörande för hur mycket PFAS en individ har i kroppen. För många PFAS har 
toppkonsumenter i regel högre halter än arter lägre ner i näringskedja inom samma område, 
och pelagiska fiskar har i regel lägre halter än samma fiskart i kustnära områden. 

 
Figur 4.1: PFAS hittas i samtliga nivåer i näringskedjan och biomagnifieras också i näringskedjor, 
vilket visar sig i de höga halter som hittas i toppredatorer. Illustrationer: Eva Ringshagen och Maja 
Modén. 

PFAA kan också ackumuleras i växter. Upptaget sker främst via roten och varierar med 
kedjelängd, funktionell grupp, växtarter och växtdelar. Långa PFAA ackumuleras främst i 
rotdelar, medan korta ackumuleras mer i bladdelarna. Potentialen för ackumulation av PFAS i 
växter ökar med minskande kolkedjelängd. Ackumulationen i växterna kan ge liknande eller 
något högre halter PFAS i växterna än i det medium (PFAS-förorenad jord, slam, grundvatten 
eller bevattningsvatten) som bidragit till upptaget av föroreningen (Ghisi, Vamerali, & 
Manzetti, 2019; Lesmeister, o.a., 2020; ITRC, 2020).  

4.4 Hälso- och miljöeffekter 
Toxikologiska och ekotoxikologiska effekter av PFAS har främst studerats för PFAA, och då 
framförallt för PFOS och PFOA. En del studier finns även på andra PFAS samt vissa 
prekursorer. Omfattande sammanställning av PFAS toxikologiska och ekotoxikologiska 
effekter återfinns i De Witt (Toxicological Effects of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl 
Substances, 2015), hos ITRC (The Interstate Technology & Regulatory Council; PFAS — 
Per- and Polyfluoroalkyl Substances, 2020) samt i (Ankley, o.a., 2020). 
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PFAA bedöms inte som akuttoxiska för vattenlevande organismer. Hos försöksdjur som 
fåglar och däggdjur har PFAA framkallat leverskador, immuntoxicitet, fosterskador och 
hormonella störningar. PFAA är inte genotoxiska eller mutagena, men kan orsaka tumörer hos 
försökdjur. 

Epidemiologiska studier på befolkningsgrupper som av olika anledningar har haft förhöjda 
halter PFAA i blodet har visat på marginella och något motsägelsefulla effekter. Mest 
konsekvent rapporteras förhöjda halter av kolesterol och urinsyra, vilket tyder på effekter på 
ämnesomsättningen (metabolismen). Ett samband har också bedömts som troligt mellan 
PFOA och sköldkörtelsjukdom samt testikel- och njurcancer i vissa av de studerade 
befolkningsgrupperna. Antalet fall (incidensen) är dock låg. Se mer om epidemiologiska 
studier i de så kallade C8-studierna (C8 Science Panel, 2020). 

CONTAM-panelen (Efsa Panel on Contaminants in the Food Chain) har gjort en vetenskaplig 
utvärdering av riskerna för människors hälsa för summan av fyra PFAA (PFOA, PFNA, 
PFHxS och PFOS) i livsmedel. Efter utvärdering av olika toxiska effekter landade panelen i 
slutlig utvärdering av fyra olika effekter (kolesterolpåverkan, effekt på leverenzymer, 
minskad födelsevikt samt effekter på immunsystemet). Utifrån epidemiologiska studier 
bedömdes effekter på immunsystemet vara mest kritiska. I september 2020 publicerade 
panelen ett nytt hälsobaserat riktvärde för tolerabelt veckointag (TVI) för de fyra PFAS om 
4,4 ng/kg kroppsvikt (EFSA CONTAM panel, 2020). Detta är avsevärt lägre än tidigare 
angivna hälsobaserade riktvärdet för tolerabelt dagsintag (TDI) för PFOS om 150 ng/kg 
kroppsvikt/dag. 

Vattendirektivets miljökvalitetsnorm för PFOS baseras på den bedömning som gjordes 2011, 
utifrån Efsas tidigare TDI och är fastställt för fisk (MKNbiota) till 9,1 μg/kg våtvikt (HVMFS, 
2019). Det innebär att det bedöms som säkert för människor att äta fisk som innehåller lägre 
halter PFOS. Omräknat till halt i ytvatten, d.v.s. fiskens livsmiljö, blir miljökvalitetsnormen 
0,65 ng/l för inlandsvatten och 0,13 ng/l för andra ytvatten (AA-MKNytvatten).  

Ett överskridande av MKNbiota betyder dock inte automatiskt att det finns någon risk 
förknippad med att konsumera fisken, Miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk (MKNbiota) 
bygger på antagandet att en person som väger 70 kg konsumerar 115 g av fisk/fiskprodukter 
per dag hela livet och att max 10 % av det dagliga intaget av PFOS får komma från fisk. 
Livsmedelsverket ger ut begränsande kostråd för fisk till känsliga grupper på en nationell nivå 
gällande flera olika miljögifter. I fallet med PFAS i fisk är problemen ofta mer lokala och 
länsstyrelser och kommuner kan kontakta Livsmedelsverket för att få råd och stöd gällande 
konsumtion av fisk med olika föroreningsgrad av PFAS.  

PFOS toxicitet har inom vattendirektivet även bedömts med avseende på risk för predatorer 
som livnär sig på fisk, samt giftighet för vattenlevande organismer. Halterna av PFOS i fisk 
bör inte överskrida 33 μg/kg våtvikt för skydd av predatorer medan halterna i vatten bör ligga 
under 0,23 μg/l (0,023 μg/l i marina vatten) för att vattenlevande (pelagiska) organismer ska 
skyddas (EU, 2011).Sedan bedömningen gjordes har ytterligare ekotoxikologiska studier 
publicerats, och en uppdatering av den litteraturen i underlaget (dossiern) skulle kanske ge en 
annan bedömning. Ett arbete har initierats inom EU för att uppdatera dossiern, och troligen 
lägga till fler PFAS. 

En riskkaraktärisering av PFAA i svensk miljö från 2012 visade att för säl och utter fanns risk 
för levertoxicitet och reproduktionstoxicitet för enskilda PFAA och/eller i kombination. En 
risk kunde påvisas för reproduktionstoxicitet i fågel, där de högsta halterna PFOS i 
pilgrimsfalksägg översteg de halter i ägg där en studie visat toxiska effekter. För marin och 
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högexponerad sötvattensfisk indikerade då tillgängliga data ingen risk för skadliga effekter 
(Naturvårdsverket, 2012).  
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5 Kemisk analys  

5.1 Kvantifiering av enskilda PFAS 
Flera kommersiella laboratorier erbjuder idag analyser av PFAS. Den vanligaste analysen 
kvantifierar ett tjugotal enskilda PFAA samt ett fåtal prekursorer. Den analytiska kapaciteten 
har utvecklats mycket under det senaste decenniet och från att ha erbjudit analys av ett fåtal 
PFAS finns nu analyspaket på upp mot drygt 30 enskilda PFAS. På forskningslaboratorier kan 
ett 70-tal enskilda PFAS analyseras och identifieras. PFAS kan analyseras i flera olika 
matriser såsom vatten, biota (exempelvis fisk och mussla), jord, slam och sediment, men 
också i produkter. Mer information kan fås från laboratorierna. 

De 30-tal PFAS som analyseras kommersiellt är dock en bråkdel av de PFAS som finns på 
marknaden och i miljön. I miljöprov finns det därför ofta en stor mängd PFAS som förblir 
oidentifierade. Studier visar att flest oidentifierade PFAS förekommer i abiotiska prover, 
såsom slam och ytvatten (Kärrman, Wang, & Kallenborn, 2019).  

För att få en bild av den totala förekomsten av PFAS i ett prov krävs istället 
bredspektrumanalyser. Dessa finns kommersiellt tillgängliga och beskrivs i kapitlen nedan. 
En schematisk bild av fördelningen av fluorerade ämnen i ett prov återfinns i figur 5.1. 

5.2 Bredspektrumanalyser 
Bredspektrumanalyser kan indikera den totala mängden PFAS i ett prov genom att mäta den 
totala mängden organiskt fluor i provet, men de ger inte någon information om de enskilda 
PFAS som ingår. Bredspektrumanalyser erbjuds av kommersiella laboratorier. 
Bredspektrumanalyser ska kombineras med kvantifiering av enskilda PFAS. 

Bredspektrumanalyser ökar förståelsen för spridning av PFAS i jord och vatten, vilket leder 
till bättre massbalansberäkningar och ger bättre tolkningsmöjligheter av PFAS-halter i miljön. 
Bredspektrumanalyser fångar också upp förekomst av prekursorer, vilket är viktigt inför en 
eventuell efterbehandlingsåtgärd eller riskbedömning. 

En utförlig beskrivning av de nedan beskrivna bredspektrummetoderna finns exempelvis i 
Kärrman et al. (PFASs in the Nordic environment, 2019). 

5.2.1 Analys av totalfluor 
Den bredaste analysen är bestämning av den totala mängden fluor (TF), vilken används främst 
för fasta prover (jordprov eller produktprov). Vid denna förbränns provet i 900-1 050°C och 
mängden fluoratomer i provet analyseras därefter. TF ger ett mått på hur mycket fluor som 
finns i ett prov uttryckt som mg F/kg. Den mängd fluor som uppmäts i analysen TF innefattar 
både oorganiskt och organiskt bundet fluor. 

5.2.2 EOF och AOF 
För att erhålla en bild av den totala halten organiskt bundet fluor i ett prov extraheras provet 
med organiskt lösningsmedel, extraktet förbränns därefter vid 900-1 050°C och mängden 
extraherbar organiskt fluor (EOF) i provet analyseras.  

För att få ett mått på den totala halten organiskt bundet fluor i vattenprov kan även den 
adsorberbara mängden organisk fluor (AOF) analyseras. I denna metod får vattnet passera 
aktivt kol som fångar upp (adsorberar) de organiska fluorerade föreningarna. Kolet förbränns 
sedan vid 900-1 050°C och den totala mängden adsorberbart organiskt bundet fluor i provet 
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analyseras. Då endast ett fåtal naturliga organiska fluorerade föreningar förekommer, och 
dessa inte innehåller fler än en fluoratom (Key, Howell, & Criddle, 1997; Gribble, 2002) kan 
analys av EOF/AOF-fraktionen i ett prov antas representera framförallt antropogena 
fluorerade föreningar. 

Det finns olika varianter av metoder för att analysera för EOF och AOF. För att kunna 
jämföra resultat från olika laboratorier är det viktigt att säkerställa att det är samma metod 
som använts. För att jämföra konventionell PFAS-analys med EOF och AOF måste enheterna 
från kvantifieringen av enskilda PFAS konverteras (räknas om) till mg F per viktenhet 
(jordprov) eller volymenhet (vattenprov).  

 
Figur 5.1: Illustration av fördelningen av fluorerade ämnen i ett prov. Illustration: Eva Ringshagen 

5.2.3 TOP-assay 
Genom att efterlikna nedbrytning av PFAS-prekursorer genom oxidation, så kallad TOP-
assay (totalt oxiderbara prekursorer) bryts prekursorer ned till kända PFAA. Om mängden 
PFAA ökar i ett prov efter TOP-assay jämfört med före, innebär detta att prekursorer finns i 
provet. TOP-assay ger på det sättet ett mått på potentialen för nedbrytning av prekursorer till 
PFAA. Analysen ger information om hur naturliga nedbrytningsprocesser över tid kan 
påverka koncentrationen av de PFAS som man idag analyserar. Viktigt att notera är dock att 
TOP-assay inte ger en spegling av hela miljöprocessen, utan endast en uppskattning av 
nedbrytningspotential. PFSAs bildas till exempel inte vid TOP-assay, men kan bildas vid 
nedbrytning i miljön. Oxidationen är också mycket kraftig varför analysen kan förväntas ge 
en överskattning av hur mycket PFAA som kan bildas utifrån de prekursorer som finns i 
provet. TOP-assay säger heller inte någonting om nedbrytningshastigheten i miljön, då denna 
är beroende av typ av prekursorer och platsspecifika förhållanden såsom biologisk aktivitet 
och syretillgång. 

5.3 Provtagning  
Vilka prover som ska tas vid en undersökning måste anpassas till förutsättningarna på platsen. 
Det är en fördel om en konceptuell modell har upprättats innan provtagningsplanen tas fram, 
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se exempelvis Naturvårdsverkets rapport 5977. En konceptuell modell sammanfattar hur 
PFAS från det förorenade området kan nå och exponera aktuella skyddsobjekt i området. Den 
förtydligar också vilka transportvägar som är relevanta, se också kapitel 8.1. Det är ofta 
nödvändigt att provta för PFAS både i mark och grundvatten. Om det finns risk för spridning 
till ytvatten och sediment, via grundvatten eller via ledningar (ex. dagvattenledningar), bör 
provtagning utföras även i dessa medier. Även diken och liknande kan transportera bort 
föroreningarna från källområdet till närliggande ytvatten. Ytterligare information om 
provtagning finns också hos länsstyrelserna (Länsstyrelserna, 2018). 

Koncentrationen PFAS i ett vattendrag eller dagvattensystem, i anslutning till ett källområde, 
kan vara starkt beroende av nederbördsförhållanden på plats. Samma provpunkt kan uppvisa 
mycket varierande halter PFAS beroende på när provet tagits i förhållande till senaste 
nederbördstillfälle. Även grundvattenprover från källområden kan påverkas av nederbörd och 
grundvattennivåer, där utlakning av PFAS varierar med nederbörd och grundvattennivå. 
Återkommande provtagning kan därför krävas för att få en representativ halt. Säsongsbaserad 
provtagning kan ge information om variationer av koncentrationen PFAS över året, då 
koncentrationen kan vara beroende av exempelvis högre/lägre grundvattennivåer, 
ökad/minskad nederbörd och snösmältning. 

Undersökningsarbetet bör planeras och genomföras i enlighet med de råd och riktlinjer som 
redovisas i Svenska Geotekniska Föreningens ”Fälthandbok - Undersökningar av förorenade 
områden” och ”Hantering och analys av prover från förorenade områden, osäkerheter och 
felkällor” (SGF, 2011; SGF, 2013). För råd om provtagning av PFAS, kan även laboratorierna 
som utför analyserna kontaktas. Provtagningskärl avsedda för prov för PFAS-analys, som 
tillhandahålls av laboratorierna, ska användas. Byte av laboratorium under utredningens gång 
bör undvikas eftersom metoderna, och därmed resultaten, kan skilja sig mellan olika 
laboratorium. 

5.4 Val av analysmetod 
Vid val av analys är det är viktigt att tänka på vilken rapporteringsgräns (känslighet) 
analysmetoden har, så att resultatet går att jämföra med avsett riktvärde. 

Vilket analyspaket som bör väljas styrs av matrisen som ska analyseras, samt vilken fråga 
som ska besvaras. Ju fler PFAS som ingår i analysen, desto dyrare blir analysen. Vid analys 
av exempelvis slam som är en sammansatt matris med många olika källor kan det vara 
värdefullt att välja ett mer omfattande analyspaket då man kan förvänta sig många olika typer 
av PFAS i en sådan matris.  

Eventuella bredspektrumanalyser (se kapitel 5.2) kommer vanligen in i ett senare skede av 
utredningen. Dessa kan behövas till exempel jämföra olika områdens PFAS-sammansättning 
noggrannare sinsemellan, eller för att kunna dimensionera åtgärder.  

Det finns olika fördelar med de olika bredspektrumanalyserna. EOF och AOF är mera robusta 
och tillförlitliga metoder än TOP-assay och inte lika sårbara för störningar från matrisen (jord, 
vatten etc.) vid den kemiska analysen. EOF och AOF ger också en mer heltäckande bild men 
ger mindre detaljerad information. 

Fördelen med analysen TOP-assay jämfört med EOF/AOF är att den har en tydligare 
koppling till reglerade PFAS, och är enklare att tolka då resultatet kommer ut i mängd PFAS 
per vikt- eller volymenhet, precis som i standardanalyserna. TOP-assay fångar dock inte upp 
den mängd okänd PFAS som inte oxideras till PFAA.  
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6 Källor och spridningsvägar till PFAS i miljön  
På grund av den stora användning som PFAS har och har haft i olika delar i samhället finns 
idag en mängd olika källor till PFAS i miljön, både från tidigare och pågående verksamheter. 
Den största källan till PFAS i miljön i Sverige utgörs av brandsläckningsskum (IVL, 2016). 
På grund av PFAS många användningsområden (se kapitel 2.4, och bilaga 3) utgör även olika 
typer av industrier och konsumentprodukter källor till PFAS. Utöver dessa källor bidrar 
verksamheter i avfallsledet till spridning av PFAS, exempelvis deponier, 
förbränningsanläggningar och avloppsreningsverk. I en nationell screening genomförd 2016 
identifierades över 2000 olika potentiella lokala källor26 till PFAS i Sverige (IVL, 2016). 
2020 presenterade SGU en sammanställning av platser där släckskum har hanterats, baserat 
på data från MSB, Länsstyrelserna och Försvarsmakten. Totalt identifierades över 11 000 
platser där släckskum potentiellt kan ha använts (SGU, 2020). 

I kapitlet nedan listas exempel på verksamhetstyper som kan utgöra källor till PFAS i miljön. 
Mer detaljerad information kring verksamheter som kan bidra med utsläpp av PFAS återfinns 
bland annat i följande referenser: (IVL, 2016; ITRC, 2020; Naturvårdsverket, 2019; 
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, 2018; Kemikalieinspektionen, 2015). 

6.1 Källor till PFAS i miljön 

6.1.1 Direkta källor till PFAS i miljön 

Verksamheter som hanterar och lagrar brandsläckningsskum 
Verksamheter som hanterar brandsläckningsskum kan fungera som spridningskällor till PFAS 
i miljön. Användning av brandsläckningsskum på brandövningsplatser utgör den främsta 
källan (IVL, 2016). Brandövningsplatser har använts och används både av den civila 
räddningstjänsten och av Försvarsmakten. Utöver kommunala och militära 
brandövningsplatser kan brandövningsplatser återfinnas i anslutning till civila och militära 
flygplatser, helikopterplattor eller industrier/verksamheter som hanterar brandfarliga ämnen, 
exempelvis kemisk industri och oljeindustrin.  

Släckskum kan också ha hanterats utanför brandövningsplatserna vid exempelvis 
haveriolyckor, bränder och vid tester av brandskydd (till exempel sprinklersystem) för 
verksamheter som hanterar brandfarliga ämnen. Skumhantering har även förekommit vid 
brandstationer där släckskum både kan förvaras och fyllas på och i områden där 
räddningsfordonen funktionstestas och rengörs. Även vid verksamheter som lagrar och säljer 
släckskum förekommer olika typer av hantering och funktionstester. 

Verksamheter som nyttjar PFAS inom tillverkningsprocessen 
Inom industrin används PFAS inom en rad olika processer, både som huvudkomponent och 
som hjälpkemikalie i tillverkningsprocessen (se kapitel 2.4 och bilaga 2). Det innebär att 
många typer av industrier kan fungera som källor till PFAS i miljön. Några exempel är 
industrier som tillverkar pappers- och livsmedelsförpackningar, tillverkare av 

 
26 Lokala källor avser bl.a. flygplatser, brandövningsplatser, oljedepåer, brandstationer, större bränder, 
reningsverk, deponier, anläggningar för farliga ämnen och användning av skidvalla. Även industrier för 
tillverkning av brandsläckningsskum, metallytbehandling, färgindustrin, textilindustrin och produktion av 
rengöringsmedel har inkluderats (IVL, 2016). 
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konsumentprodukter som PTFE-produkter, skidvalla och rengöringsmedel, kosmetika samt 
inom hårdförkromnings-, färg -, plast- och textilindustrin. 

6.1.2 Sekundära källor 
Spridning av PFAS till miljön kan även ske från andra verksamheter än tillverkningsindustrin, 
så kallade sekundära källor (Naturvårdsverket 2016). Dessa verksamheter hanterar produkter 
eller avfall som innehåller PFAS. Exempel på sådana verksamheter är reningsverk, 
förbränningsanläggningar och deponier. 

I en tidigare kartläggning av föroreningskällor till PFAS i svensk miljö (IVL, 2016) bedömdes 
den viktigaste transportvägen för PFAS från samhället ut i miljön vara från reningsverk. Även 
lakvatten från deponier, antingen via reningsverk, eller via direktutsläpp till miljön, bedömdes 
som en trolig betydande källa. Detta bekräftades i en senare rapport från Avfall Sverige 
(Avfall Sverige, 2018) där alla vatten från avfallsanläggningar som inkluderats i studien 
innehöll åtminstone någon PFAS i kvantifierbar halt och det var vanligt med höga halter 
PFAS i lakvattnet. 

Även slam från avloppsreningsverk kan innehålla PFAS. Slamspridning på jordbruks- och 
skogsmark, med syfte att återföra näringsämnen, kan innebära att PFAS tillförs marken 
(Sternbeck, Österås, & Allmyr, 2013). 

6.1.3 Diffusa källor 
Utöver ovan nämna direkta och sekundära källor sprids PFAS till miljön via diffusa källor. 
Diffusa källor utgörs av bland annat användande och förslitning av konsumentprodukter som 
innehåller PFAS.  

Den globala användningen av PFAS och spridningen av PFAS via atmosfärisk deposition (se 
kapitel 6.2.4) innebär att även i områden utan påverkan från direkta eller sekundära källor kan 
PFAS hittas. I tidigare genomförda studier har den atmosfäriska depositionen över Sverige 
bedömts kunna utgöra ett betydande bidrag till den totala halten PFAS i miljön 
(Naturvårdsverket, 2016; IVL, 2016; Filipovic, Berger, & McLachlan, 2013). 

6.2 Spridningsvägar för PFAS i miljön 
Spridningen av PFAS från en utsläppskälla kan vara en komplex process att kartlägga, både 
beroende på platsspecifika förutsättningar men även på grund av de varierande egenskaperna 
hos den stora grupp av olika ämnen som PFAS utgör. Olika ämnen kommer att transporteras 
med olika dominerande spridningsvägar och kommer dessutom att vara olika 
spridningsbenägna. Exempelvis tenderar många perfluorerade ämnen att spridas via yt- och 
grundvatten, medan polyfluorerade ämnen även kan spridas via luft. Se figur 6.1 för en 
översiktlig beskrivning av olika spridningsvägar i miljön. 
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Figur 6.1: Spridningsvägar för PFAS i miljön. Illustrationer: Eva Ringshagen och Maja Modén. 

6.2.1 Mark 
Vid utsläpp av PFAS till mark kommer fastläggningen i mark att vara beroende både av 
markens egenskaper och av utsläppets karaktär. Faktorer som kan komma att påverka 
fastläggningen är bland annat kolkedjelängden hos PFAS-föroreningen, och platsspecifika 
förutsättningar som jordart, kornstorleksfördelning, pH och halt organiskt material. Generellt 
fastläggs långa PFAS lättare än korta och kan därför oftare återfinnas närmare källområdet. 
Långa PFAS tenderar även att binda in till organiskt kol i större utsträckning än korta och 
PFSA fastläggs generellt starkare än PFCA. Trots att utlakningen och spridningen av PFAS 
till yt- och grundvatten kan vara betydande, innebär det att höga halter av exempelvis PFOA 
och PFOS kan återfinnas vid källområdet under lång tid (ITRC, 2020).  

6.2.2 Grundvatten 
Efter att en markförorening av PFAS uppstått kan denna utlakas till grundvattnet genom 
infiltration av nederbörd, bevattning eller översvämningar. Grundvatten är en mycket viktig 
spridningsväg för PFAS och i grundvattnet kan föroreningen, på grund av sin relativt stora 
benägenhet att lösa sig i vatten, spridas långväga. Stora utsläpp av PFAS kan ge upphov till 
kilometerlånga grundvattenplymer som kan komma att långsiktigt påverka både förekomst av 
PFAS i hela grundvattenmagasinet men även i ytvatten och sediment nedströms källområdet. 

Grundvattnets betydelse för spridning av PFAS från ett källområde avgörs av flera faktorer, 
kopplade till både PFAS kemiska egenskaper och till platsspecifika förutsättningar. För att 
bedöma spridningsförutsättningarna är det viktigt att kartlägga de geologiska och 
hydrogeologiska förhållandena på plats. I ett område med huvudsakligen genomsläppliga 
jordarter med hög hydraulisk konduktivitet27 kommer grundvatten att bli en betydande 
spridningsväg för PFAS. I områden med täta jordlager med låg hydraulisk konduktivitet kan 
transport med yt- och dagvatten istället dominera spridningen från mark. Terrängens lutning 
och de grundvattenförande lagrens genomsläpplighet avgör hur snabbt grundvattnet rör sig. 

 
27 Hydraulisk konduktivitet avser markens vattengenomsläpplighet (m/s).  
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Normalt sker föroreningsspridningen långsammare än grundvattnets flödeshastighet, eftersom 
PFAS-molekyler fastnar och fördröjs av partiklar i marken. 

Spridning med grundvatten kan ske både i jord och i berg (sprickzoner). 

Spridning och förekomst av PFAS i grundvattenmagasin innebär en potentiell exponeringsväg 
av PFAS för människan via dricksvattenuttag (se även kapitel 7.3). 

6.2.3 Yt- och dagvatten 
Utsläpp till ytvatten kan ske via avrinning från förorenade områden, via förorenat 
grundvatten, via utsläpp från exempelvis släckinsatser, reningsverk och deponier eller via 
atmosfärisk deposition. I likhet med grundvatten gör PFAS egenskaper att en långväga 
spridning med ytvatten sedan kan ske.  

Förekomsten av PFAS i ytvatten innebär även en spridning av PFAS till sediment. 
Spridningen av PFAS i ytvatten och dess fastläggning i sediment styrs bland annat av längden 
på kolkedjan, där långa PFAS lättare binds till sedimenten medan korta PFAS är mer mobila i 
vattenmiljön (HELCOM, 2020). Fastläggning i sedimenten styrs också av sedimentens 
egenskaper på samma sätt som i mark, där kornstorleksfördelning och halt organiskt material 
är viktiga parametrar. Fastläggning i sediment sker främst i ackumulationsbottnar. En 
ackumulationsbotten är en yta i vattendrag, sjö eller hav, där sedimenterade partiklar ligger 
kvar och området fungerar som en slutstation, till skillnad från transportbotten, där sedimentet 
rör sig med strömmar mot djupare bottnar. 

Spridning och förekomst av PFAS i ytvatten innebär en potentiell exponeringsväg av PFAS 
för människan via dricksvatten, via konsumtion av fisk och skaldjur och via konsumtion av 
grödor eller animaliska produkter (se även kapitel 7.3). 

6.2.4 Luft 
Spridning av PFAS via luftströmmar utgör en viktig spridningsväg till jord och ytvatten 
globalt sett (ITRC, 2020). Spridningen innebär att PFAS, via atmosfärisk deposition, även kan 
tillföras områden som i övrigt saknar påverkan från civilisation eller direkta källor (IVL, 
2016). PFAA är inte flyktiga28, men många andra grupper av PFAS har den egenskapen och 
kan därmed spridas med luft. PFAA kan istället spridas partikelburet med luftströmmar. 
Filipovic et al., (Mass Balance of Perfluoroalkyl Acids in the Baltic Sea, 2013) uppskattade 
den årliga depositionen av fyra olika PFAS (PFHxA, PFOA, PFDA och PFOS) till Östersjön 
till 60-367 kg/år, där PFOA stod för den högsta deposition.  

 
28 Volatila 
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7 Förekomst i miljön och exponeringsvägar  
Den omfattande användningen av PFAS, både i Sverige och globalt, har gjort PFAS vida 
spridda i miljön. Då PFAS kan transporteras och spridas med luftströmmar och havsströmmar 
når föroreningen även områden långt ifrån källområden. PFAS kan därför återfinnas i jord och 
vatten även i områden som annars betraktas som bakgrundsområden29.  

Utsläpp av PFAS, både från direkta, sekundära och diffusa källor (se kapitel 6.1), bidrar till 
att PFAS sprids till jord, yt- och grundvatten vilket leder till att såväl människor, djur och 
växter exponeras för PFAS.  

7.1 Förekomst av PFAS den svenska miljön 
I Sverige förekommer PFAS i miljön både i anslutning till lokala källor och i områden enbart 
påverkade av atmosfärisk deposition.  

7.1.1 Jord 
De flesta undersökningar som gjorts på jord har gjorts i källområden, där halterna kan vara 
mycket höga. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, 2018) har dock gjort en studie med 
analyser av PFAS i jord från bakgrundsområden. I studien uppmättes PFAS i samtliga 31 
prover, med en medelkoncentration på 2,4 ng/g TS (torrsubstans) av summan av 28 olika 
PFAS. PFOS var den enskilda PFAS som återfanns i flest prover, med en 
mediankoncentration på 0,3 ng/g TS och medelhalt på 0,43 ng/g TS. PFOS och 6:2 FTSA var 
de två substanser med högst medelhalt i proverna. Halten PFOS i de analyserade proverna 
översteg inte 3 ng30. I nio av de 31 analyserade jordproverna från bakgrundsområden översteg 
summan av 28 olika PFAS 3 ng/g TS.  

7.1.2 Ytvatten 
Flera screeningstudier har gjorts på nationell nivå på PFAS i ytvatten. I en sammanställning 
av samtliga analyserade ytvattenprover mellan 2000 och 2015, både från bakgrundsområden 
och från områden påverkade av direkta och sekundära källor, återfanns PFAS i över 80 % av 
alla analyserade ytvattenprover (Länsstyrelsen Skåne, 2015). Högst halter av PFAS återfanns 
i anslutning till förorenade områden. PFOS har, i anslutning till källområden, uppmätts i 
ytvatten i halter som kan innebära en risk för vattenlevande organismer31. Vid analys av fisk i 
anslutning till källområden har förhöjda halter av PFOS även uppmätts i halter som kan 
innebära en risk för människor och predatorer som äter fisken (Naturvårdsverket, 2016). 

I sammanställningen av analysdata från 2000 till 2015 konstaterades att PFOS återfanns i 
ytvattenprover från bakgrundsområden i halter som överskred miljökvalitetsnormen32 i 33 % 
av fallen. PFBA var den substans som uppmättes i flest ytvattenprover från 
bakgrundsområden (Länsstyrelsen Skåne, 2015). Generellt bedömdes halterna PFAS i 
ytvatten från bakgrundsområden som låga och halterna PFOS ytvatten i bakgrundsområden 
bedömdes inte utgöra en risk för människor eller miljö (Naturvårdsverket, 2016).  

  

 
29 Områden som endast bedöms påverkas av diffus antropogen spridning. 
30 Preliminärt riktvärde för PFOS i mark, känslig markanvändning (KM) 
31 Överstigande 230 ng/l (se kapitel 4.4 samt EU 2011) 
32 Miljökvalitetsnorm 0,65 ng/l för inlandsvatten och 0,13 ng/l för andra ytvatten (HVMFS, 2019). 
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7.1.3 Grundvatten 
Grundvatten i Sverige bedöms främst vara påverkat av PFAS i anslutning till förorenade 
områden (Naturvårdsverket, 2016). Men också urbana områden utan tydliga källområden kan 
ha förhöjda halter av PFAS (Miljöförvaltningen i Stockholm, 2013). I en nationell screening 
genomförd under 2015-2016 konstaterades att det i drygt en femtedel av prov tagna i 
allmänna vattentäkter uppmättes halter av PFAS33 över 1 ng/l, och i ett tiotal vattentäkter 
uppmättes halter över 90 ng/l vid minst ett tillfälle (Länsstyrelsen Skåne, 2015; Ahrens, 
Hedlund, Dürig, Tröger, & Wiberg, 2016; Naturvårdsverket, 2016). Det förekommer också att 
vattentäkter stängts av på grund av PFAS-föroreningar (Regeringskansliet, 2016). 

Mellan 2016 och 2017 genomförde SGU en screening av miljögifter i grundvatten, med fokus 
på kommunala grundvattentäkter i urbana miljöer. PFAS återfanns då i ca två tredjedelar av 
alla prover, dock i halter som överlag bedömdes som låga halter (SGU, 2019).  

I bedömning av påverkan av grundvattenförekomster, genomförd inom vattenförvaltningen 
(förvaltningscykel 3, 2017-2021), har det för ca 250 vattenförekomster bedömts finnas en risk 
för betydande påverkan av PFAS-11, och därmed en risk att vattenförekomsterna inte 
kommer följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten (VISS, 2020). 

Hösten 2020 presenterade SGU en utvärdering av påverkan på grundvatten från platser där 
släckskum hanterats (SGU, 2020). Resultaten från utvärderingen ska öka förståelsen och 
möjligheten att identifiera var potentiella risker för grundvattnet finns. Projektet har 
genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket, inom regeringsuppdraget ”Fördjupad 
miljöövervakning av högfluorerade miljögifter (s.k. PFAS) och av växtskyddsmedel i vatten”. 
I utvärderingen har platser för bland annat släckinsatser, brandövningsplatser, brandstationer 
och industrianläggningar kartlagts. Sammanställningen redovisas i en Excel-fil som innehåller 
en riskbedömning av platserna. Sammantaget identifierades drygt 50 platser som bedömdes 
ha motsvarande hög och medelhög risk för påverkan på grundvatten. Ungefär 860 platser 
identifierades där risk inte kunde uteslutas.  

7.1.4 Biota 
PFAS förekommer i biota över hela Sverige, och i alla delar av näringskedjan i både terrester, 
akvatisk och marin miljö. PFAS hittas även i människor, både från befolkning i närheten av 
källområden och andra områden. 

Naturvårdsverkets screening från 2016 (Naturvårdsverket, 2016) visar att PFAS hittas i nästan 
samtliga fiskprover oavsett närheten till och typ av påverkanskälla. Högst frekvens av 
överskridanden av miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk noterades i områden med 
markföroreningar. Miljökvalitetsnormen för PFOS överskreds också i ett fåtal prover från det 
som i den ursprungliga undersökningen bedömts som bakgrundsområden. I drygt 30 % av 
fallen överskreds miljökvalitetsnormen för PFOS på lokaler som bedömts som diffust 
påverkade. En närmare analys visade dock att majoriteten av dessa lokaler också låg i 
närheten av en brandövningsplats eller en flygplats där avrinning från dessa kunde 
misstänkas. I fisk provtagen i närheten av brandövningsplatser överskred medelhalterna 
miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk i drygt 60 % av fallen. Det förekommer också att sjöar 
stängts av för fiske på grund av att fisken haft förhöjda halter PFAS (Swedavia, 2020). 

Inom den nationella miljögiftsövervakningen analyseras årligen insjöfisk (abborre) från olika 
lokaler för PFAS, liksom strömming och sillgrissleägg från Östersjön. Övervakningen 
sammanfattas med jämna mellanrum av Naturhistoriska Riksmuseet (NRM, 2018; NRM, 

 
33 Med PFAS avses här summan av 7 PFAS: PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFBS, PFHxS och PFOS. 
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2017). Analyserna visar att trenderna i halter varierar något mellan de provtagna lokalerna 
men att halterna av långa PFCA visar en ökande trend sedan 1980 i insjöfisk och i 
sillgrissleägg.  

Analysdata för PFAS i biota finns också i den databas över miljögifter i biota som SGU är 
datavärd för34. I databasen kan analyssvar sorteras utifrån exempelvis olika geografiska 
områden eller arter, och användas som komplement till de undersökningar som gjorts inom en 
utredning. 

7.2 Förekomst av PFAS i övriga europeiska länder 
I likhet med Sverige återfinns PFAS även spritt i miljön i övriga europeiska länder. Utöver 
spridning med vatten, luftströmmar och den atmosfäriska depositionen (vilka bidrar till en 
global spridning), återfinns källområden såsom brandövningsplatser, flygplatser, deponier och 
reningsverk. Till skillnad från i Sverige förekommer också producenter av PFAS i Europa. I 
en sammanställning från år 2018, genomförd av Nordiska Ministerrådet (2019), producerades 
PFAS i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien. Antalet 
potentiella källområden för PFAS inom Europa har uppskattats till runt 100 000 (Nordic 
Council of Ministers, 2019). 

I flera länder i Europa har PFAS uppmätts i råvatten till dricksvattentäkter i anslutning till 
industrier och verksamheter där PFAS nyttjas och har nyttjats. Tillgången till mätdata från 
miljöövervakning av PFAS i dricksvatten inom EU är dock begränsad (European 
Environment Agency, 2020).  

I den nordiska miljön har PFAS studerats sedan tidigt 2000-tal (Kallenborn, Berger, & 
Järnberger, 2004). I en nyligen genomförd nordisk screening35 återfanns PFAS i ytvatten i 
halter på mellan 0,9 ng/l och 61 ng/l. Störst andel PFAS utgjordes av perfluorerade 
karboxylsyror (PFCA), där korta PFCA dominerade. Förekomst av nya PFAS i ytvatten har 
även kunnat konstateras (Kärrman, Wang, & Kallenborn, 2019). För mer information om nya 
PFAS se kapitel 2.4. 

7.3 Exponering  
Människor kan exponeras för PFAS via mat och dricksvatten, vid användande av produkter 
som innehåller PFAS och genom inandning. Den huvudsakliga exponeringen sker via mat 
(både från maten men också i mindre utsträckning från livsmedelsförpackningar), 
dricksvatten och inandning/förtäring av damm från inomhusluft. För små barn är exponering 
via modersmjölk en mycket stor källa (FOI, 2013), se figur 7.1 för en sammanfattning av 
exponeringsvägar. 

Intagsberäkningar för bedömning av exponering för PFAS i mat, genomförda av Efsa, visar 
att den europeiska befolkningen exponeras för mellan 3 och 22 ng PFAS/kg kroppsvikt per 
vecka36. Fisk, frukt och ägg var de livsmedel som bidrog mest till exponeringen för PFAS 
(EFSA CONTAM panel, 2020). För jämförelse är det framtagna hälsoriskbaserade riktvärdet 
för tolerabelt veckointag (TVI) 4,4 ng/kg kroppsvikt per vecka för summan av 4 PFAS: 
PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS. 

Exponeringen för PFAS via dricksvatten kan i områden med PFAS-förorenat vatten utgöra en 
betydande källa. Vid en nationell screening som genomfördes 2015-2016 av Naturvårdsverket 

 
34 Databas för miljögifter i biota: https://dvsb.ivl.se/ 
35 Grönland, Island, Färöarna, Norge, Danmark och Sverige 
36 Medelexponering för ungdomar och vuxna. 
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(2016) konstaterades att det förelåg en risk för att ca 300 000 människor exponerats för 
PFAS37 i dricksvatten, i halter som överstiger 90 ng/l. Detta avsåg exponering från 
kommunalt dricksvatten. Därutöver föreligger även risk för att människor exponeras för 
PFAS från enskild dricksvattenförsörjning. En ny sammanställning av PFAS i vatten från 
dricksvattenproducenter görs av Livsmedelsverket och väntas vara klar under sommaren 
2021.  

 
Figur 7.1: Exponeringsvägar för PFAS. Illustrationer: Eva Ringshagen och Maja Modén. 

Exponeringen för PFAS via konsumtion av fisk från vatten påverkade av PFAS kan innebära 
en risk för människor (Naturvårdsverket, 2016). I områden där det föreligger misstanke om 
förhöjda halter PFOS i ytvatten rekommenderar Livsmedelsverket att förekomst av PFOS i 
fisk från aktuella ytvatten utreds för att kunna sätta in eventuella restriktioner för att minska 
risken för exponering vid konsumtion av fisken (Livsmedelsverket, 2020). 

I studier där människors exponering för PFAS har undersökts i Sverige har konstaterats att 
halterna av PFOS, PFDS, PFOSA och PFOA i människor generellt tycks minska. Troligtvis 
som ett resultat av förbud mot och utfasning av specifika PFAS. Halterna av andra föreningar, 
exempelvis PFBS och PFNA, tycks tvärtemot tidvis ha ökat. Genomförda studier 
sammanfattas bland annat i Naturvårdsverkets rapport 6513 (Naturvårdsverket, 2012). 
Liknande resultat har även återfunnits i internationella studier vilket bland annat 
sammanfattas i (DeWitt, 2015). Flera tidstrendstudier på PFAS i humanblod har också gjorts 
inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI)38. En studie visade att halten av PFNA 
ökade i blodserum från gravida kvinnor under perioden 1995-2014 (Rylander & Lindh, 2020). 
En senare studie på blodserum från barn i Uppsala (2008-2019), visade dock att halten PFNA 
minskade mellan år 2016-2019. Mellan åren 2008-2019 fanns en signifikant nedåtgående 
trend även för halterna av PFHpA, PFOA, PFDA och PFOS (Hedvall Kallerman, o.a., 2020). 
Bland de nya PFAS som analyserats har också PFECHS och PFEtS återfunnits i blod (Aro, 
Kärrman, & Yeung, 2020).  

 
37 Med PFAS avses här summan av sju PFAS: PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFBS, PFHxS och PFOS. 
38 https://ki.se/imm/halsorelaterad-miljoovervakning 



 

41 

8 Källspårning 
När en PFAS-förorening hittas är det inte alltid tydligt vad som är källan till föroreningen. 
Vid påträffande av en PFAS-förorening i ytvatten, sediment eller grundvatten kan källområdet 
ligga många kilometer från provtagningsplatsen. Vid påträffande av markförorening är 
källområdet tydligare, men förorening kan ibland hittas på ställen där det inte är känt att 
verksamhet med PFAS har bedrivits. En plats kan också ha haft flera olika 
verksamhetsutövare under en längre tid.  

För att komma vidare med utredning och åtgärder kan därför olika typer av källspårning 
behöva göras. Det kan göras genom att exempelvis kartlägga grundvattnets flöden, ytvatten- 
och dagvattenflöden, samt genom att titta på kemiska skillnader i sammansättning mellan 
olika prov. 

Genom att titta på sammansättningen av enskilda PFAS i ett prov kan vissa slutsatser dras 
kring olika PFAS-mönster, exempelvis vilken tillverkningsmetod som använts för produkten, 
och kanske under vilken tidsperiod produkten tillverkats.  

Det finns dock faktorer som komplicerar tolkning av mönster. Exempelvis finns inte något 
bibliotek med källmaterial att jämföra data med, och källområden är dessutom ofta kända för 
att innehålla en blandning av flera typer av produkter (exempelvis en brandövningsplats där 
övning och brandbekämpning skett under lång tid). Därför krävs försiktighet vid tolkning av 
data. 

8.1 Spridningsförutsättningar 
På grund av PFAS kemiska egenskaper utgör grundvatten generellt en mycket viktig 
spridningsväg. Kunskap om hydrogeologiska förutsättningar blir därför i många fall 
avgörande för att förstå spridningen. I det fall en PFAS-förorening uppmäts i grundvatten, 
men föroreningskällan är okänd, kan information om grundvattenförhållanden i området 
användas för att spåra varifrån föroreningen härrör. 

För att förstå spridningen av PFAS i grundvatten, både när källan är känd och okänd, bör de 
geologiska och hydrologiska spridningsförutsättningarna i området kartläggas. En översiktlig 
konceptuell modell över geologins beskaffenhet och grundvattenrörelser i området kan 
upprättas som ett första steg.  

Höjddata från området är av stor vikt för att förstå grundvattnets rörelser. Förenklat kan 
grundvattnets strömningsriktning bedömas ske från hög till låg höjd. Genom att följa 
terrängens lutning kan grundvattnets ungefärliga och storskaliga strömningsriktning i många 
fall utrönas. Det kan även förekomma grundvattenmagasin på området som kartlagts av SGU, 
varifrån information kan inhämtas både i form av kartor och beskrivningar.  

Som underlag för geologin kan förslagsvis information från SGU användas avseende jordart, 
jorddjup och berggrund. Informationen kan erhållas både i form av beskrivningar, kartor och 
borrjournaler. I vissa fall kan även geologisk information inhämtas från kommunen (ex. 
geoarkiv). De geologiska förhållandena på plats kommer bl.a. att inverka på hur snabbt en 
föroreningsspridning sker, där täta jordarter i allmänhet ger en långsammare spridning och 
grovkorniga jordarter en snabbare spridning. Information om jordlagerföljd och jorddjup kan 
också öka förståelsen för var i jordprofilen spridningen av föroreningen primärt sker. 

Tolkningar av de hydrogeologiska förutsättningarna kan även appliceras för att identifiera 
källor till PFAS som sprids med eller till ytvatten. Information från SMHI och deras 
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Vattenwebb39 kring exempelvis delavrinningsområden och vattendrag utgör då ett viktigt 
komplement för att tolka ytavrinning och ytvattnets strömningsriktning. 

Förslagsvis kombineras hydrogeologiska utredningar med en inventering av historiska och 
nuvarande verksamheter i området, exempelvis med hjälp av Länsstyrelsens miljödata och 
EBH40-stödet. 

En fördjupad beskrivning av tillvägagångssättet återfinns exempelvis i Rosenqvist 
(Riskbedömning och inventering av data på nationell nivå. Utvärdering av påverkan på 
grundvatten från platser där släckskum hanterats. PM. Rosenqvist, Lars, 2020). 

8.2 Fingerprinting och mönster 
Kunskap om den relativa sammansättningen av PFAS i ett prov kan användas för att associera 
provet med en viss källa, eller avfärda en sådan koppling. Metoden kallas ibland 
fingerprinting, eller environmental forensics. Mer om sådana metoder kan hittas bland annat i 
Benotti et al. (A forensic approach for distinguishing PFAS, 2020), eller Martin et al. (PFOS 
or PreFOS? Are perfluorooctane sulfonate precursors (PreFOS) important determinants of 
human and environmental perfluorooctane sulfonate (PFOS) exposure, 2010). Metoden har 
bland annat använts i Norge för att spåra källor till PFAS i Tyrifjord (NGI, 2019). 

Olika produkter har sin egen sammansättning av PFAS och likheter eller skillnader i 
sammansättning kan ge en indikation på om föroreningen i olika prov kan ha en koppling till 
varandra eller specifika källor. Ofta har exempelvis sammansättningen av PFAS från äldre 
användning av släckskum dominerats av PFOS, men det finns också släckskum vars 
sammansättning dominerats av andra PFAA. Skiljer sig proverna stort i PFAS-
sammansättning kan det tyda på att proverna kan ha olika källor. En komplicerande faktor vid 
denna typ av fingerprinting är att innehållet i olika produkter kan ha ändrats över tid, men 
behållit samma namn, vilket gör att samma källa kan ge olika avtryck vid olika tidpunkt. 
Ytterligare en komplikation i sammanhanget är att olika PFAS har en benägenhet att spridas 
olika långt från källan, varför till exempel andelen korta PFAS förväntas öka längre bort från 
föroreningskällan relativt långa PFAS. 

En sammansättning av PFAA som domineras av jämna kolkedjelängder kan ge en indikation 
på hur produkten tillverkats. PFAS som producerats med ECF speglar de kemiska byggstenar 
som använts vid denna tillverkning, och kan ha en fördelning av både udda-och jämnt antal 
kol i kedjorna. PFAS som producerats genom telomerisering är istället konstruerade med 
byggstenar av C2F4, och uppvisar därför övervägande jämnt antal kol i kedjorna.  

Har man många prov kan statistisk analys, exempelvis principalkomponentanalys (PCA), vara 
lämplig. PCA är ett multivariat statistiskt verktyg som identifierar och grafiskt visualiserar de 
viktigaste funktionerna i data och beskriver likheter och skillnader inom en datamängd. PCA 
kan också användas för att spåra olika vattentyper. Genom att se på allmänkemiska variabler i 
exempelvis ett ytvatten kan det gå att utröna om ytvattnet har ett påslag av dagvatten eller 
grundvatten som kan ge tillskott av exempelvis PFAS.  

8.3 Isomerer och prekursorer från olika källor 
PFAS kan förekomma i grenade och linjära varianter, isomerer (se figur 8.1). Isomererna har 
andra fysikalisk-kemiska egenskaper än motsvarande linjär molekyl. Grenade PFAA är 

 
39 https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb 
40 EBH-kartan: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c 
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exempelvis mer vattenlösliga, och är därför mer mobila, än motsvarande linjära. De har också 
sämre effekt i till exempel släckskum. 

 
Figur 8.1: Molekylstruktur av exempel på grenad PFOA respektive grenad PFOS. 

Olika tillverkningsmetoder för PFAS producerar olika andel grenade respektive linjära PFAS. 
Vid ECF produceras en blandning av grenade och linjära PFAS, där grenade PFAS uppgår till 
ca 20-30 %. Förekomst av grenade PFAS i ett prov indikerar alltså att det är en äldre 
förorening. Vid den telomerisering som numera används produceras endast linjära PFAS 
(Buck, o.a., 2011).  

Kunskap om andelen grenade PFAS i ett prov kan därför ge viss kunskap om vilken 
tillverkningsmetod som använts och eventuellt även ge en ledtråd om när i tiden produkten 
tillverkats. En hög andel grenade PFAS i ett prov kan också tyda på att biologisk nedbrytning 
av prekursorer förekommit, då biologisk nedbrytning tenderar att gå snabbare för grenade 
prekursorer. Genom att jämföra andelen grenade PFAS i miljöprov finns därför en möjlighet 
att undersöka om uppmätta PFAS härrör från direkta utsläpp eller från nedbrytning av 
prekursorer (Martin, Asher, Beeson, Benskin, & Ross, 2010). 

Kommersiella analyslaboratorier kan, i nuläget, erbjuda ackrediterade analyser för att 
bestämma mängden linjära/grenade isomerer för PFOS, PFOA, PFHxS och PFOSA. 

Källspårning kan också göras genom att se på den relativa fördelningen mellan olika 
prekursorer i proverna, då olika typer av prekursorer har använts för olika typer av 
verksamheter (exempelvis släckskum, pappersimpregnering eller tyg/läderimpregnering) 
(Martin, Asher, Beeson, Benskin, & Ross, 2010). Antalet prekursorer som kan bestämmas av 
kommersiella laboratorier är dock begränsat i dagsläget. 
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9 Efterbehandling 
Efterbehandling avser här att vidta åtgärder för ett förorenat område, med syfte att minska 
riskerna det förorenade området kan medföra för människa, miljö och/eller naturresurser. I 
Miljöbalken används begreppet avhjälpande av föroreningsskador. 

På grund av PFAS kemiska egenskaper, deras persistens och mängden olika PFAS som har 
spridits till miljön är det i dagsläget oftast svårare att åtgärda ett PFAS-förorenat område än 
att åtgärda områden förorenade av andra organiska föreningar (Naturvårdsverket, 2019). Av 
de kommersiellt tillgängliga åtgärdsmetoderna är endast ett urval tillämpbara för att åtgärda 
PFAS-förorenade områden i dagsläget. Utöver de kommersiellt tillgängliga metoderna pågår 
intensiv forskning inom flera områden för att utforma lämpliga åtgärdsalternativ för PFAS. 
Metoder som är i utvecklingsstadiet innebär dock ofta osäkerheter avseende effektivitet och 
kostnad (Naturvårdsverket, 2019).  

Efterbehandlingsmetodernas lämplighet avgörs av flera faktorer såsom föroreningsmängd, typ 
av PFAS-förening, förekomst av andra föroreningar, allmänkemiska parametrar såsom pH 
och konduktivitet, geologiska och hydrogeologiska förutsättningar i området som ska åtgärdas 
samt områdets nuvarande och framtida användning. Det kan också finnas behov av att 
kombinera flera olika åtgärdstekniker för att uppnå önskad effekt. 

De åtgärdsmetoder som beskrivs i följande kapitel har hämtats från Naturvårdverkets och 
SGI:s gemensamma vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar inom 
förorenade områden (Naturvårdsverket, 2019), Regionernes Videncenter for Miljø og 
Ressourcer - Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser 
utgiven av Regionernes Videncenter i Danmark (Håndbog om undersøgelse og afværge af 
forurening med PFAS-forbindelser , 2018), Åtgärdsportalen (SGF, 2020), The Interstate 
Technology & Regulatory Council (ITRC, 2020), samt kontakter med entreprenörer. 

9.1 Efterbehandling av mark 
Åtgärder för PFAS-förorenad mark kan genomföras både ex situ41 och in situ42. I kapitlet 
listas olika åtgärdsmetoder för mark. Metoderna har hittills applicerats i olika grad, där 
schaktning och deponering är ett välbeprövat åtgärdsalternativ både för PFAS och andra 
föroreningar, medan andra alternativ är beprövade metoder för andra föroreningar men 
fortfarande under utveckling för efterbehandling av PFAS.  

I kapitlet behandlas både åtgärder där PFAS avlägsnas från marken och åtgärder där 
spridningen från mark begränsas.  

9.1.1 Deponering  
Deponering innebär att förorenade massor grävs upp (schaktas) och därefter deponeras som 
avfall på avfallsanläggning med tillstånd för detta. Naturvårdsverket gör tolkningen att massor 
med halter av PFOS som överstiger 50 mg/kg TS får ej deponeras, utan måste destrueras eller 
förstöras irreversibelt enligt POPs-förordningen43 Massor med halter av PFOS som 
understiger 50 mg/kg TS kan bortskaffas eller återvinnas på ett sätt som är förenligt med den 
lagstiftning som är tillämplig, som deponidirektivet (Naturvårdsverket, 2020). Endast ett fåtal 
svenska avfallsanläggningar tar emot PFAS-haltigt avfall. I en studie från 2018 återfanns inte 

 
41 Avser metoder där förorenad jord grävs upp ur marken vid åtgärden 
42 Avser metoder där förorenad jord lämna kvar i marken vid åtgärden 
43 POPs-förordningen (EU) 2019/1021 
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någon svensk avfallsanläggning som hade rening för PFAS när det gäller lakvatten, dock har 
ett par pilotförsök har gjorts bland annat med aktivt kol (Avfall Sverige, 2018). Ett alternativ 
till lakvattenhantering kan vara att stabilisera massorna på deponin med ett kemiskt additiv 
(se vidare i kapitel 9.1.5).  

9.1.2 Förbränning 
Efterbehandling av PFAS-förorenad jord med hjälp av förbränning innebär att de förorenade 
massorna grävs upp och förbränns. På grund av PFAS stabila kemiska bindningar krävs 
högtemperaturförbränning, potentiellt minst 1100 ºC, för att totalt destruera PFAS 
(Kemikalieinspektionen, 2015). Vid total destruktion med hjälp av förbränning destrueras 
även prekursorer till PFAS. Det har rapporterats i studier att vissa PFAS skulle kunna 
destrueras vid lägre temperaturer (Aleksandrov, o.a., 2019). Forskning pågår dock fortfarande 
avseende optimering av förbränningstemperaturer och förbränningstider (ITRC, 2020). 

Vid förbränning vid lägre temperaturer finns risk att en ofullständig nedbrytning av PFAS 
sker. Det blir då viktigt att restprodukter från förbränningen (aska) omhändertas korrekt och 
att rökgasen fångas upp och renas (ITRC, 2020).  

Enligt POPs-förordningen ska avfall som innehåller PFOS förstöras irreversibelt om PFOS-
halten överstiger 50 mg/kg. Hur övriga PFAS hanteras regleras i Sverige i förordningen om 
förbränning av avfall (2013:253) (Naturvårdsverket, 2019). I förordningen regleras bland 
annat temperaturen hos rökgaserna beroende på halten organiska halogenerade föreningar i 
avfallet.  

Kostnaden för att behandla förorenad jord genom förbränning kan bli mycket hög om stora 
jordvolymer ska hanteras, beroende på att energiåtgången för förbränning är hög. Förbränning 
är därför normalt endast vara att föredra vid hantering av små jordvolymer eller som ett 
komplement till andra åtgärdsmetoder, där koncentrat från tidigare behandlingssteg ska 
destrueras. 

9.1.3 Jordtvätt 
Vid jordtvätt grävs förorenade massor upp och PFAS extraheras från massorna i en 
tvättprocess. Slutprodukten blir ett koncentrerat slam, som beroende på jordtvättens 
reningseffekt kan innehålla en varierad mängd PFAS. Processvattnet som används vid 
jordtvätten måste kontinuerligt renas från PFAS, genom exempelvis ett filter. Restprodukter i 
form av högkoncentrerat slam och rester från rening av processvattnet kan hanteras genom 
exempelvis högtemperaturförbränning eller deponering. 

Reningsgraden för jordtvätt är beroende av bland annat andelen finmaterial i den behandlade 
jorden, där PFAS är svårare att extrahera från finkornigare material. Jordtvätt är en 
väldokumenterad metod för många föroreningar men erfarenheter från jordtvätt av PFAS-
förorenad jord är fortfarande begränsad. Det saknas också kunskap om effektiviteten för 
rening av prekursorer.  

Kostnaden för jordtvätt är vanligen hög då det är en tidskrävande metod.  

9.1.4 Termisk behandling 
Termisk behandling är en etablerad efterbehandlingsmetod som har använts för andra typer av 
föroreningar, främst klorerade lösningsmedel men även bekämpningsmedel, under en längre 
tid. Termisk behandling kan utföras både ex situ (på uppgrävda massor) och in situ.  



 

46 

Vid termisk behandling används värme för att mobilisera (termisk desorption) och/eller bryta 
ner föroreningar. Vid termisk desorption nyttjas värme för att förånga föroreningen, för att 
sedan extrahera den förångade föroreningen och därefter omhänderta den för rening genom 
exempelvis kolfilter (SGF, 2018). Vid termisk desorption ex situ kan metoden kombineras 
med förbränning. Efter det att föroreningarna förångats höjs temperaturen och molekylerna 
faller sönder i mindre, ofarliga föreningar. Det finns flera verk för termisk desorption i Europa 
och det finns även mobila verk om kan ställas upp på olika platser under förutsättning att rätt 
tillstånd finns. Även denna metod är kostsam då det kräver mycket energi för desorptionen 
och ytterligare energi för förbränningen. 

För behandling av PFAS-förorenad jord har fältförsök genomförts på flera platser, men 
metoden kan fortfarande anses vara under utvärdering/utveckling (ITRC, 2020).  

9.1.5 Stabilisering och solidifiering 
Stabilisering och solidifiering görs genom inblandning av material i jorden för att minska 
föroreningens rörlighet i mark och på så sätt minska spridningen av föroreningen. 
Föroreningen destrueras inte men spridningen av föroreningen begränsas. Att stabilisera 
PFAS-förorenad jord innebär att jorden tillförs ett additiv, till vilket PFAS binder hårt, och 
föroreningen fastläggs. Vid solidifiering kapslas föroreningen istället in i ett material med låg 
genomsläpplighet, till exempel cement och spridningen reduceras.  

Stabilisering och solidifiering kan genomföras både på uppgrävda massor, som ett sätt att 
minska utlakning vid exempelvis deponering, men även som en åtgärd in situ. Stabilisering 
och solidifiering är även applicerbara på förorenade sediment. Generellt fastläggs långa PFAS 
bättre än korta och sammansättningen av PFAS-föreningar blir därför en av de parametrar 
som måste tas hänsyn till för att bedöma metodens lämplighet vid efterbehandling. Utöver 
PFAS-föroreningens sammansättning påverkar pH, allmänkemi och förekomst av andra 
föroreningar effektiviteten hos åtgärden (ITRC, 2020).  

I en studie genomförd vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, undersöktes effektiviteten för 
att minska läckage av PFAS från jord med hjälp av stabilisering och solidifiering. Resultaten 
visade en kraftig minskad utlakning av PFAS efter stabilisering och solidifiering, i 
kombination med olika additiv (Sörengård, Kleja, & Ahrens, 2019). Internationellt har 
åtgärdstekniken undersökts och applicerats på både uppgrävda massor förorenade med PFAS 
och vid fältförsök in situ (ITRC, 2020). Det saknas dock delvis kunskap om metodernas 
effektivitet i full skala och om långsiktig hållbarhet, och metodutveckling pågår fortlöpande 
(Naturvårdsverket, 2019). 

9.1.6 Inneslutning, spontning, övertäckning 
Inneslutning av förorenad mark, genom spontning och/eller övertäckning, är i likhet med 
stabilisering och solidifiering en åtgärdsmetod som avser att minska föroreningens rörlighet i 
mark och därmed spridningen till vatten. Föroreningarnas rörlighet minskas främst genom att 
hindra inträngning av regnvatten ovanifrån och inträngning av grundvatten från marken runt 
om. Barriärer för inneslutning av den förorenade jorden kan appliceras både vertikalt och 
horisontell, med syfte att minska in- och utflöde av yt- och grundvatten. Åtgärden kan vara ett 
alternativ när spridningen av PFAS behöver reduceras eller när det inte är möjligt att avlägsna 
föroreningen, men innebär ingen destruktion/reduktion av PFAS i marken. Den långsiktiga 
hållbarheten för åtgärdsalternativet är även en osäkerhet som bör tas hänsyn till. Metoden 
innebär även restriktioner för framtida markanvändning. 
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Kostnaderna för inneslutning är vanligen lägre än för övriga här beskrivna metoder, men då 
man bör räkna med att inneslutning har en viss livslängd och behöver göras om helt eller 
delvis efter ett antal år. Därmed kan den långsiktiga kostnaden bli lika stor som för övriga 
åtgärdslösningar. 

9.2 Efterbehandling av vatten 
Efterbehandling av vatten kan appliceras både som en åtgärd i sig och som ett komplement till 
åtgärd i mark. För efterbehandling av vatten som innehåller PFAS finns idag flera olika 
alternativ tillgängliga, vilka presenteras i kapitlet nedan. Utöver de presenterade alternativen 
är flera metoder i dagsläget under utveckling/utvärdering (kapitel 9.2.4).  

9.2.1 Filtrering 
För efterbehandling av PFAS-förorenat vatten nyttjas idag främst s.k. pump & treat 
(pumpning och rening), där reningssteget utgörs av en filtrering (Naturvårdsverket, 2019). 
Förorenat vatten pumpas då upp ur marken, leds genom en filteranläggning, och släpps sedan 
ut igen efter behandling. Det finns i dagsläget flera olika filtreringsmetoder tillgängliga som 
visat sig kunna reducera halterna PFAS i vatten. För val av lämplig filtreringsmetod blir 
vattnets kemiska egenskaper och föroreningsinnehåll viktiga parametrar att kartlägga. 
Exempelvis kan pH, halt organiskt kol, järn och mangan påverka den allmänna effekten och 
livslängden för filtret. Kompletteringslösningar, som förfilter, fällning av järn, mangan och 
kalcium, innan vattnet når filtret kan behövas för att öka filtrets livslängd. 

En av de vanligaste metoderna är filtrering av vatten genom granulärt aktivt kol (GAC). GAC 
är en effektiv reningsmetod för reducering av långa PFAS såsom PFOS, men lämpar sig 
mindre väl för reducering av höga halter av korta PFAS. Vid förekomst av mycket organiskt 
kol i vattnet kan filtrets livslängd förkortas. Beroende av föroreningshalt och vattnets 
allmänna sammansättning kan stora mängder avfall produceras vid rening. Avfallet, det 
förbrukade kolet, kräver lämpligt omhändertagande som exempelvis förbränning eller 
regenerering av kolet (Svenskt Vatten Utveckling, 2017). 

Filtrering av förorenat vatten kan också genomföras med hjälp av jonbytare. PFAS adsorberas 
då till jonbytarmassa, som på grund av jonernas affinitet hellre binder in perfluorerade anjoner 
än den negativt laddade ursprungsjonen (Svenskt Vatten Utveckling, 2017). I likhet med GAC 
påverkas reningsgraden av det ingående vattnets sammansättning, exempelvis pH och 
elektrisk konduktivitet (ITRC, 2020).  

Övriga filtreringsmetoder som idag finns tillgängliga för rening av PFAS är bland annat 
omvänd osmos och nanofiltrering. Principen för båda metoderna är filtrering av PFAS med 
hjälp av membran, där endast vatten passerar membranet (Svenskt Vatten Utveckling, 2017). 

Filtrering som åtgärdsmetod kan appliceras både direkt i anslutning till vattenuttag som 
exempelvis dricksvattenbrunnar men kan också nyttjas för att reducera spridningen av PFAS i 
anslutning till källområdet. Åtgärden kan dock behöva appliceras under lång tid och kan 
därför bli kostsam. 

9.2.2 SAFF 
SAFF (Surface Active Foam Fractionation) är en relativt ny teknik som utnyttjar PFAS 
kemiska egenskaper för att rena vatten. Små luftbubblor tillsätts i botten på en kolonn med 
förorenat vatten. När bubblorna stiger genom kolonnen fångas PFAS i ytskiktet på bubblorna 
och ansamlas på toppen av kolonnen i form av släckskum. Resultatet blir dels vatten renat 
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från PFAS och dels en högkoncentrerad vätska som innehåller PFAS. Den högkoncentrerade 
vätskan kan sedan omhändertas för destruktion genom förbränning.  

Metoden har visat sig effektiv för reducering av långa PFAS, men lämpar sig mindre väl för 
reducering av korta föreningar (ITRC, 2020). Beroende på förekomst av kortare PFAS kan 
därför ett kompletterande reningssteg behövas. Reningsmetoden är inte känslig för förekomst 
av suspenderat material eller andra föroreningar. Metodutveckling pågår även för applicering 
av metoden in situ och som ett kompletterande steg för hantering av processvatten från 
jordtvätt. 

9.2.3 Barriärteknik (sorption in situ) 
Förorenat grundvatten kan behandlas in situ med hjälp av vertikala barriärer. Åtgärdstekniken 
bygger på att ett sorbentmaterial (exempelvis aktivt kol) som binder in PFAS, distribueras i 
marken. Åtgärdsmetoden destruerar inte PFAS, men fastlägger PFAS och reducerar 
spridningen med grundvatten. I den barriär där PFAS ansamlas kan efterbehandling sedan ske 
enligt någon av metoderna som finns tillgängliga för PFAS i mark (kapitel 9.1). 
Fullskaleförsök har utförts internationellt för PFAS-förorenade områden, och 
forskningsprojekt pågår i Sverige av bland andra Uppsala Universitet i samarbete med SGI, 
SGU och andra aktörer (Uppsala Universitet, 2020). 

9.2.4 Övriga metoder 
Flera metoder för rening av PFAS i vatten är idag under utveckling. Nedan listas några 
exempel på metoder för destruktion av PFAS. Vidare information om teknikerna nedan och 
övriga åtgärdsmetoder under utveckling går att återfinna via länkar i kapitel 11.3. 

Sonokemisk nedbrytning – Metoden innebär nedbrytning (destruktion) av PFAS med hjälp av 
högintensivt ultraljud. Metoden har undersökts i laboratorieskala, men är fortfarande under 
utveckling och kan inte anses applicerbar i kommersiellt syfte (Svenskt Vatten Utveckling, 
2017). 

Elektrokemisk behandling – Metoden innebär nedbrytning (destruktion) av PFAS med hjälp 
av redoxprocesser. Metoden har undersökts i laboratorieskala, men är fortfarande under 
utveckling och kan inte anses applicerbar i kommersiellt syfte (ITRC, 2020). 

Kemisk oxidation – Metoden är även applicerbar på mark. Metoden innebär nedbrytning 
(destruktion) av PFAS, med hjälp av ett oxidationsmedel. Vid kemisk oxidation bryts 
föroreningen ner, med hjälp av ett oxidationsmedel, till andra ofarliga komponenter. På grund 
av de starka kemiska bindningar som PFAS är uppbyggt av krävs kraftiga oxidationsmedel. 
Oxidation av prekursorer kan också ge upphov till nedbrytningsprodukter, som kan vara mer 
toxiska och persistenta än ursprungsföreningen. Försök i mindre skala pågår, men metoden är 
fortfarande under utveckling.   
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10 Svenska myndigheter och deras 
ansvarsområden 

Flera myndigheter arbetar aktivt med frågor kring förorening av PFAS i mark och vatten. En 
sammanställning av ansvarsområden för de olika myndigheterna finns på 
kemikalieinspektionens webbplats 44. I detta kapitel ges en sammanfattning av 
ansvarsområden, informationen är hämtad från Kemikalieinspektionen och från respektive 
myndighet. För mer detaljerad information hänvisas till de olika myndigheterna. 

10.1 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som rör klimat och luft, biologisk mångfald, förorenade 
områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning. De ska stödja, vägleda, 
och driva på andra myndigheter i arbetet med miljön. Naturvårdsverket är även ansvariga för 
tillsynsvägledning och vägledning när det gäller förorenade områden, avfallshantering och 
annan miljöfarlig verksamhet som industrier, avloppsreningsverk mm. Tillsammans med 
Statens geotekniska institut (SGI) tog Naturvårdsverket fram en vägledning om att 
riskbedöma och åtgärda PFAS i förorenad mark (Naturvårdsverket, 2019). Naturvårdsverket 
utför också utredningar på uppdrag av regeringen, ibland tillsammans med andra 
myndigheter, och har bland annat utfört en fördjupad miljöövervakning av PFAS i vatten, 
samt en riskbedömning och sammanställning av platser där släckskum har använts 
tillsammans med SGU.  

10.2 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för vägledning av vattenmyndigheterna och 
länsstyrelserna i deras arbete med att bedöma statusklassificering och riskbedömning av 
svenska ytvattenförekomster samt fastställande av miljökvalitetsnormer av dessa. Hav tar 
även fram bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) inom 
vattenförvaltningen i sina föreskrifter. 

Ett annat av Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområden är havsmiljöförvaltning enligt 
havsmiljöförordningen, där målet är att god miljöstatus ska uppnås. En av indikatorerna för 
bedömning av miljöstatus i haven är trenden för hur mycket PFAS som förekommer i 
sillgrissleägg och fisk. 

Havs- och vattenmyndigheten, som är den centrala vägledande myndigheten i arbetet med 
vattenskyddsområden och vattenuttag, vägleder även lokala och regionala myndigheter i 
dessa frågor. 

10.3 Länsstyrelserna 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är huvudansvariga för 
miljöövervakningen i Sverige och på deras uppdrag utför länsstyrelserna miljöövervakning i 
respektive länsstyrelses region, bland annat med avseende på PFAS. Urvalet av prover som 
ska analyseras beslutas av länsstyrelsen baserat på vilken påverkan som finns i ett område. 
Miljöövervakning är en del i miljömålsarbetet som riksdagen beslutat om och där 
länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala arbetet. 

 
44 https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas/guide-om-pfas 
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Varje länsstyrelse har en grupp sakkunniga inom olika områden, beredningssekretariat, som 
ansvarar för arbetet med vattenförvaltningen i länet. 
Länsstyrelsen ansvar för tillsyn av pågående tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt 
av förorenade områden som är kopplade till nedlagda tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. Tillsynsansvar kan överlåtas från länsstyrelsen till kommunen enligt 
Miljötillsynsförordningen45.  

Länsstyrelsen deltar i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation behandlar tillståndsprövningar enligt miljöbalken för B-
verksamheter. Länsstyrelsen ger också tillsynsvägledning till kommunerna i olika 
miljörelaterade frågor. 

10.4 Vattenmyndigheterna 
Fem länsstyrelser är utsedda till regionala vattenmyndigheter. Vattenmyndigheterna 
samordnar vattenförvaltningsarbetet som följer av ramdirektivet för vatten, inklusive 
dotterdirektiv (prioämnesdirektivet, grundvattendirektivet m.fl.). Till varje vattenmyndighet 
finns en vattendelegation knuten. Vattendelegationens ledamöter utses av regeringen och är 
de som fattar beslut inom vattenmyndigheternas ansvarsområde. 

Vattenmyndigheterna beslutar om förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer för vatten (MKN, 
kvalitetskravet för alla vattenförekomster) och åtgärdsprogram som anger de åtgärder som 
behövs för att MKN ska kunna följas.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är juridiskt bindande enligt miljöbalken. Varje 
myndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. 
Myndigheter och kommuner ansvarar också, enligt miljöbalken, för att 
miljökvalitetsnormerna följs. 

10.5 Kommunerna 
Kommunerna är i de flesta fall kontrollmyndighet för dricksvatten, som omfattas av 
livsmedelslagstiftningen. Vanligt är dock att flera kommuner gått samman och bildat ett bolag 
för vatten- och avloppshanteringen. I de fall där Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS i 
dricksvatten överskrids rekommenderar Livsmedelsverket kommunen/det kommunala bolaget 
att vidta åtgärder. 

Kommunerna ansvarar också för räddningstjänsten. Ofta har flera kommuner gått samman i 
räddningstjänstförbund. Kommunen är tillsynsmyndighet för räddningstjänsten när det gäller 
förorenad mark, grundvatten och ytvatten som har kopplingar till räddningstjänstens övningar 
eller räddningsinsats. 

Kommunen ansvarar för prövning av anmälan och tillsyn enligt miljöbalken för 
C- verksamheter (anmälningspliktiga verksamheter). Därutöver ansvarar kommunen också för 
tillsyn av verksamheter som vare sig är tillstånd- eller anmälningspliktiga, så kallade U-
verksamheter. Kommunen kan även ha tillsynsansvar för B-verksamheter (tillståndspliktiga 
verksamheter) där tillsynen överlåtits från länsstyrelsen enligt Miljöstillsynsförordningen45. 

Kommunen har även ansvar för tillsyn för förorenade områden som härstammar från C-, U-
verksamheter och från verksamheter som lagts ner för 1 juli 1969.  

 
45 Miljötillsynsförordning (2011:13) 1 kap, 18 – 20 § 
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10.6 Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (FIHM) 
FIHM är tillsynsmyndighet för Försvarsmakten och kontrollerar att lagar och andra 
föreskrifter gällande miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, dricksvatten, djurskydd, 
djurhälsovård, hälso- och sjukvård samt smittskydd följs. Detta gäller även verksamhet som 
bedrivs av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt.  

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet (MPE) är den enhet hos Försvarsmakten som arbetar 
med utredningar och åtgärder av förorenade områden, bland annat PFAS, där Försvarsmakten 
är ansvarig verksamhetsutövare. FIHM är då tillsynsmyndighet för MPEs arbeten. 

10.7 Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen har ansvar för de regler som gäller när tillverkare eller importörer av 
produkter som innehåller PFAS släpper ut dessa produkter på den svenska marknaden. 

Inom EU är kemikaliereglerna till största del harmoniserade. Kemikalieförordningen Reach är 
det viktigaste regelverket för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska 
ämnen. 

Internationellt verkar Kemikalieinspektionen via Stockholmskonventionen, och nominerade 
redan 2005 PFOS till Stockholmskonventionen. 

Kemikalieinspektionen har tagit fram en nationell strategi för PFAS med olika typer av 
aktiviteter (Kemikalieinspektionen, 2016). Bland annat tog myndigheten initiativ till ett 
förslag till EU-strategi för PFAS som flera länder ställde sig bakom och skickade till EU-
kommissionen hösten 201946. PFAS är ett prioriterat område i EU-kommissionens 
kemikaliestrategi som publicerades hösten 2020 47. Kemikaliestrategin innehåller flera förslag 
till åtgärder för att ta itu med användningen av och föroreningar med PFAS. 

10.8 Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet när det gäller 
livsmedelsområdet, både för livsmedel och dricksvatten. Gällande PFAS värderar 
Livsmedelsverket riskerna med avseende på dricksvatten och matfisk och ger 
rekommendationer. Livsmedelsverket samlar även in prov från svenska konsumenter (till 
exempel bröstmjölk) och analyserar för PFAS, samt undersöker halter av PFAS i olika 
livsmedel. 

Livsmedelsverket ger ut föreskrifter bland annat avseende dricksvatten. Livsmedelsverkets 
åtgärdsgräns för PFAS är en rekommendation och är därför inte juridiskt bindande. Däremot 
får dricksvatten enligt föreskrifterna om dricksvatten inte innehålla ämnen i sådana halter att 
de kan utgöra en risk för människors hälsa. Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänks 
kunna vara, påverkad av PFAS bör halterna i dricksvattnet undersökas. 

Kommunerna är i normalfallet kontrollmyndighet för att se till att dricksvattenproducenterna 
uppfyller kraven på dricksvattnets kvalitet. Detta omfattas av livsmedelslagstiftningen, och 
Livsmedelsverket vägleder kommunerna i deras dricksvattenkontroll. Livsmedelsverket är 
även kontrollmyndighet för vissa livsmedelsindustrier som använder sig av eget dricksvatten i 
sin verksamhet. 

 
46 https://www.regjeringen.no/contentassets/1439a5cc9e82467385ea9f090f3c7bd7/fluor---eu-strategy-for-pfass--
-december-19.pdf 
47 https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en 
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10.9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
MSB har bl.a. som uppgift att stödja räddningstjänsterna i arbetet med att genomföra effektiva 
räddningsinsatser. Myndigheten har experter inom brandsläckning och dess olika metoder. 
MSB anordnar utbildning för räddningstjänstens personal, där även släckning med släckskum 
ingår och hur det taktiskt används på bästa sätt. Därutöver arbetar MSB med att påskynda 
utvecklingen av nya släckmetoder som kan ersätta dagens släckskum och som inte ska 
påverka människor och miljö negativt. MSB har också en databas över räddningstjänsternas 
brandsläckningsinsatser där släckskum använts. 

10.10 Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
SGU ansvarar för frågor gällande Sveriges geologi, det vill säga grundvatten, jord och berg. 
Ansvaret för grundvattenfrågor är delat mellan SGU, Havs- och vattenmyndigheten, 
vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. SGU ansvarar även för miljökvalitetsmålet 
“Grundvatten av god kvalitet” och ger råd till exempelvis länsstyrelser, kommuner, andra 
myndigheter och allmänhet, avseende grundvatten. 

SGU ger ut föreskrifter inom mineralområdet och för vattenförvaltning - grundvatten och 
utför även viss övervakning av grundvatten. SGU är även vägledande för grundvatten inom 
vattenförvaltningen (Ramdirektivet för vatten och dotterdirektivet om grundvatten), samt 
bistår Vattenmyndigheterna med underlag i arbetet med att identifiera potentiella 
föroreningskällor i grundvatten och ta fram övervakningsprogram för dessa. 

SGU ansvarar för utredningar och efterbehandling av förorenade områden där nedlagda 
statliga myndigheter har ett ansvar och kan även gå in som huvudman för efterbehandling av 
förorenade områden som fått statligt bidrag. 

10.11 Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI har det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad när 
det gäller förorenade områden. I detta ingår bl.a. att ta fram vägledningsmaterial och att ge 
utbildning i frågor som är kopplade till utredning och efterbehandling av förorenade områden. 

SGI har tagit fram preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten (SGI, 2015). 
Publikationen är ett stöd vid bedömning av miljö- och hälsorisker inom PFAS-förorenade 
områden. I samarbete med Naturvårdsverket har SGI tagit fram en vägledning om hur PFAS 
kan riskbedömas och åtgärdas i förorenade områden (Naturvårdsverket, 2019). 

SGI bistår, genom avtal med Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner med kortfattad 
kostnadsfri rådgivning i frågor som rör förorenade områden. Detta kallas ”korttidsstöd” och 
omfattar förorenade områden och juridik samt deponier och avfall.48 

 
48 https://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/korttidsstod-radgivning/ 
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11 Vidare läsning 
Denna rapport syftar till att ge en grundläggande beskrivning av PFAS, dess förekomst i mark 
och vatten och möjliga metoder för att åtgärda föroreningar i miljön. För mer detaljerad 
information hänvisas till andra aktörer, några exempel ges i detta kapitel.  

11.1 Vägledningar från myndigheter 
Guide om PFAS – Information om PFAS framtaget av ett myndighetsnätverk bestående av 
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut 
(SGI), Havs- och vattenmyndigheten, Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö, Länsstyrelsen 
och Vattenmyndigheterna. 

SGI - Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten 
(Publikation 21, 2015). Information om preliminära riktvärden för PFAS. 

Länsstyrelserna - Vägledning för att underlätta initiering av tillsynsärenden vid misstänkt 
förorenade områden med avseende på PFAS (högfluorerade ämnen) (2018). 
Tillsynsvägledning för att underlätta och förbättra tillsyn av förorenade områden. Avser att 
fungera som ett stöd i tillsynsarbete, framförallt vid initiering av tillsyn av förorenade 
områden.  

Naturvårdsverket - Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar inom 
förorenade områden (rapport 6871, 2019). Tillsynsvägledning riktad främst till myndigheter 
som bedriver tillsyn av PFAS-förorenade områden. Avser att öka kunskap om risker, källor 
och egenskaper hos PFAS och i dagsläget tillgängliga metoder för att åtgärda områden 
förorenade med PFAS. 

SGU - Riskbedömning och inventering av data på nationell nivå. Utvärdering av påverkan på 
grundvatten från platser där släckskum hanterats. (Underlagsrapport) SGU:s sammanställning 
och riskbedömning av platser där släckskum har använts. Sammanställningen redovisas i en 
Excel-fil, med en tillhörande Pdf-fil som beskriver underlaget för riskbedömningarna. 

SGU - Riskbedömning av platser där släckskum har hanterats (Excel-dokument) 

11.2 Faktasidor 
A4: Amerikansk rådgivare för substitution 

Echa: European Chemicals Agency - substitution for safer chemicals 

Fidra: Environmental and Health aspects of PFAS 

Karolinska Institutet: Perfluorerade och polyfluorerade ämnen 

Kemikalieinspektionen: Högfluorerade ämnen - PFAS 

Livsmedelsverket: PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser 

Midwor-Life: Projekt för PFAS-fri textil 

Naturvårdsverket: Högfluorerade ämnen i miljön 

OECD: Portal on Per- and Poly Fluorinated chemicals 

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas/guide-om-pfas
https://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p21.pdf
https://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p21.pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/%C3%96vrigt/LSTVLTillsynPFAS.pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/%C3%96vrigt/LSTVLTillsynPFAS.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6871-4.pdf?pid=24088
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6871-4.pdf?pid=24088
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/underlag-riskbedomning-av-platser-dar-brandskum-har-hanterats.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/underlag-riskbedomning-av-platser-dar-brandskum-har-hanterats.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Fordjupad-miljoovervakning-av-hogfluorerade-miljogifter-sk-PFAS-och-av-vaxtskyddsmedel-i-vatten/
http://saferalternatives.org/
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://www.pfasfree.org.uk/background/environment-and-health
https://www.pfasfree.org.uk/background/environment-and-health
https://ki.se/imm/perfluorerade-och-polyfluorerade-amnen
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen-pfas
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen-pfas
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser
https://www.midwor-life.eu/
https://www.midwor-life.eu/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Perfluorerade-amnen/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Perfluorerade-amnen/
http://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/
http://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/
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SGI: Högfluorerade ämnen - PFAS 

Substitutionscentrum (RISE): Svensk rådgivare i substitutionsfrågor 

ITRC Interstate Technology & Regulatory Council: PFAS Fact Sheets 

Efsa: Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten 

Prio-guiden: Kemikalieinspektionens verktyg för att hitta och byta ut farliga ämnen i 
produkter och varor 

11.3 Åtgärdsmetoder 
ITRC Interstate Technology & Regulatory Council - Treatment Technologies: 
Sammanställning och information om etablerade åtgärdsmetoder och åtgärdsmetoder under 
utveckling avseende PFAS-förorenad mark och grundvatten. 

Svenskt Vatten Utveckling - Hur kan PFAS-ämnen avlägsnas i vattenverken?: 
Sammanställning och information om behandlingstekniker för rening av PFAS i dricksvatten. 

Naturvårdsverket - Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar inom 
förorenade områden: Sammanställning och information om tillgängliga åtgärdsmetoder för 
PFAS i mark och vatten. 

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Håndbog om undersøgelse og afværge af 
forurening med PFAS-forbindelser: Vägledningsdokument för undersökningar och åtgärder 
av PFAS-förorenade områden. 

SGF - Åtgärdsportalen: Beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av 
förorenade områden. 

11.4 Monitoringdata 
SGU 

Vattentäktsarkivet - information om Sveriges dricksvattenproduktionsanläggningar 

Datavärdskap för miljögifter - Metaller och organiska miljögifter i biota, sediment samt inom 
screening 

Naturvårdsverket 

Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel, En sammantagen bild av förekomsten 
i miljön, Redovisning av ett regeringsuppdrag (Rapport 6709, 2016) 

Institutet för miljömedicin 

HÄMI - Hälsorelaterad miljöövervakning 

Vattenmyndigheterna 

VISS – Vatteninformationssystem i Sverige 

11.5 Övrigt 
Miljøstyrelsen Danmark, Kortlægning af brancher der anvender PFAS Sammanställning av 
branscher där PFAS har använts. 

https://www.swedgeo.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/hogfluorerade-amnen-pfas/
http://www.substitutionscentrum.se/
http://www.substitutionscentrum.se/
https://pfas-1.itrcweb.org/fact-sheets/
https://www.efsa.europa.eu/en
https://www.kemi.se/prioguiden/start
https://pfas-1.itrcweb.org/12-treatment-technologies/#12_2
http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2017-20.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6871-4.pdf?pid=24088
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6871-4.pdf?pid=24088
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4956/PFAS-haandbogen_2018.pdf
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4956/PFAS-haandbogen_2018.pdf
https://atgardsportalen.se/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattentaktsarkivet/
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/nationella-datavardskap/datavardskap-for-miljogifter/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6709-0.pdf?pid=17835
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6709-0.pdf?pid=17835
https://ki.se/imm/halsorelaterad-miljoovervakning
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/12/978-87-93529-43-4.pdf
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Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Håndbog om undersøgelse og afværge af 
forurening med PFAS-forbindelser: Handbok för undersökning och åtgärder av PFAS-
förorenade områden. 

SGF - Förorenade områden. Svenska Geotekniska Föreningens webbplats för förorenade 
områden. Innehåller länkar till Undersökningsportalen och Åtgärdsportalen. 

SLU - Analys av PFAS i mark från bakgrundsområden. Rapport till Naturvårdsverket (2018). 
Redovisning av uppmätta halter PFAS i mark från svenska bakgrundsområden. 

VISS Vatteninformation Sverige. Databas innehållande klassningar och kartor över 
vattenförekomster i Sverige. Innehåller bland annat statusklassning, miljökvalitetsnormer, 
miljöövervakningsdata, genomförda och föreslagna åtgärder för vattenförekomster. Databasen 
har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. 

  

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4956/PFAS-haandbogen_2018.pdf
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4956/PFAS-haandbogen_2018.pdf
http://www.fororenadeomraden.se/
http://www.fororenadeomraden.se/index.php/undersoekningar
https://atgardsportalen.se/
https://pub.epsilon.slu.se/15902/7/kikuchi_j_et_al_190211.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/
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Bilaga 1 - Översikt PFAA 
Tabellen ger en översikt och beskrivning av PFAA, deras kedjelängder, gruppering samt 
vanliga förekommande prekursorer. 

Kedjelängd Antal fluorerade kol Namn Förkortning Grupp 

C4 C4 Perfluorobutansulfonsyra PFBS 

PFSA 

C5 C5 Perfluorpentansulfonsyra PFPeS 

C6 C6 Perfluorohexansulfonsyra PFHxS 

C7 C7 Perfluorheptansulfonsyra PFHpS 

C8 C8 Perfluoroktansulfonsyra PFOS 

C8 C8 Fluortelomersulfonsyra 6:2 FTS Prekursor 
till PFCA 

C8 C8 Perfluoroktansulfonamid PFOSA Prekursor 
till PFOS 

C4 C3 Perfluorbutansyra  PFBA 

PFCA 

C5 C4 Perfluorpentansyra  PFPeA 

C6 C5 Perfluorhexansyra PFHxA 

C7 C6 Perfluorheptansyra PFHpA 

C8 C7 Perfluoroktansyra PFOA 

C9 C8 Perfluornonansyra  PFNA 

C10 C9 Perfluordekansyra  PFDA 

C11 C10 Perfluorundekansyra PFunDA 

C12 C11 Perflurododekansyra PFDoDA 
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Bilaga 2 – Polymera och icke-polymera PFAS  

Övriga Icke-polymera PFAS 
Bland de övriga icke-polymera PFAS finns tre undergrupper till förutom de som beskrivs i 
kapitel 2.2. Undergrupperna skiljs huvudsakligen åt via sitt produktionssätt: 

· föreningar som härrör från perfluoroalkyl-sulfonylfluorider (PASF) 
· föreningar som härrör från fluorotelomerer (FT-baserade ämnen),  
· per- och polyfluoroalkyleter-baserade ämnen. 

PASF-baserade ämnen 
PASF-baserade ämnen har tillverkats genom användning av byggstenar av 
perfluoralkylsulfonylfluorid (PASF) med en metod som kallas elektrokemisk fluorering 
(ECF), se kapitel 2.4. ECF som metod används dock inte i någon större skala sedan 2002. 
Från PASF framställdes olika produkter som till exempel sulfonamider. Dessa kunde sedan 
reagera vidare till fluorerade etoxilater, fosfater, sulfater och (met)akrylatmonomerer som 
sedan används i en mängd olika applikationer. PASF-baserade ämnen kan delvis omvandlas 
till PFCA och/eller PFSA i miljön.  

Fluortelomerer 
Fluortelomerer är inte fullständigt perfluorerade utan har en kolvätedel kvar bestående av två 
kolatomer. Exempel på sådana är fluorerade telomeralkoholer (FTOH, se figur 1. 1) som har 
visats sig kunna brytas ned till perfluorerade karboxylsyror som till exempel PFOA. 
Telomeralkoholer används ofta som utgångsämnen vid tillverkning av fluorerade polymerer. 
Kolkedjor av telomeren kommer då att byggas in i polymeren och bidrar till önskade fett-, 
vatten- och smutsavvisande egenskaper. Till fluortelomererna hör exempelvis 6:2 FTS, som 
ersatt PFOS i släckskum, och polyfluoralkyl fosfatestrar (PAPs), som används i 
förpackningsindustrin. 

 
Figur 1. 1: Molekylstrukur av en fluortelomeralkohol 

Fluorerade etrar 
Per- och polyfluoralkyletrar skiljer sig som grupp från andra PFAS genom att de har eter-
bryggor i kolkedjorna mellan de perfluorerade kolen. Inom gruppen finns stor variation i 
kemisk uppbyggnad. Informationen om gruppen är begränsad, men studier tyder på att per- 
och polyfluoralkyletrar har liknande beteende i miljön som sina analoger utan eter-bryggor 
och skulle på samma sätt som dessa kunna utgöra en risk för människors hälsa och för miljön.  

Fluorerade etrar har ett varierat användningsområde inom en mängd branscher, såsom 
kosmetiska produkter, livsmedelsförpackningar, smörjmedel, metallplätering, färger och 
lacker, bränsleceller och elektronisk utrustning (Wang, Goldenman, Tugran, McNeil, & 
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Jones, 2020). Gruppen innefattar till exempel de något mer kända kemikalierna GenX, 
ADONA och 6:2 Cl-PFESA (en klorerad PFAS), se molekylstrukturer i figur 1. 2. GenX och 
ADONA har hos vissa tillverkare ersatt PFOA som emulgeringsmedel vid tillverkning av 
PTFE (saluförs bland annat under namnet teflon). 6:2 Cl-PFESA används inom 
metallindustrin i Kina som ersättare till PFOS. 

 
Figur 1. 2 Molekylstrukturer av olika fluorerade etrar. 
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Polymera PFAS 
Polymerer är organiska föreningar som består av långa kedjor byggda av upprepade mindre 
enheter, monomerer. Polymerkedjor är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller 
organiska syror. Polymera PFAS kan delas in i tre undergrupper: 

· fluorpolymerer 
· polymerer med fluorerade sidokedjor 
· perfluorerade polyetrar 

Fluorpolymerer 
Fluorpolymerer (FP) består av ett polyfluorerat kolskelett (se figur 1. 3). PFOA och PFNA har 
ofta använts som processhjälpmedel i produktionen av vissa typer av fluorpolymerer, men 
PFAA har inte ingått som råmaterial. Gruppen innefattar exempelvis material som PTFE. 
Kedjorna som ingår i fluorpolymererna kan dessutom ha extra perfluorerade korta sidokedjor, 
vara korsbundna (elastomerer), eller vara uppklippta i små partiklar (mikropulver). 

 

 
Figur 1. 3: Molekylstruktur av en fluorpolymer. R representerar en potentiellt fortsatt kedja 

Polymerer med fluorerade sidokedjor 
Grenade fluorerade polymerer består av ett icke-fluorerat kolskelett, med per- och 
polyfluorerade sidokedjor (se figur 1. 4). Dessa har ofta tillverkats utifrån PASF- eller 
fluortelomer-baserade substanser. Sidokedjorna kan brytas loss och ge upphov till PFAA. 
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Figur 1. 4: Molekylstruktur av en grenad fluorerad polymer. 

Perfluorerade polyetrar 
Perfluorerade polyetrar (PFPE) består av ett skelett av perfluorerade kolkedjor med 
syrebryggor, se också kapitlet ovan om fluorerade etrar. Skelettet består av upprepade enheter 
om -CF2 -, -CF2CF2-, och ibland -CF(CF3)CF2– separerade av syrebryggor (se figur 1. 5). 
Eftersom de upprepande enheterna bara innehåller två eller tre perfluorerade kolatomer per 
syreatom, kan nedbrytning av dessa inte leda till att långa PFAA bildas. Studier tyder på att 
perfluorerade polyetrar kan ha liknande beteende i miljön som sina analoger utan eter-
bryggor, och skulle på samma sätt som dessa kunna vara farliga för människors hälsa och för 
miljön. Produkterna marknadsförs som ytbehandling för natursten, metall, glas, plast, textilier, 
läder, papper och behandling av matförpackningar (DeWitt, 2015). 

 
Figur 1. 5: Molekylstruktur av en perfluorerad polyeter. Syrebryggorna illustreras i rött. 
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Bilaga 3 - Sammanställning PFAS 
användningsområden 
En sammanställning av kända användningsområden för PFAS återfinns i bilaga 3. Bilagan är 
en bearbetad version av data som ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council) 
sammanställt från olika källor (ITRC, 2020).  

 

Bransch/användning Typ av PFAS Dokumenterad användning och exempel  

Flygindustrin Polymerer Mekaniska komponenter tillverkade av 
fluorpolymerer (såsom PTFE och PFA) slangar, 
rörsystem, tätningar, packningar, kablar, och 
isolatorer 

Icke-polymerer Hydraulvätska; tillsatser tillverkade av PFSA-
salter (såsom PFOS) för att förhindra 
avdunstning, bränder, och korrosion 

Fordonsindustri Polymer Mekaniska komponenter tillverkade av 
fluorpolymerer, inklusive ledningar och kabel, 
bränsleleveransslangar, tätningar, lager, 
packningar och smörjmedel samt vissa 
polymerbeläggningar på mattor 

Icke-polymerer Ytbehandling för textilier, stoppningar, mattor, 
läder och ytterytor 

Biocider (herbicider och 
bekämpningsmedel) 

Polymerer - 

Icke-polymerer Aktiva ingredienser såsom kortkedjiga 
sulfonamider i växttillväxtregulatorer och 
herbicider, och EtFOSA (sulfluramid) i myr- och 
termitbeten; inerta förbättrande ingredienser i 
bekämpningsmedel; PFPAs och PFPiAs som 
antiskummedel i lösningar 

Byggindustri Polymerer Fluorpolymermembran och beläggningar (såsom 
PTFE, PVDF, och /eller grenade fluorerade 
polymerer) i arkitektoniska material (som tyger, 
takmembran, metaller, sten, kakel, betong); lim, 
tätningar; tillsatser i färger, lacker, färgämnen, 
tätningsmedel; ytbehandlingsmedel och laminat. 

Icke-polymerer Tillsatser i färger, beläggningar, och 
ytbehandlingar (PASF- och 
fluorotelomerbaserade föreningar, ammoniumsalt 
av PFHxA). 

Kabel och ledningar Polymerer Beläggningar och mantling med fluorpolymerer 
(såsom PTFE och PVDF) för att motstå vittring 
och brand. För kablar i många tillämpningar, 
inklusive antenner och datornätverk 

Icke-polymerer - 

Kosmetika och hudvård Polymerer Tandtråd och mikropulver som används i krämer 
och lotioner. 

Icke-polymerer Kosmetika, schampo, nagellack, ögonmakeup, 
protesrengöringsmedel 
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Elektronik Polymerer Fluorpolymerer (såsom PVDF och PTFE) 
använda i isolatorer, lödhylsor, kretskort, 
mobiltelefoner, datorer, högtalare, och givare 

Icke-polymerer Flamskyddsmedel för polykarbonatharts (såsom 
kaliumsaltet av PFBS) 

Energi Polymerer Fluorpolymerfilmer (som FEP, PVDF) för att täcka 
solpanelsfångare, elektrolytbränsleceller, PTFE-
fogmaterial för kraftverk 

Icke-polymerer Bränslecell och batterielektrolyt (såsom 
litiumsaltet av PFAAs) 

Brandbekämpning och 
säkerhet 

Polymerer Fluorpolymerer som används i 
brandbekämpningsutrustning och skyddskläder 
(vävda med PTFE). Andra polymerbeläggningar 
med hjälp av grenade polymerer 

Icke-polymerer Beläggningar och material som används som 
vattenavstötande ämnen och vissa klass B-skum 
(kan innehålla PFCAs, PFSAs, och fluorotelomer-
baserade derivat), ångdämpning för brandfarliga 
vätskor (till exempel bensinlagring) 

Livsmedelsindustri Polymerer Material av fluorpolymer (såsom PTFE) 
(beläggning för brickor, ugnar, grillar) 

Icke-polymerer Kan användas som ytbehandling på 
livsmedelsförpackningar 

Hushållsprodukter Polymerer Nonstick-beläggningar (fluorpolymerer såsom 
PTFE); ytbehandling för textilier, klädsel, mattor 
och läder (såsom FT-baserade sidkedjefluorerade 
polymerer) 

Icke-polymerer Ytbehandling för textilier, klädsel, mattor och läder 
(såsom PASFs; golvpolish (såsom ammoniumsalt 
av PFDA), beläggningar och golvfinishar (PFPAs 
och PFPiAs) rengöringsmedel och alkaliska 
rengöringsmedel; bilvaxer; kan omfatta PPAS, 
PASF- och fluortelomerbaserade derivat 

Medicin-tekniska produkter Polymerer Fluorpolymerer som används i kirurgiska plåster, 
kardiovaskulära implantat, råmaterial för implantat 
(såsom katetrar, stent, nålar) som ger 
biokompatibilitet och extremt låg friktion 

Icke-polymerer Röntgenfilm, fläck- och vattenavvisande 
skyddande medicinska tyger (som kirurgiska 
dukar och förkläden) skapade av PASF- eller 
fluorotelomerbaserade (meth)akrylatpolymerer 
och polyuretaner  

Metallindustri Polymerer - 

Icke-polymerer Vätmedel, dimdämpning för skadliga ångor, och 
ytaktiva ämnen (kan inkludera kalium, litium, 
dietanolamin och ammoniumsalter av PFOS eller 
6:2 FTS) 

Oljeproduktion Polymerer Lining av gasledningar 

Icke-polymerer Marknadsförs för och potentiell användning i 
oljeproduktion 

Gruvdrift Polymerer - 
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Icke-polymerer Kan ha använts i malmbrytning, vid flotation 

Papper och förpackningar Polymerer Olja-, fett-och vattenavvisande till papper, papp, 
massaprodukter (inklusive material för 
livsmedelskontakt), och LDPE påsar; exempelvis 
grenade fluorerade polymerer där PASF- eller 
fluorotelomerbaserade alkoholer eller deras 
akrylat- eller metakrylatstrar fästs på sidokedjor 

Icke-polymerer Fosfatestersalter (esterifiering av PASF eller FT-
baserade alkoholer med fosforsyra; PfpEs 

PFAS produktion Polymerer - 

Icke-polymerer Processhjälpmedel vid polymerisation av 
fluorpolymerer (såsom PTFE, FEP, PFA, PVDF), 
(co)monomer av grenade fluorerade polymerer; 
(co)monomer av fluorpolymerer och att göra 
fluoroelastomerer, kan använda salter av långa 
PFCAs (såsom PFOA och PFNA), salter av korta 
PFCAs (såsom PFHxA) 

Fotolitografi och halvledare Polymerer Råvaror (såsom PFA) för gjutna korgar för att 
hantera frätande vätskor och gaser, användning 
som vätskor i mekaniska vakuumpumpar 

Icke-polymerer Fotolitografi (PFOS) vid tillverkning av 
halvledarchip 

Textil (möbeltextil, mattor), 
läder, och kläder 

Polymerer Fluorpolymerer (såsom PTFE) används vid för av 
friluftsredskap, kläder, och husgeråd; grenade 
fluorerade polymerer (såsom PASF- eller 
fluorotelomerbaserade (meth)akrylatpolymerer 
och -polyuretaner) användas i olje- och 
vattenavvisande och ytbehandling av 
fläckavvisande beläggningar 

Icke-polymerer PFOA-baserad krombehandling för papper och 
läder. Beläggningar som används för att behandla 
textilier för att ge olje- och vatten- avvisande och 
fläckavvisande finish 
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