ATV Vintermøde 2017
Fagsession 3

PFAS – den nye trussel – hvad gør vi?

Faglig tilrettelæggelse
Jacqueline Anne Falkenberg, NIRAS
Jette Kjøge Olsen, NIRAS
Niklas Törnemann, Sweco

PFAS – den nye trussel – hvad gør vi?

Formålet med fagsessionen er:
at samle viden og erfaringer fra Danmark, Sverige og
Norge vedrørende undersøgelser og risikovurdering
af forureninger med PFAS-forbindelser.
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PFAS – den nye trussel – hvad gør vi?
Denne fagsession består af en række forholdsvis korte indlæg,
som forsøger at give en status over nogle af de mange
igangværende aktiviteter i Danmark, Sverige og Norge.
I første del af denne fagsession før pausen præsenteres status for
diverse tiltag.
Diskussion og spørgsmål tages til sidst lige før pausen (10 minutter).
Ordstyrer i del 1 er Jette Kjøge Olsen, NIRAS, som vil holde styr på, at vi
overholder vores korte tidsfrister.
Efter pausen præsenteres en række casestudier og til sidst tages den
afsluttende diskussion og spørgsmål.
Ordstyrer i del 2 er Jacqueline Anne Falkenberg, NIRAS.
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PFAS – den nye trussel – hvad gør vi?
PFAS-forbindelser omfatter en meget stor og kompliceret stofgruppe.
Intro til PFAS som stofgruppe kan findes i en række danske såvel som
internationale rapporter.
Vi bruger ikke så meget tid på en grundig indledning i denne fagsession
- men på sidste slide findes en række links til et senere selvstudium når
I har modtaget USB-stik med alle præsentationer.

Undervejs vil de forskellige foredragsholdere fremhæve en række
stoffer, og vi varsler, at der anvendes mange forkortelser.
Som en meget kort indledning …….
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Hvad er problemet? - PFAS er toksisk
Binder til albumin i blodplasma, men ikke til fedtvæv
Bioakkumulerer i mennesker og dyr
Ophober i organer som lever og nyrer
Hormonforstyrrende effekter
(insulinfølsomhed, kolesterol, minimerer effekten af
vaccinationer)
Giftig neurotoksisk
PFOS, PFOA og evt. andre PFAS-forbindelser er kræftfremkaldende
og reproduktionskadelige
Årsagen til regulering af PFOS (og PFOA), er at PFOS er fundet i
blodplasma hos mennesker
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Meget kort om PFAS-forbindelser
Husk at skelne mellem stofgrupper og enkeltstoffer

Hvad er PFAS

PFAS : PerFluorAlkylStoffer og PolyFluorAlkylStoffer
PFC: Perfluorinated compounds

Kulstofkæde, hvor alle brintatomer er erstattet af Fluor
Perfluoroktansulfonsyre
H
H
PFOS
(C8-kulstofkæde)
H

H

Kulstofkæde, hvor flere, men ikke alle brintatomer er erstattet af Fluor
6:2 Fluortelomer sulfonsyre
6:2 FTS el. 6:2 FTSA
(C8-kulstofkæde)
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PFAS er typisk syrer og fuldt dissocieret i vand

Sulfonsyrer

Gruppebetegnelse

PFSA’er

CnF2n+1SO3H

PFSA’er
eller

Perfluoroktansulfonsyre
Heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid
PFOS
C8F17•SO3H
Gruppebetegnelse

CnF2n+1•CO2H
[CnF2n-1O2H]

Carboxylsyrer

PFCA’er

Perfluoroktansyre
Pentadecafluorooctanoic acid
PFOA
C7F15•COOH
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PFAS forurener jord og grundvand
PFAS-forbindelser har særlige overfladeaktive egenskaber, som
betyder, at de afviser både vand og fedt.
PFAS er syntetiske og mange spændende langkædede
fluorforbindelser er produceret. Disse findes i mange produkter:
F.eks. Imprægnering af tøj og tæppe, pizzabakker, madpapir,
maling, voks og i brandslukningsskum.

I medfør af jordforureningsloven undersøges for PFAS ved
punktkilder.
Naturstyrelsen har i 2014 indskærpet over for kommunerne, at
den regelmæssige kontrol af forsyningerne også skal omfatte PFASforbindelser, såfremt der kan være en kilde i oplandet.
PFAS-forbindelser indgår i NOVANA´s screeningsprogram.
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De danske kvalitetskriterier
Grundvand/drikkevand:

0,1 µg ∑12 PFAS-forbindelser/l

Jord:

0,4 mg ∑12 PFAS-forbindelser/kg TS

Overfladevand:

0,65 ng PFOS/l i ferskvand (gælder fra 2018)
0,13 ng PFOS/l i marin vand (gælder fra 2018)

∑12 PFAS:
3 PFSA’er :
7 PFCA’er:
1 sulfonamid
1 fluortelomer

PFBS, PFHxS, PFOS
PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA
PFOSA (precursor)
6:2 FTS (precursor)

Precursorer er stoffer, der kan nedbrydes til andre PFASforbindelser (dvs. at de kan være forstadier til PFOS, PFOA m.fl.).
Den danske kvalitetskriterium omfatter kun 2 potentielle
precursorer.
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