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Regionernes arbejde med gruppen af PFAS-forbindelser
• Udtagning af vandprøver til analyse for PFAS-forbindelser ved undersøgelser på
relevante brancher (2015-d.d.), systematisk siden 2018
• Tilvejebringe viden om PFAS-forbindelser i relation til jord- og
grundvandsforurening
•
•
•
•
•

Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser (2018)
Datablade (branchebeskrivelser) for PFAS-brancher (2021) (se næste slide)
Indsamling af erfaringer med TOP-assay analyser (2018/19)
Løbende erfaringsopsamling fra undersøgelser (2018-d.d.)
Medfinansierer TUP-projekt: Udredningsprojekt vedr. analysemetoder til
undersøgelse for PFAS-forbindelser i jord og grundvand (tilsagn 2021)

Datablade (branchebeskrivelser)
•

NIRAS har for Videncenter for Miljø og Ressourcer
udarbejdet datablade for følgende brancher
(udgivet juni og august 2021):
• Brandøvelsespladser
• Olielagre
• Forchromningsindustri
• Tæppeindustri
• Pap- og papirindustri

•

Hvad beskriver databladene?
• Stoffernes funktion i den pågældende
branche
• Opbevaring og anvendelse af produkter
• Håndtering af affald/restprodukter
• Spildmuligheder og erfaring med branchen
(dansk og internationalt)
• Øvrige relevante oplysninger (fx mulige
produktnavne)

•

Der vil snarest blive sat gang i datablade for
yderligere brancher, bl.a. renserier, møbel- og jernog metalvareindustri.

PFAS i overfladevand
• PFAS blev ikke medtaget i screeningsværktøj for overfladevand i 2015
•

Miljøstyrelsen er medio 2021 gået i gang med arbejdet med at få implementeret
PFAS i værktøjet

• Regionernes igangværende overfladevandsundersøgelser
•
•
•

Der er udtaget prøver til analyse for PFAS på relevante brancher (som for
grundvandsundersøgelser)
Endelige resultater foreligger endnu ikke
Det er muligt at der vil blive prioriteret overfladevandsundersøgelser til 2022 som
prioriteres specifikt pga. PFAS (dvs. ændring i den hidtidige prioritering af
lokaliteter), men det er endnu uvist

Overblik over brandøvelsespladser
•

Overblik udarbejdet af de 5 regioner i
samarbejde med deres kommuner (+
Bornholms Regionskommune)

•

I alt 145 udpegede lokaliteter.
• Hertil kommer lokaliteter fra Forsvaret
og Miljøstyrelsen Virksomheder som
ikke var på vores lister:
• Samlet 181 lokaliteter

•

Nu udestår:
• Kommunernes påbudsvurdering i
enkeltsager
• Historiske redegørelser for en stor del af
lokaliteterne
• Undersøgelser af lokaliteter omfattet af
offentlig indsats, og hvor der ikke er en
forurener til at betale

I alt 1.092
undersøgte
lokaliteter

Erfaringsopsamling - Hvordan er overblikket lavet?
• For hver enkelt region
•

Udtræk fra GeoGIS af alle PFAS analyser i grundvand

•

Kombineret med udtræk af registrerede brancher i JAR for de enkelte lokaliteter

• For hver lokalitet:
•

Vurdering af PFAS branche(r) for hver enkelt lokalitet

•

Udregning af sum af 4 PFAS for hver analyseprøve (NYT kriterie)

•

Udregning af sum af 12 PFAS for hver analyseprøve (gammelt kriterie)

•

Maksimalværdi for hhv. sum af 4 PFAS og sum af 12 PFAS fundet for hver lokalitet og
sammenholdt med grænseværdier på hhv. 2 ng/l og 100 ng/l, samt med en faktor
10 overskridelse af grænseværdien.

I alt ca. 6.500
grundvandsanalyser
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De mest undersøgte brancher
• Mest undersøgte brancher: Jern og metalvareindustri (409), Losse- og fyldpladser
(258), Træ- og møbelindustri (99), Renserier (57), Forkromningsindustri (30)
• Mest påvist i forkromningsindustri, renserier samt træ- og møbelindustri
• Renserier er en overraskelse, da de ikke er udpeget af MST som en risikobranche
(skyldes formentlig imprægnering).
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I alt 1.092
undersøgte
lokaliteter

Forureningsniveauer
• Nyt kriterie (sum af 4 PFAS):
•
•
•

Max konc. 109,4 µg/l (brandøvelsesplads)
Max konc. Svinger mellem 0,28-109,4 µg/l i de 5 regioner
Øvrige topscore-brancher: losseplads, brandøvelsesplads, forkromningsindustri
samt elektronikvirksomhed

• Gammelt kriterie (sum af 12 PFAS):
•
•
•

Max konc. 127,9 µg/l (brandøvelsesplads)
Max konc. Svinger mellem 3,22-127,9 µg/l i de 5 regioner
Øvrige topscore-brancher: losseplads, 2xbrandøvelsesplads samt
forkromningsindustri

I alt 1.092
undersøgte
lokaliteter

Vigtigste læringspunkter (1/3)
• Ofte har hovedfokus for undersøgelserne ikke været PFAS, men fx chlorerede,
og der er blot udtaget prøver til PFAS analyse pga. branchekendskab
• Hitraten for fund af PFAS-forbindelser over detektionsgrænsen er generelt høj
når man ser på de samlede undersøgte lokaliteter (1.092 lokaliteter i alt)
•

82%, dvs. vi finder PFAS-forbindelser på ca. 4 ud af 5 lokaliteter når vi leder efter
dem

• De skærpede grænseværdier har stor betydning for antallet af lokaliteter som
vil skulle kortlægges (og evt. undersøges yderligere).
•

Faktor 10 overskridelse af kriteriet: 32% for sum af 4 PFAS i modsætning til 4% for
sum af 12 PFAS, dvs. 8 gange så mange lokaliteter.

I alt 1.092
undersøgte
lokaliteter

Vigtigste læringspunkter (2/3)
• Der er forskelle på brancherne ift. hitrater og forureningsniveauer, men det
overordnede billede er det samme, vi finder PFAS på en stor del af
lokaliteterne.
• Datagrundlag for brandøvelsespladser er for lille i regionsregi til at konkludere
ift. fund (kun 7 undersøgte lokaliteter i dette datagrundlag).
• Hovedparten af brandøvelsespladser er undersøgt af andre (fx Forsvaret) og er
derfor ikke med i dette datagrundlag.
• De højeste niveauer i de 5 regioner findes på hhv. brandøvelsespladser,
losseplads, forkromningsanstalter samt elektronikvirksomhed. Der er meget
stor spredning i niveauerne.

I alt 1.092
undersøgte
lokaliteter

Vigtigste læringspunkter (3/3)
• Renserier bør også undersøges for PFAS-forbindelser
• Regionerne er udfordret af det nye meget lave kriterie ift. vurdering af de
forureninger de finder
• Der ligger en stor opgave med revurdering af tidligere undersøgte lokaliteter
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