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Inledning
De nationellt framtagna miljömålen samt generationsmålet ska hjälpa oss att nå ett långsiktligt
hållbart samhälle. Miljömålen berör frågor om luft, vatten och markanvändning. De handlar om
livsmiljöer i naturen, i staden och på landsbygden. De tar upp frågor om atmosfären, om klimatet,
om ozon och om strålning. De handlar om biologisk mångfald, om övergödning och om försurning.
De behandlar viktiga framtidsfrågor om miljögifter i samhället, om planeringen av samhällets olika
funktioner, om tillgången på rent grundvatten och de tar upp frågeställningar om marken vi odlar
för vår livsmedelsproduktion.

16 nationella miljökvalitetsmål
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål beslutade av Riksdagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Alla de 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda fram till. För varje miljökvalitetsmål finns en definition beslutad av
Riksdagen. Miljökvalitetsmålen har sedan genomarbetats, analyserats och definierats på regional
nivå och även på lokal nivå. Många kommuner har idag antagna lokala miljömål som ligger till
grund för det lokala miljöarbetet.

Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.”
Så lyder generationsmålet som ska, som ett inriktningsmål för miljöpolitiken, ge vägledning om de
värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade
miljökvaliteten ska kunna nås. Detta innebär också en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och
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i internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i
samhället.
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda
inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
•
•
•
•
•
•
•

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas på ett
hållbart sätt.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva
inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal
påverkan på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt.

Trelleborgs kommuns miljömålsarbete
Trelleborgs kommun har ett synnerligen ambitiöst och mångfacetterat miljöarbete som under en
dryg tioårsperiod tagit avstamp i de nationella miljömålen. Nu behövs lokalt politiskt antagna
miljömål, som kan utgöra ledstjärna i arbetet, för att ytterligare förhöja kvalitén i det fortsatta
miljöarbetet.
Miljökvalitetsmålen har grupperats inom olika ämneskategorier. Syftet med grupperingen är att ge
en tydlig struktur till helheten, skapa bättre överblick och därmed förenkla arbetet med att
formulera de lokala målen och sedan att arbeta vidare för att nå dem..
Miljömål som på olika vis hör samman lite tydligare än andra är grupperade tillsammans och
kommuniceras tillsammans. Det måste dock poängteras att alla miljömål på olika sätt i olika frågor
berör varandra och hänger ihop kors och tvärs och att upprepningar därför kan förekomma i de
olika underlagsdokumenten. Ofta förekommer hänvisningar till andra delar i programmet.
För att ge Trelleborgs kommuns miljömålsarbete en bredare synvinkel utanför Trelleborgs gränser,
och därmed också ett tydligare ställningstagande för en hållbar utveckling inte bara i Trelleborg,
har ett helt nytt miljökvalitetsmål formulerats för Trelleborgs kommun, ”Etiskt och ekologiskt
handlande”. Detta ”nya” miljökvalitetsmål har tillsammans med ”Begränsad klimatpåverkan” och
”Skyddande ozonskikt” bildat ämneskategorin ”Globalt ansvarstagande”. Det är viktigt att visa att
även frågor på det lokala planet har en påverkan globalt.
Samtliga ämneskategorier har på olika sätt kopplingar till folkhälsoarbetet och till de nationella
folkhälsomålen. Detta kan på flera sätt utläsas i de nationella miljökvalitetsmålen och i de
föreslagna lokala miljömålen för Trelleborgs kommun. I vissa av de föreslagna lokala miljömålen är
kopplingen till folkhälsoarbetet tydligare än i andra.
”God bebyggd miljö” är ett nationellt miljökvalitetsmål som består av många olika frågeställningar
som påverkar samhällets bebyggda och planerade miljöer. Eftersom detta miljömål i sig är så
omfattande, lite speciellt och olikt från de andra, med sin tydliga koppling till kommunens arbete
med samhällsplanering, gjordes bedömningen att strukturen blir tydligast om detta
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miljökvalitetsmål själv får utgöra en egen ämneskategori. Miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö”
bedöms som ointressant för regionen och utgår därmed även för Trelleborgs kommun.
De olika ämneskategorierna är: ”Hav och inlandsvatten i balans”, ”Natur och landsbygd i levande
mångfald”, ”Giftfri och god livsmiljö”, ”Globalt ansvarstagande” och ”God bebyggd miljö”.
Fördelningen av miljömålen är följande:

”Hav och inlandsvatten i balans”

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Myllrande våtmarker
Levande sjöar och vattendrag

”Natur och landsbygd i levande mångfald”

Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

”Giftfri och god livsmiljö”

Giftfri miljö
Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet
Bara naturlig försurning
Säker strålmiljö

”Globalt ansvarstagande”

Begränsad klimatpåverkan
Skyddande ozonskikt
Etiskt och ekologiskt handlande

”God bebyggd miljö”

God bebyggd miljö

”Giftfri och god livsmiljö”
För alla miljökvalitetsmålen inom kategorin ”Giftfri och god livsmiljö” finns framtagna förslag till
lokala miljömål för Trelleborgs kommun. De flesta av de föreslagna lokala miljömålen har
formulerats på ett konkret sätt medan andra lokala miljömål har fått en mera övergripande
formulering. De flesta målen är tidssatta, vanligen till år 2015 eller till år 2020.
Ett resonemang kring och ett underlag till de föreslagna lokala miljömålen finns att hitta i
underlagsdokumentet. Underlagsdokumentets funktion är att ge en avgränsad nulägesbild för
Trelleborgs kommun inom vart och ett miljökvalitetsmål.
Den befintliga underlagsinformationen som vid ett tidigare skede tagits fram av kommunen kring
de aktuella miljökvalitetsmålen på ett lokalt plan, har uppdaterats, analyserats och aktualiserats.
Inaktuell information har strukits och viktig ny information har arbetats in i underlagsdokumentet.
Uppdateringen har genomförts med en rimlig användning av tidsresurser.
5

Arbetet med framtagning av underlagsdokumentationen samt formulering av föreslagna lokala
miljömål har skett i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från avdelningarna Miljö, Hälsa och
Livsmedel samt Hållbar Utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid behov har
specialkompetens tillfrågats förvaltningsöverskridande.
Miljömålsprogrammet sträcker sig fram till år 2020. Flertalet av de lokala miljömålen är mätbara
och tidssatta redan till år 2015. Detta gör att det är mycket lämpligt att efter år 2015 göra en
lägesavstämning för att se hur långt kommunen kommit i arbetet med att nå målen. Efter år 2020
görs en total utvärdering av hela Trelleborgs kommuns miljömålsprogram.
Miljömålens underlagsdokument och Trelleborgs kommuns antagna lokala miljömål finns
tillgängliga på kommunens hemsida varifrån de även kan laddas ner.

Lilian Flygare Ivarsson, Johan Pettersson
och Maria Adolfsson m.fl.

Miljöavdelningen /
Hållbar Utveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Giftfri miljö

Riksdagens definition
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Miljömålsprogram 2013 – 2020

LOKALT ÖVERGRIPANDE MÅL

LOKALA MILJÖMÅL

De kemiska ämnenas påverkan på hälsa och miljö skall
vara försumbar inom en generation i Trelleborgs kommun.
Tillförsel av miljögifter i avloppsvatten, dagvatten, sjöar,
vattendrag och hav i Trelleborgs kommun ska minska.

Giftfri miljö

1 – Kunskapen om miljögifter i miljön och i människor ska öka
Kunskapen om miljögifter i miljön och i människor ska öka och kunskapen om kemiska ämnen i
varor och produkter ska öka. Kunskapen om Reach, kandidatförteckningen och
produktvalsprincipen ska öka inom kommunens organisation samt hos berörda
verksamhetsutövare i Trelleborgs kommun. Se sida 9-10.
2 – Särskilt farliga ämnen ska minska
Särskilt farliga ämnen, utfasningsämnen och riskminskningsämnen samt ämnen på kandidatlistan,
som ingår i kemiska produkter och varor ska minska och på sikt försvinna. Speciellt fokus ska
läggas på de ämnesgrupper som omnämns i Kemikalieinspektionens ”Handlingsplan för en giftfri
vardag 2015-2020”. Se sida 69-70.
3 – Mänsklig exponering för miljögifter ska minska
Mänsklig exponering för miljögifter ska minska. Insatser för inköp av ekologiska livsmedel och
miljöanpassade varor i kommunens organisation ska ske, Ökad kontroll av olika varugrupper enligt
Reach-förordningen ska ske och informationskampanjer i detaljhandeln ska utföras. Minskad
försäljning av särskilt farliga ämnen, utfasnings- och riskminskningsämnen, minskad användning
av bekämpningsmedel samt sanering av förorenad mark ska leda till att den mänskliga
exponeringen för miljögifter minskar. Se sida 61-72.
4 – Barnens exponering för miljögifter ska minska
Särskilt fokus ska läggas på att minska barnens exponering för miljögifter. Ämnesgrupper av
miljögifter som omnämns i Kemikalieinspektionens ”Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020”
samt kemikalier i varor som vänder sig till barn ska få speciellt fokus. En handlingsplan för att
”avgifta” förskolor och skolor ska vara framtagen senast 2015. Se sida 66 och 69-72.
5 – Halten av bekämpningsmedel i vattenmiljöer ska minska
Senast år 2020 ska halten av kemiska bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter vara
nära noll (under detektionsgränsen) i sjöar, vattendrag, grundvatten och ytvatten i Trelleborgs
kommun, enligt Policy gällande kemiska bekämpningsmedel. Se sida 39-41.
6 – Användningen av bekämpningsmedel ska minska
Användningen av bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun ska minska med avseende på
giftighet, halt, mängd och spridningsareal. Spridning av bekämpningsmedel på mark som
Trelleborgs kommun äger, förvaltar och utarrenderar ska upphöra och/eller i möjligaste mån
upphöra enligt den tidsplan som anges i Samhällsbyggnadsnämndens mål och riktlinjer för
spridning av kemiska bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun. Spridning av bekämpningsmedel
på privat mark ska successivt minska. Se sida 41.
7 – Förorenad mark ska saneras
Förorenade områden skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av år 2020. Samtliga
områden som misstänks vara förorenade riskklassas senast år 2015. Se sida 35.
8 – Miljögifter i avloppsvatten och slam ska minska
Utsläppen av olika miljögifter till hav och vattendrag från kommunala avloppsreningsverk, enskilda
avlopp samt dagvattenledningar ska minska. Även miljögifter i slam från kommunala
avloppsreningsverk ska minska. Se sida 13-28.
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Vår kemikalieanvändning ger problem
Sedan andra världskriget har samhällsutvecklingen i den industrialiserade världen karaktäriserats
av snabbt ökande välstånd och höjd levnadsstandard. Livsstilen har förändrats och med den
kemikalieproduktionen. År 1950 producerades i världen ca 7 miljoner ton kemikalier – idag
tillverkas ca 400 miljoner ton årligen, Den kraftiga ökningen kommer sannolikt att fortsätta. I dag
finns 145 000 kemikalier registrerade i hela världen. Företagens rapportering till EU:s
kemikaliemyndighet, Echa, visar att över 100 000 kemiska ämnen används i Europa.
Kemikalieinspektionens produktregister innehåller 145 000 kemiska produkter och biotekniska
organismer, som antingen tillverkas i Sverige eller importeras till Sverige. Utöver detta importeras
en stor mängd varor som inte är kemiska produkter men som innehåller kemikalier.
I Östersjön har halterna av tidigare uppmärksammade organiska miljögifter minskat, men
samtidigt ökar förekomsten av andra ämnen som vi har sämre kunskap om. Östersjön är ett
sällsynt känsligt hav. Avrinningsområdet är stort, vilket gör att Östersjön i jämförelse med
världshavet som helhet, tar emot föroreningsmängder som är hundratals gånger större i
förhållande till havets vattenvolym. De låga temperaturerna och bristen på solljus vintertid gör att
nedbrytningen går relativt långsamt i Östersjön, och den trånga passagen ut till de angränsande
haven gör vattnets omsättningstid lång. Östersjön drabbas ofta av algblomningar, som kan ge
följdproblem i form av t.ex. syrebrist. Detta betyder att vi som lever runt Östersjön måste vara
extra noga med vad vi släpper ut genom våra avlopp och vad vi sprider i naturen – förr eller senare
når det havet.

Kemikalieanvändning
Kemiska produkter används i en uppsjö olika sammanhang, t.ex. i läkemedel, bekämpningsmedel,
tvätt- och rengöringsmedel och målarfärger. Dessutom ingår kemiska ämnen i varor som kläder,
möbler, leksaker och teknisk utrustning. Kemikalierna har bidragit till den industrialiserade
världens välstånd, men samtidigt vållar de hälso- och miljömässiga problem. Farliga ämnen har
under lång tid spridits i miljön. Många områden i Sverige har kraftigt förhöjda halter av farliga
ämnen i mark och sediment till följd av industriell verksamhet. Vissa ämnens halter är förhöjda
över större områden, t.ex. bly som under många år har spridits via bilavgaser. Varor kan innehålla
farliga ämnen, såsom hormonstörande, cancerframkallande och mutagena ämnen.

Kunskap om kemikalier
För att kunna förebygga skador på människa och miljö krävs kunskap. Kunskapsbristen på
kemikalieområdet är tyvärr stor. För ca 85 procent av de ämnen som används mest i samhället, de
s.k. högvolymkemikalierna, är det med dagens data inte möjligt att göra ens en begränsad
riskbedömning. Kunskap om t.ex. cancerframkallande och fosterskadande egenskaper saknas för
de flesta ämnen. I och med att kunskapen om olika kemikaliers påverkan på miljön är dålig är det
också svårt att fastställa kvalitetskriterier för halten av olika ämnen i naturen. I och med den
europeiska Reach-lagstiftningen ställs sedan år 2007 krav på att nya kemikalier inte får släppas ut
på marknaden, om man inte presenterat tillräcklig information till kemikaliemyndigheten Echa.
Som exempel kan nämnas att idag känner man till mer än 1000 olika hormonstörande ämnen,
ämnen vars effekt man inte kände till för tio år sedan.
Bristen på information om varors innehåll av kemiska ämnen är också stor. För kemiska produkter
finns det regler om exempelvis säkerhetsdatablad och märkning, men för varor av annat slag, som
ett klädesplagg eller en mobiltelefon, finns inga motsvarande krav. Detta gör det svårt för
konsumenten att aktivt välja bort produkter som innehåller t.ex. giftiga ämnen. Däremot ska
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konsumenten idag kunna få information om varan innehåller särskilt farliga ämnen inom 45 dagar,
enligt Reach-lagstiftningen.

Spridning och exponering
Halterna av farliga kemiska ämnen ökar i vår miljö, våra hem och våra kroppar. Exponeringen sker
dels vid användning av kemiska produkter, men också genom att kemiska ämnen läcker ut från
varor och att kemiska ämnen tillförs genom livsmedlen. Läckaget från varor är för många ämnen
t.o.m. större än de samlade utsläppen från industri och punktkällor. Kemiska ämnen kan spridas
mycket långt från den ursprungliga källan via luft och vatten; t.ex. kan man hitta kemiska
substanser såsom vattenavstötande ämnen PFAS (perfluoralkylsulfonater) i polartrakternas isar,
tusentals mil från de platser där ämnet används.

Ämnesegenskaper
Av erfarenhet vet vi att ämnen med vissa egenskaper kan ge upphov till särskilt stora problem:
Ämnen som är cancerframkallande (cancerogena), som kan skada arvsmassan (mutagena) eller
fortplantningen (reproduktionstoxiska), de s.k CMR-ämnena. Även ämnen som är svåra att bryta
ned (persistenta ämnen) och som är kvar i miljön under en lång tid och ämnen som kan ansamlas i
levande organismer (bioackumulerande ämnen) är särskilt besvärliga, de s.k. PBT och vPvBämnena. Det är främst fettlösliga ämnen som ackumuleras långt upp i näringskedjorna, och
följaktligen också i oss människor. Ämnen som är hormonstörande, mer än 1000 kända idag år
2013, kan bidra till de välfärdssjukdomar som ökar, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar,
neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism samt Alzheimers sjukdom.
Ämnen med farliga egenskaper kan både vara avsiktligt tillverkade eller uppkomma oavsiktligt vid
exempelvis förbränning, vid nedbrytning av andra ämnen eller i samband med industriella
processer. En grov uppskattning är att 1 500-2 000 ämnen med särskilt farliga egenskaper används
inom EU idag.

Regionala förhållanden
Skåne är en mycket expansiv region med många industrier och ett intensivt jordbruk, där en stor
mängd kemiska produkter används. Industrialiseringen skedde tidigt i Skåne och det har länge
funnits betydande industrier inom kemi-, gummi- och plastbranschen. Detta har bl.a. lett till att
stora markytor i äldre industriområden och bruksorter har förorenats.
Transittrafiken genom Skåne är omfattande och innebär stora utsläpp till miljön. Fartygstrafiken
längs kusterna är också betydande – Öresund är en av världens mest trafikerade farleder med runt
40 000 passager varje år, vilket också genererar stora mängder luftföroreningar i regionen. Den
internationella sjöfarten bidrar dessutom till spridningen av bl.a. organiska tennföreningar till
havet via diffusion från båtbottenfärger.
Runt 40 procent av Sveriges totala livsmedelsproduktion sker i Skåne.
Bekämpningsmedelsanvändningen är den största i landet och en utökad ekologisk odling i Skåne
skulle därmed innebära en betydande nationell förbättring vad gäller spridning av kemiska
bekämpningsmedel. De höga halterna av kadmium i Skånes jord gör det också extra angeläget att
minska spridningen av kadmiumhaltiga bekämpningsmedel och gödselmedel.
Skånes höga befolkningstäthet ger en stor sammanlagd konsumtion, vilken medför höga halter av
kemiska ämnen i miljön och i reningsverksslam. På grund av närheten till kontinenten har länet
även en relativt hög belastning av miljögifter utifrån i form av deposition från luft och nederbörd.
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Lokala förhållanden – Trelleborgs kommun
Hamnen är Trelleborgs viktigaste industri, men också en av de mest miljöstörande verksamheterna
i kommunen. Båtar och lastbilar på tomgång släpper ut mängder av hälso- och miljöfarliga ämnen i
luften. Lagring av bl.a. olja, flygbränsle, rapsmetylester och styren sker i hamnen och det finns i
området ett flertal tankstationer. Båttrafiken ger också upphov till hantering av farligt avfall, i form
av bl.a. oljehaltigt spillvatten, i hamnen. Stora mängder farligt gods transporteras också genom
Trelleborgs kommun på väg till och från hamnen.
Trelleborgs företagande präglas ännu i viss mån av tillverkning. Gummiindustrin har en hundraårig
tradition i Trelleborg och man kan förvänta sig att hitta ämnen i miljön som kan härledas till den
tidigare omfattande produktionen. Kommunen hyser också tillverkare av tryckfärger och
polystyrenplast samt har haft tillverkare av laminatgolv. Den mekaniska verkstadsindustrin är
välrepresenterad bland kommunens företagare. Kommunen har ett viktigt ansvar att bedriva en
effektiv tillsyn hos dessa företag, även om merparten av miljöpåverkan i vissa fall sker någon
annanstans – t.ex. är försäljningen och användningen av de tryckfärger som produceras i
Trelleborg spridd över landet.
En annan verksamhet med stor miljöpåverkan är jordbruket. Trelleborg är den av Sveriges
kommuner som har störst andel åkermark – nästan 82 % av kommunens yta. Den ekologiska
odlingen i kommunen är försvinnande liten, ca 0.5 %, och man kan förvänta sig en relativt stor
spridning av bekämpningsmedel från åkermarken till omgivande vatten. I kommunala
vattentäkternas råvatten har uppmätts detekterbara halter av olika bekämpningsmedel.
Konstgödslingen bidrar också till spridningen av kadmium till den redan kadmiumhaltiga
åkermarken och till de bäckar och åar som avvattnar jordbruksmarken.
I Trelleborgs kommun finns ca 2 500 kända cisterner. Knappt 1 500 av dessa har inventerats och
godkänts av f.d miljöförvaltningen, men det finns förmodligen en del cisterner nedgrävda som
markägaren inte har vetskap om. Dessa är en potentiell källa till markförorening om de inte är
tömda på ett korrekt sätt.
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De kemiska ämnenas – miljögifternas –
spridning och exponering i Trelleborgs kommun
Här följer en lägesbeskrivning om de kemiska ämnenas – miljögifternas - spridning i Trelleborgs
kommun. Efter lägesbeskrivningen följer förslag till åtgärder som arbetsgruppen tagit fram. I bilaga
1 återfinns en ordlista där tekniska termer förklaras samt de olika kemiska ämnen som
förekommer i texten beskrivs avseende ämnesegenskaper, användningsområden, miljö- och
hälsoeffekter m.m. De ord som finns med i ordlistan är markerade med en asterix (*) i den
löpande texten.
De ämnen som presenteras har valts ut dels på grund av deras egenskaper men dels också utifrån
vilka undersökningar som gjorts. Hälsoeffekterna av vissa miljögifter beskrivs på s 61 under
rubriken Exponering av miljögifter.
Med miljötillstånd menas vetenskapliga fakta om miljön, t.ex. vilka halter av ett ämne som
uppmätts i slammet från avloppsreningsverken eller i fiskarna längs kusten. Ett problem med att
bedöma om halterna av gifter i miljön är förhöjda och kanske till och med skadliga, är att det
saknas kunskap om egenskaperna hos många ämnen och om vilka halter som är skadliga för
växter och djur. Nedan följer en sammanställning av vad vi vet om spridningen av olika ämnen i
olika matriser i Trelleborgs kommun och dess omgivning samt mänsklig exponering av
miljögifterna.
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Miljögifter i slam och vatten från kommunala reningsverk
samt dagvatten
Samhällets hantering och användning av kemikalier avspeglas i innehållet av miljögifter i
avloppsvattnet och reningsverkens slam. Rester av läkemedel från våra kroppar, rengöringsmedel,
miljögifter som vi får i oss via luften, mat etc. – det mesta hamnar till slut i avloppsvattnet och
småningom i sjöar och hav. Att ett ämne återfinns i höga halter i avloppsreningsverkens slam kan
på ett sätt vara positivt – det betyder att ämnet fastnar där istället för att spridas vidare med det
renade vattnet ut i naturen. Dock hade förstås det bästa varit om giftiga ämnen inte alls kom i
omlopp; När gifter hamnar i reningsverken begränsas t.ex. möjligheten att använda slammet för
gödning. Trots detta finns ett s.k. REVAQ-arbete som pågår, och som syftar till att använda slam
som gödsel på jordbruksmark.

Tabell 1. Godkända metallhalter i avloppsslam
som kan användas inom jordbruk
(20 § förordningen 1998:944).

Metall
Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink

mg/kg torrsubstans
100
2
600
100
2,5
50
800

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för
halter i avloppsslam som ska användas
inom jordbruk (maxvärde).

Ämne
Nonylfenol
Toluen
PAH
PCB

mg/kg torrsubstans
50
5
3
0,4

Det är främst fettlösliga ämnen*, dvs hydrofoba ämnen, som oljor och fett, som fastnar i
reningsverkens slam. De flesta tungmetaller och klassiska organiska miljögifter som t.ex PCB, som
är lösta i ingående vattnet till avloppsreningsverket, kan i vissa fall bindas till partiklar och följa
med slammet till rötning. Dessa sprids åter till marken i de fall slammet används som gödning. För
att slam ska få spridas på åkermark måste halterna av vissa metaller understiga gränsvärdena i
förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel
av kemiska produkter (se Tabell 1).
Naturvårdsverket har även satt upp riktvärden för halter av nonylfenol*, PAH*, Toluen* och PCB*
i slam för gödning (se Tabell 2). För utgående vatten från avloppsreningsverk finns inga gräns- eller
riktvärden. Tekniska nämnden i Trelleborgs kommun har beslutat om tilläggbestämmelser till
ABVA som gäller från 2009-01-01. Tilläggsbestämmelserna innehåller bl.a varningsvärden (dvs
högsta tillåtna halter av metaller som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvalitén) samt
farlighetsklassade ämnen, som inte bör förekomma i ingående avloppsvatten. Sålunda bör inte
kadmium, 6-värt krom och kvicksilver förekomma. Farlighetsklassade ämnen är miljöfarliga
organiska ämnen, med riskklassning enligt Kemikalieinspektionen R50, R50/53 eller R 53 eller
enligt CLP-förordningen, särskilt farliga ämnen enligt Reach (PBT, CMR, vPvB, mfl), vattendirektivets ämnen, PRIO-ämnen (utfasnings- eller riskminskningsämnen), samt mineralolja.
Svenskt Vatten, som är en branschorganisation för vattentjänstföretagen i Sverige, har utvärderat
ett försöksprojekt kring spridning av avloppsslam på åkermark. Man kunde konstatera att
metallhalterna i slammet generellt sett minskade under försöksperioden (1981-1997), men att
kopparhalterna* ökade liksom i viss mån kvicksilverhalterna*. De ökande kopparhalterna berodde
på korroderande ledningar, vilket är en riskfaktor i Trelleborg där det finns gott om
kopparledningar och vattnet dessutom är aggressivt. Svenskt Vatten analyserade 70 organiska
miljöstörande ämnen i försöksprojektet, varav ett fåtal (nonylfenol*, fosfortriklorid*, dioxin*,
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PAH*, DEHP* samt år 1997 även två insektsmedel) kunde detekteras i slammet. Av dessa ämnen
påträffades DEHP* även i den växande grödan efter spridning av avloppsslam, vilket tycks relaterat
till slamtillförseln.
Svenskt Vatten gick den 28 oktober 2013 ut med att halterna av kvicksilver, bly och kadmium har
minskat kraftigt i reningsverkens avloppsslam sedan år 2000, enligt Svenskt Vattens mätningar.
Det innebär att avloppsslammet, det så kallade rötslammet, som innehåller stora mängder
näringsämnen och som bland annat sprids på svenska åkrar, har blivit allt renare, en sänkning på
50 % enligt Svenskt Vatten.
De största minskningarna av tungmetaller i avloppsslammet är uppmätta i reningsverk där man
aktivt arbetat med så kallat uppströmsarbete, det vill säga att man påverkar företag att inte släppa
ut tungmetaller i avloppen. Men det handlar främst om att det generellt används allt mindre
mängder tungmetaller i samhället. Det är till exempel få tänder som idag lagas med kvicksilver, och
det är förbjudet att använda kadmium i de flesta produkter. Och det som händer är att man slipper
de här föroreningarna i sjöar, kust och vattendrag, och de miljöeffekter de får där. Man slipper
också tungmetallerna i rötslammet, som innehåller mycket näring och som kan återföras till
jordbruksmarken.
I Trelleborgs kommun har tekniska förvaltningen utfört ett uppströmsarbete, där företagens
utsläpp till spillvattennätet har noterats.
Provtagning av halter av metaller och organiska miljögifter* i slam sker vid kommunens två större
reningsverk: Trelleborgs och Smygehamns avloppsreningsverk. Metallhalter mäts även i utgående
vatten från Trelleborgs avloppsreningsverk genom att ett veckoprov tas på vattnet varje månad.
Mätningar på slam i Trelleborgs avloppsreningsverk görs på ett månatligt blandprov som tas ur
stickprov. Slamprovtagningen i Smygehamns avloppsreningsverk görs halvårsvis på blandprov av
de stickprov som tas på vassbäddarna varannan månad (hälften udda och hälften jämna månader).
Uppmätta halter av metaller och organiska miljögifter i Trelleborgs kommuns reningsverk
redovisas i Bilaga 2. Halterna i slammet från kommunens små reningsverk är inräknade i värdena
för Trelleborgs reningsverk. Resultatet från undersökningar av olika ämnesgrupper, sorterade i
bokstavsordning, diskuteras under respektive rubrik nedan.

Metaller
Halterna av metaller i slam från kommunens reningsverk (se Bilaga 2) ligger alla under
gränsvärdena för användning på åkermark (se Tabell ). För de flesta ämnen för vilka provtagning
skett i slam är trenden minskande sedan början på 90-talet. Dock tycks halterna av kobolt* och
kalium*, i slammet från Smygehamns reningsverk öka. För dessa ämnen finns inga gräns- eller
riktvärden. I utgående vatten från Trelleborgs reningsverk har halterna av bly* och krom* ökat.
Detta bör fortsättningsvis övervakas och om halterna ökar ytterligare bör anledningen utredas.
Båda dessa ämnen har dock legat konstant på 1,0 µg/l sedan 2001 respektive 1998. Ingen mätning
har gjorts på vattenfasen i Smygehamns reningsverk. Bilaga 2 är kompletterade med nya värden år
2006-2012 för utgående vatten och slam från Trelleborgs reningsverk samt slam från Smygehamns
reningsverk. Under åren 2006-2012 i utgående vatten från Trelleborgs avloppsreningsverk har
halten av bly minskat, medan halterna av zink, krom, nickel och silver ökat. Halten silver, som
endast mätts sedan år 2010, har dubblats till år 2012. Möjligen visar detta textilier idag kan
innehålla silver, som hamnar i spillvattnet vid tvätt. Halterna av kvicksilver, kadmium och koppar
har legat konstant. I slammet från Trelleborgs avloppsreningsverk har halterna av bly och zink
minskat något, halten av krom har ökat, medan halterna av koppar, kadmium, och kvicksilver
ligger konstant. I slammet från Smygehamns reningsverk har halten bly och krom minskat något,
medan halterna av nickel och kalium har ökat. Halterna av kadmium och kvicksilver ligger
konstant i slammet från Smygehamns avloppsreningsverk. Jämfört med Svenskt Vattens
undersökning 2013 har halten bly minskat med nästan 50 % sedan år 2000, kvicksilver har minskat
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med 60 % och kadmium har minskat med 25 % i slammet från Trelleborgs avloppsreningsverk
sedan år 2000. I slammet från Smygehamns avloppsreningsverk ligger bly minskat något, halten
kvicksilver har halverats sedan år 2000, medan kadmiumhalten ligger konstant.

Organiska ämnen som omfattas av riktvärden
Halterna av nonylfenol* och PAH* är fyra-fem gånger högre i slammet från Trelleborgs
reningsverk än i slammet från Smygehamns reningsverk, vilket kan härledas till det större antalet
industrier som är kopplade till Trelleborgs avloppsreningsverk. Halterna ligger dock tydligt under
Naturvårdsverkets riktvärden för slam som ska användas inom jordbruk. Toluen*- och PCB*halterna är mycket låga hos båda reningsverken. Under åren 2006-2012 i slammet från Trelleborgs
avloppsreningsverk har halten PAH minskat något, nonylfenol och PCB ligger konstant. Halterna
ligger under riktvärdena för slam. I slammet från Smygehamns reningsverk har halten nonylfenol,
PCB och PAH har ökat. PCB har ökat mer än 10 ggr och har vissa år överskridit riktvärdet för slam i
Smygehamns avloppsreningsverk, medan nonylfenol och PAH fortfarande ligger under
riktvärdena.

Adipater, siloxaner och klorerade och bromerade styrener
2004 utfördes en screening* av adipater*, siloxaner* och klorerade och bromerade styrener* i
Skåne. Prover togs på sediment, fisk och slam. Trelleborg ingick inte i undersökningen men
resultaten för övriga Skåne ger en bild av hur läget kan se ut också i Trelleborgs kommun. Här
redovisas resultaten för slam, för övriga matriser se avsnittet Miljögifter i sjöar och vattendrag.

Adipater
Provtagningen av adipater* i Skåne utfördes vid provtagningstillfället endast i slam från
reningsverk. Två av de eftersökta adipaterna dietyladipat och dibutyladipat hittades inte alls, i vare
sig regional eller nationell screening. Också spridningen av di-n-oktyladipat verkar vara mycket
liten. På nationell nivå har endast ett undersökt slamprov haft detekterbara halter. I Skåne
återfanns di-(2-etylhexyl)-adipat (DEHA*) i slam från samtliga undersökta reningsverk.
Didecyladipat detekterades i Kristianstad och Landskrona och i högre halter än vad som uppmättes
för DEHA. Di-iso-butyladipat påvisades endast i Malmö. Inom den nationella screeningen* av
adipater har DEHA även påvisats i 8 av 12 fiskprover. Dibutoxietyladipat misstänks vara
reproduktionsstörande.
Resultaten avseende DEHA tyder på en spridd användning både genom konsumenttillgängliga
produkter och från industrin. Utfasningen av ftalater innebär att
halterna av det ersättande ämnet DEHA kan öka framöver. Utifrån de tester som gjorts kan det
inte uteslutas att ämnet påverkar akvatiska organismer negativt. Det kan därför vara av intresse att
gör undersökningar vid misstänkta punktutsläpp där koncentrationerna kan vara lokalt förhöjda.
Annars bedöms ingen vidare undersökning av adipater behöva göras i nuläget (NVV 5524, 2006).

Siloxaner
I både den regionala och den nationella screeningen av siloxaner är det
dekametylcyklopentasiloxan, D5 som uppmätts i högst halt i slam (6700-21000 ng/g ts), följt av
dodekametylcyklohexasiloxan, D6 (420-2500 ng/g ts) och oktametylcyklotetrasiloxan, D4 (1303200 ng/g ts). D5, D6, MD2M (dekametyltetrasiloxan) och MD3M (dodekametylpentasiloxan)
hittades i slam hos alla reningsverk i Skåne som ingick i undersökningen, de två senare dock i
betydligt lägre halter än D5 och D6. D4 återfanns hos alla reningsverk utom ett. MDM
(oktametyltrisiloxan) detekterades hos två reningsverk.
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Det saknas jämförelsedata för att bedöma den potentiella effekten av de uppmätta halterna av
dessa ämnen. För hexametyldisiloxan, MM, finns ett PNEC*-värde som ligger långt över uppmätta
halter – både de som har påvisats i luft och vatten i den nationella screeningen, och de som
uppmätts i Skåne, närmare bestämt i Kristianstad. Spridningen av MM kan i Skåne antas vara liten.
Halterna av siloxaner i slam bör enligt Naturvårdsverket fortsatt övervakas.

Styrener
Inga detekterbara halter av styren* uppmättes vid undersökningen i Skåne. I den nationella
studien har oktaklorstyren detekterats i luft från bakgrundslokaler (alltså inte i urban luft), samt i
Östersjösill. Sammantaget tycks spridningen av styrener i Sverige dock vara liten.

Bromerade flamskyddsmedel
Naturvårdsverket har undersökt förekomsten av bromerade flamskyddsmedel* (difenyletrar –
BDE*, hexabromcyklodekan – HBCD* och tetrabrombisfenol A – TBBPA*) i avloppsslam och
funnit halter som tyder på ett diffust läckage av sådana ämnen till avloppen. Halterna av
bromerade flamskyddsmedel i slam är oberoende av reningsverkets lokalisering i landet, men
halterna av TBBPA tenderar att vara högre i de mindre reningsverken. I Trelleborg är halterna av
HBCD och TBBPA låga jämfört med andra stora och medelstora reningsverk, däremot är BDEhalterna relativt höga. Det finns inga industrier i Trelleborg som använder bromerade
flamskyddmedel i produktionen. Spridningen till reningsverken är därför sannolikt diffus, d.v.s.
härstammar från hushållen.

Tabell 1. Halter av olika bromerade flamskyddsmedel i slam angivet i ng/g torrvikt. Källa: Naturvårdsverkets
rapport 5188. Trelleborgs reningsverk samt de reningsverk i studien som är närmast i storlek redovisas.
NAMN

Anslutna
personekvivalenter
48 000

Arvidstorp,
Trollhättan
Trelleborg 27 000
Loudden,
26 100
Stockholm
Tuolluvaara 23 250
Kiruna
Medelvärde alla
Medelvärde stora
Medelvärde mellan
Medelvärde små

%TS

BDE
47

BDE
99

BDE
100

BDE
153

BDE
154

BDE
209

HBCD

TBBPA

BB
209*

21

28

34

6.2

3.5

2.5

95

12

<4

1.1

24
24

63
44

76
48

14
9.4

7.8
4.5

5.2
3.1

160
44

9.2
140

15
15

<0.8
<0.8

21

29

42

7.0

4.8

3.0

90

35

64

<1.0

49
54
46
49

60
62
56
60

11
11
10
11

6.1
6.2
5.7
6.2

4.1
4.3
3.8
4.2

120
260
89
86

45
64
39
42

***40
27
31
44

**5.6

* 13 slam analyserades, varav 7 innehöll kvantiterbara halter, övriga under kvantiteringsgränsen.
** Medelvärde och standardavvikelse för endast de sju analyserade reningsverken.
*** < värden för TBBPA är under kvantifieringsgränsen (dessa är ej medräknade i medelvärden och standardavvikelser).

I IVL:s screening 2001-2002 detekterades pentabromfenol* i alla provtagna rötslam och
tribromfenol* i ett av tre. Inga bromfenoler* har dock detekterats i primärslammet – möjligen har
ämnena bildats under rötningen genom nedbrytning av andra bromerade ämnen.

Fosforbaserade flamskyddsmedel
Fosforbaserade flamskyddsmedel* fastnar i mycket liten utsträckning i slam i reningsverk. Knappt
hälften (49 %) av de fosforbaserade flamskyddsmedel som kommer till reningsverken
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(uppskattningsvis ca 15 % av Sveriges totala import) bryts ner, ca 1 % fastnar i slammet och resten
går rakt igenom reningsverket och förs ut i naturen. Nedbrytning och fastläggning varierar dock
mellan olika substanser (klorerade molekyler går opåverkade genom reningsverken medan
oklorerade alkyler* till mellan 35 och 100 % försvinner ur avloppsvattnet). Höga halter av
fosforbaserade flamskyddsmedel har uppmätts i Trelleborgs avloppsreningsverk, framför allt av
ämnena TCPP* och TCEP*, vilket tros bero på en industri kopplad till reningsverket som tillverkar
flamskyddsfärger. Även halterna av TBP* ligger relativt högt medan halterna av TBEP* ligger lägre
än hos de flesta andra reningsverk i studien.

Fenoler och antioxidanter
År 2003 utfördes en screening av antioxidanter*, alkylfenoler* och bisfenoler* i Skåne, där även
Trelleborgs kommun deltog. Prover togs på avloppsslam, inkommande avloppsvatten, dagvatten,
ytvatten, sediment och fisk. Här redovisas resultaten avseende dagvatten, avloppsvatten och slam
från reningsverk. För information om resultat för övriga matriser se avsnittet Miljögifter i sjöar och
vattendrag. Resultaten visar på en bred spridning av fenoler*.

Alkylfenoler
De höga halterna av grenad 4-nonylfenol* (4-NP) i samtliga prover visar på en hög ämneskvantitet
och en allmän spridning med belastning från både hushåll och punktkällor. Vad gäller 4nonylfenol-mono-etoxilat (4-NPME) och 4-nonyl-di-etoxilat är spridningen också allmän. De
metaboliter* som bildas när dessa ämnen bryts ned är mycket persistenta, vilket betyder att de
kommer att finnas kvar i miljön en lång tid framöver även om användningen av
nonylfenoletoxilater* skulle upphöra.

Alkylfenoler i slam
Grenad 4-NP och 4-NPME är de alkylfenoler som fanns i högst halter i slam från Trelleborgs
reningsverk (värden med fet stil i Tabell 2). Bilden överensstämmer väl med det generella resultatet
för Skåne. Det nationella medelvärdet av 4-NP i slam år 2002 var 15µg/g ts* för avloppsreningsverk
som inte är mycket kraftigt påverkade av industriella utsläpp. Trelleborgs avloppsreningsverk
ligger på ungefär det dubbla nationella medelvärdet. Riktvärdet för spridning av slam på åkermark
överskrids dock inte.

Alkylfenoler i dag- och avloppsvatten
Även i analysen av dagvatten är 4-NP och 4-NPME vanligast. I avloppsvatten är grenad 4-NP det
ämne som förekommer i högst halt i Trelleborg (värden med fet stil i Tabell 2). I andra skånska
kommuner förekommer även höga koncentrationer av 4-NPME. Alkylfenolkoncentrationen är
ungefär 10 gånger högre i avloppsvatten än i dagvatten.

0,086 <2,0

<0,001 0,640 <0,1

4-n-nonylfenol (rak)

4-tert-oktylfenol-dietoxilat
-

1,72

<6,0

<0,60

<0,04

<0,010

-

30,50

6,8

0,26

<0,05

4-nonylfenolmono-etoxilat

0,044

4-nonylfenol*
(grenad)

4-di-dekylfenol

-

4-nonylfenol-dietoxilat

Inkommande
avloppsvatten (µg/l)
Rötat slam (µg/g ts)

4-tert-oktylfenolmono-etoxilat

Matris

4-tert-oktylfenol

4-n-oktyfenol

Tabell 2. Screening av alkylfenoler i Trelleborgs reningsverk. Provtagningsdatum för inkommande
avloppsvatten 2003-09-18, för slam 2003-09-25. Särskilt förhöjda halter i fet stil.

*Naturvårdsverkets riktvärde för användning av slam på åkermark 0,50µg/g ts* avseende alkylfenoler.
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Alkylfenoler i Trelleborgs ARV
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Diagram 1. Screening av alkylfenoler i slam och inkommande avloppsvatten 2003.

Antioxidanter
Antioxidanter* kan ha väldigt olika kemisk sammansättning. Den gemensamma nämnaren,
oavsett kemisk uppbyggnad, är att de förhindrar oxidation. Vissa fenoliska ämnen fungerar som
antioxidanter, t.ex. de tertiära butylfenolerna* 4-tert-butylfenol och 2,4-di-tert-butylfenol som
förekommer i samtliga matriser och så gott som alla prover i den regionala studien. Detta tyder på
en allmän spridning och belastning både från hushåll och genom deposition med luft och
nederbörd. 2,4-di-tert-butylfenol återfinns i koncentrationer som är höga i förhållande till
ämneskvantiteten* medan halterna av ämnet TBF* är relativt låga i förhållande till dess
ämneskvantitet. Halterna av 4-tert-butylfenol i slam och vatten ligger under de nivåer som uppges
orsaka ekotoxikologiska effekter*, men för 2,4-di-tert-butylfenol är effekterna inte utredda.

Antioxidanter i slam
Samtliga undersökta antioxidanter* finns i detekterbara halter i slam från avloppsreningsverk.
Slammet från Trelleborgs reningsverk innehåller, liksom flertalet provtagna slam, framför allt
förhöjd halt av BHT* (se Tabell 3). Även 2,4-di-tert-butylfenol finns i högre halt i slam än övriga
ämnen. Slammet från Ystads och Helsingborgs reningsverk innehåller dock mångdubbelt högre
halter av detta ämne – 37 resp. 3,5 µg/g ts*.
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Inkommande
avloppsvatten
0,025 1,895 0,188 <0,006 0,288 0,083 0,121 0,020 0,0036 <0,02
(µg/l)
Rötat slam (µg/g ts) 0,007 0,031 0,036 0,023 <0,002 0,105 <0,003 0,010 0,0050 <0,02

2,4,6-tri-tertbutylfenol

2,6-di-tert-butyl-4etylfenol

BHT

2,6-di-isobutylfenol

TBF

tert-butylhydrokinon

Isoegunol

2,4-di-tertbutylfenol

BHA

Propofol

4-tert-butylfenol

2-tert-butylfenol

Matris

6-tert-butyl-2,4-xylenol

Tabell 3. Screening av antioxidanter i Trelleborgs reningsverk. Provtagningsdatum för inkommande avloppsvatten
är 2003-09-18 och för slam 2003-09-25. Särskilt förhöjda halter i fet stil.
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Diagram 2. Screening av antioxidanter i slam och inkommande avloppsvatten 2003.

19

Antioxidanter i dag- och avloppsvatten
I dagvatten har framför allt uppmätts förhöjda halter av 2,4-di-tert-butylfenol, men även av 4-tertbutylfenol och tert-butylhydrokinon. I avloppsvatten är koncentrationen antioxidanter* runt 10
gånger högre än i dagvatten och ämnesfördelningen är en annan. Högst i Skånes avloppsvatten
generellt är halterna av BHT, BHA* och 2,4-di-tert-butylfenol (i fallande storleksordning). I
Trelleborg har ett extremvärde för 4-tert-butylfenol uppmätts och även halterna av propofol är de
högsta. Propofol Claris är ett kortverkande, sömngivande läkemedel som används för att starta och
upprätthålla narkos. Det används för nedsövning, eller för att sänka medvetandegraden (som
lugnande medel) under intensivvård eller i samband med diagnostiska eller kirurgiska åtgärder.
Källorna till dessa föroreningar bör utredas. Avloppsvattnet i Trelleborgs reningsverk innehåller
också relativt hög halt av isoegunol, men Malmös reningsverk har det högsta uppmätta värdet.
Isoegunol används bland annat som doftämne i kosmetika.
Naturvårdsverket rekommenderar för närvarande ingen fortsatt undersökning av tertiära
butylfenoler*.

Bisfenoler
Två bisfenoler* har undersökts i Skåne – bisfenol A (A står för aceton) och tetrabutylmeten-difenol. Tetrabrombisfenol A diskuteras under rubriken Bromerade flamskyddsmedel*, s 9. Endast
bisfenol A återfanns i vatten och slam från Trelleborgs reningsverk. Förhöjda halter på 1,1 µg/l
resp. 0,6 µg/g ts har uppmätts i vatten respektive slam. Ämnet återfinns för övrigt i samtliga
provtyper utom fisk, vilket tyder på en allmän spridning och belastning från hushåll, såväl som
deposition från luft och nederbörd samt diffus belastning från mark och vatten. Vidare
övervakning av förekomsterna av Bisfenol A rekommenderas av Naturvårdsverket.
Tetrabutylmeten-di-fenol har detekterats i slam från Malmö och Helsingborg.

Triclosan
Triclosan* har undersökts på nationell nivå och har påträffats i relativt höga halter i slam från
avloppsreningsverk. Medianvärdet från 33 undersökta reningsverk var 2,1 mg/kg ts. Det lägsta
värdet var 0,03 mg/kg ts och det högsta 11 mg/kg ts – variationen är med andra ord stor. En
undersökning i Jämtlands län visar att halterna är högre i enskilda brunnar än hos kommunala
reningsverk vilket indikerar att triclosan främst sprids från vanliga hushåll och inte från industrier.
Halter på upp till 29 mg/kg ts har uppmätts i enskilda brunnar i den jämtländska studien.
Också i IVL:s screeening -rapport från 2002, där man uppmätte små skillnader mellan de fyra
undersökta reningsverken, drar man slutsatsen att punktkällor har en underordnad betydelse för
spridningen av triclosan till avloppsreningsverken. Utifrån medelvärdet 3,5 mg/kg ts har man
uppskattat fastläggningen av triclosan i kommunala reningsverk till i storleksordningen 1 ton per
år. Detta motsvarar den svenska nettoimporten av triclosan som kemisk produkt* år 2001.
Avloppsvatten har analyserats med avseende på triclosan i Jämtland och Stockholm. Medelhalten i
utgående vatten var 150 resp 188 ng/l. Ett prov på ingående vatten i Stockholm uppvisade en halt
på 600 ng/l. Det lägsta kända NOEC-värdet gäller en algart som påverkas negativt vid halter på 0,5
μg/l.
Triclosan har även påvisats i slam från ett dagvattenmagasin, men i betydligt lägre halt än i slam
från avloppsreningsverk.
De höga halterna av triclosan i avloppsslam väcker frågan om hur mikroorganismer i åkermark
som gödslas med slam kan påverkas.
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Ftalater
Ftalaten DEHP*(dietylhexylftalat) har undersökts i flera olika studier och förekommer i slam i
halter mellan 1,3 och 185 mg/kg ts (medianhalt 14 mg/kg ts). Det finns inga riktvärden för halter i
slam, men det lägsta NOAEL*-värdet ligger på 4,8 mg/kg kroppsvikt och dag avseende
testikelskador. Både i områden med industri och i områden med hushåll har höga halter uppmätts
– det går alltså inte att peka ut någon enskild sektor som huvudansvarig för föroreningen. En
studie i Jämtlands län visade dock på lägre halter i slam från enskilda avloppsbrunnar än i slam från
de kommunala reningsverken.

Organiska aminer och LAS (linjära alkylbensensulfonater)
År 2007 utfördes en nationell screening av organiska aminer* och LAS (linjära
alkylbensensulfonater) i Sverige, där även Skånes kommuner och Trelleborgs kommun deltog.
Prover togs med avseende på organiska aminer på inkommande och utgående avloppsvatten, slam,
dagvatten samt ytvatten i hela landet. Prover togs med avseende på LAS på inkommande och
utgående avloppsvatten samt slam. Proverna togs vid två tillfällen, i september och november
2007. Här redovisas resultaten avseende inkommande och utgående avloppsvatten samt slam från
Trelleborgs avloppsreningsverk och dagvatten . I Trelleborgs kommun togs dagvatten från brunnar
vid OK-Q8-bensinstationen på Strandgatan och på Trelleborg Industri AB:s gårdsplan.

Organiska aminer
Sammanlagt fem olika organiska aminer ingick i studien 2007: PEHA (3,6,9,12-Tetraazatetradecane1,14-diamine), DCHA (di-cyclo-hexyl-amine), NCBA (N-cyclohexyl-2-benzothiazolamine), IPPD (Nisopropyl-N´-phenyl-p-phenylene-diamine) och DPA (di-phenylamine). Samtliga föreningar kan
härledas till biltrafik på vägar och trafikrelaterade material. DCHA och DPA betraktas även som
industriella baskemikalier. Den amin som detekterades mest frekvent och i de högsta
koncentrationerna var DCHA. En gradientstudie visade att halten DCHA minskade med avståndet
till vägen. För DCHA verka den urbana diffusa spridningen vara den mest betydande för förekomst
av detta ämne i miljön. Den viktigaste slutsatsen är att DCHA är frekvent förekommande i den
svenska miljön. Utökade mätningar skulle ge mer kunskap om var i miljön DCHA ansamlas, genom
provtagning av t.ex fisk. Upptag i fisk skulle kunna vara en tänkbar exponeringsväg för människa.
Det kan förekomma fall där halter i utgående vatten från avloppsreningsverk kan påverka ekologin
negativt, speciellt i recipienter där volymsflödet från reningsverket utgör mer än 10 % av
recipientens totala vattenföring. IPPD detekterades mycket sällan och endast i slam, NCBA
detekterades i luft, ytvatten, dagvatten, slam och sediment i 10 % av proverna. DPA detekterades
endast i ett fåtal prover, och PEHA detekterades i ett antal vattenprover. Aminerna verkar spridas
över stora områden via luft.

Organiska aminer i slam
Koncentrationen av DCHA i slam vid Trelleborgs avloppsreningsverk var 239 respektive 48 ng/g ts,
dvs högre i september månad jämfört med medianvärdet för hela landet 90 ng/g ts. Kristianstads
avloppsreningsverk hade de högsta värdena med 766 respektive 316 ng/g ts DCHA.
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Diagram3. Screening av DCHA (di-cyclo-hexyl-amine) i slam 2007. ARV=avloppsreningsverk.

Organiska aminer i avloppsvatten
Koncentrationen av DCHA i utgående avloppsvatten från avloppsreningsverk låg mellan <6-140
ng/l (median 27 ng/l) i hela landet. Koncentrationen av DCHA i utgående avloppsvatten i
Trelleborgs ARV var 37 respektive <11 ng/l, dvs högre än medianvärdet under september månad. I
Skåne var värdena högst för Sjölunda ARV med 39 respektive 46 ng/l, dvs marginellt lägre än för
Trelleborgs ARV.
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Diagram 4. Screening av DCHA (di-cyclo-hexyl-amine) i avloppsvatten 2007.
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Organiska aminer i dagvatten
Koncentrationen av DCHA varierade mycket i dagvattenproven (<5-940 ng/l, median 170 ng/l) i
Sverige totalt. De högsta koncentrationerna återfanns i trafikrelaterat dagvatten från Stockholm
och Trelleborg (OKQ8, 876 respektive 691 ng/l). Värdena från Trelleborg är de högsta i Skåne. Även
värdena från dagvatten vid Trelleborg Industri AB låg över medianvärdet (176 respektive 518 ng/l).

LAS (linjära alkylbenzensulfonater)
LAS är anjontensider som huvudsakligen används i tvätt- och diskmedel och som tillsats i
smörjmedel. LAS är i kommersiell form en teknisk blandning bestående av raka kolkedjor med 10
till 14 kolatomer, där kol 12 och 13 är de dominerande fraktionerna. LAS löser upp fett och oljor,
men kommer ut i naturen och lagras till exempel i djurfett. Användningen i Sverige har minskat
med hjälp av miljömärkning fram till 1999, men ökar igen på grund av parallell- och direktimport
av tvättmedel. Vid screeningen hittades inte LAS i ytvatten, sediment eller jord från
bakgrundsområden. LAS-koncentrationen i ytvatten är lägre än PNEC, och förväntas inte medföra
några negativa effekter för organismer i vattenfasen. LAS-koncentrationen i sediment är lägre än
PNEC. LAS uppmättes i samtliga inkommande vatten till avloppsreningsverken. Medianvärdet
uppgick till 360 µg/l i landet. Det högsta värdet uppmättes på Sjölunda avloppsreningsverk i
Malmö. LAS uppmättes även i samtliga utgående avloppsvatten, med medianvärdet 2.7 µg/l, med
näst högsta värdet på Sjölunda avloppsreningsverk. Reningsgraden i avloppsreningsverken låg
mellan 95 och 99.9 %. I medeltal återfinns 33 % av till reningsverket inkommande LAS i slammet.
Slamproverna från Sjölunda avloppsreningsverk (båda 2700 mg/kg TS) överskred den haltgräns för
spridning på jordbruksmark som föreslagits i EU.

LAS i slam

Koncentration LAS mg/kg TS

Mediankoncentrationen i avloppsreningsverksslammet var 670 mg/kg TS. Koncentrationen av LAS
(summa C10-C14)i slammet från Trelleborgs avloppsreningsverk var 1600 respektive 1400 mg/kg
TS, dvs mer än dubbelt som mycket som medianvärdet.
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Diagram5. Screening av LAS (linjära alkylbenzensulfonater) i slam 2007.
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LAS i avloppsvatten
Koncentrationerna av LAS i inkommande avloppsvatten till Trelleborgs avloppsreningsverk var
840 respektive 770 µg/l, dvs. dubbelt så mycket som landets medianvärde. I utgående
avloppsvatten var värdena 11 respektive 6.3 µg/l, dvs även dessa värden högre än medianvärdet 2.7
µg/l. Både inkommande och utgående avloppsvatten från Trelleborgs avloppsreningsverk hade de
näst högsta värdena i Skåne.
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Diagram 6. Screening av LAS (linjära alkylbenzensulfonater) i inkommande och utgående avloppsvatten
2007.

Läkemedel (antibiotika, antiinflammatoriska och hormoner)
År 2005 utfördes en screening av olika typer av läkemedel – antibiotika, antiinflammatoriska
ämnen och hormoner - i Skåne, i vilken Trelleborgs kommun deltog. Provtagning utfördes på
utgående avloppsvatten och slam från avloppsreningsreningsverk samt lakvatten från deponier.
Här redovisas resultaten avseende antibiotika, antiinflammatoriska ämnen och hormoner från
utgående avloppsvatten och slam från Trelleborgs avloppsreningsreningsverk. Utgående
avloppsvatten hamnar oftast i havet. Läkemedel skiljer sig från konventionella miljögifter eftersom
de är konstruerade för att ge biologiska effekter på människor eller djur. De är ofta lipofila för att
kunna passera membran och de är ofta persistenta för att den aktiva substansen skall hinna verka
innan den bryts ned. Läkemedel har många av de egenskaper som gör att ett ämne kan
bioackumuleras och orsaka effekter i ekosystem. Det börjar bli mer och mer välkänt att många
läkemedel utövar kronisk toxicitet på organismer, vilket inte vanliga akuttoxiska tester kan mäta.
T.ex har det visat sig att hormonet etinylöstradiol verkar 150 000 gånger mer toxiskt vid kroniska
tester jämfört med akuta. Speciellt har studier av etinylöstradiol visat att grodyngel som normalt
skulle ha blivit grodhannar kan i stället bli honor om de utsätts för p-pillerhormonet
etinylöstradiol. Enligt Uppsala Universitet räcker det med så låg halt som 18 ng/l för att grodorna
skall byta kön. Det har visat sig att syntetiska hormoner, som etinylöstradiol och noretisteron,
bryts ned betydligt långsammare än naturliga.
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Antibiotika
De antibiotika som ingick i studien var: Doxycyklin, Demeklocyklin, Klortetracyklin,
Oxitetracyklin, och Tetracyklin.

Antibiotika i slam
Tetracyklin och doxycyclin påvisades i flertalet slamprov. För Trelleborgs del var halten i slam av
tetracyklin och demeklocyklin (3600 μg/kg ts respektive 800 μg/kg ts) högre än i de 8 övriga
reningsverken (Hörby 1700, Malmö 1400 och Helsingborg 1500 μg/kg ts respektive Landskrona och
Ystad 500 μg/kg ts).
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Diagram 7. Screening av antibiotika i slam 2005.

Antibiotika i avloppsvatten

Koncentration µg/l

Tetracyklin, klortetracyklin och doxycyklin påvisas i ett fåtal av utgående avloppsvattenprov.
Halter ligger i nivå med prover från övriga Sverige. Den nationella screeningen visar att halterna i
ingående avloppsvatten generellt är ca 10 ggr högre än i utgående, samt att avloppsvatten från
sjukhus inte har högre halter än övrigt ingående avloppsvatten.
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Diagram 8. Screening av antibiotika i utgående avloppsvatten 2005.
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Antiinflammatoriska ämnen
De antiinflammatoriska ämnen som ingick i screeningsstudien var: Ibuprofen, Ketoprofen,
Naproxen och Diklofenak.

Antiinflammatoriska ämnen i slam
Beträffande ibuprofen och naproxen ligger Trelleborg i mittenligan samt är lägst för diclofenak i
slam.
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Diagram 9. Screening av antiinflammatoriska ämnen i slam 2005.

Antiinflammatoriska ämnen i avloppsvatten
Halterna av antiinflammatoriska ämnen i Trelleborg är jämförbara med övriga Sverige, eventuellt
något lägre än genomsnittet i Skåne. Den nationella screeningen visar att framför allt ibuprofen och
naproxen försvinner från vattenfasen i reningsverken. I slam påvisas samtliga ämnen i flertalet
prov, förutom ketoprofen som påvisas i hälften av proverna. För Trelleborgs del var halterna av
ketoprofen respektive naproxen i utgående avloppsvatten högst av kommunerna, 2.27 μg/l
respektive 1.94 μg/l (jämfört med Svedala 1.89 μg/l för ketoprofen och minimum för Ystad med
0.02 μg/l för ketoprofen) samt minimum 0.03 μg/l för Landskrona för naproxen.
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Diagram 10. Screening av antiinflammatoriska ämnen i utgående avloppsvatten 2005.
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Hormoner
De hormoner som ingick screeningsstudien var: Etinylöstradiol, Noretisteron, Östradiol,
Östriol och Progesteron.

Hormoner i slam
För Trelleborgs del ligger halterna högt i slam för 17-alfa-etinylestradiol med 7.8 μg/kg ts,
maxvärde har Malmö med 30 μg/kg ts. För progesteron har Trelleborg halten 46 μg/kg ts,
maxvärde har Ängelholm med 270 μg/kg ts och Malmö har halten 230 μg/kg ts.
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Diagram 11. Screening av hormoner i slam 2005.

Hormoner i avloppsvatten
Framför allt påvisas noretisteron och progesteron i utgående avloppsvatten, slam och lakvatten.
Sammantaget för Sverige är halterna något högre i utgående än i ingående avloppsvatten.
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Diagram 12. Screening av hormoner i utgående avloppsvatten 2005.
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Limonen
IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket utfört en screening av limonen i Sverige. Limonen är en
naturlig förening som finns bl.a. i gran, tall och citrusfrukter. Ämnet är ett prioriterat
riskminskningsämne som används som smak- och lukttillsats till många livsmedel,
hushållsprodukter, hygienprodukter och parfymer samt som lösningsmedel inom t.ex
färgindustrin. Limonen bidrar till bildningen av ozon, är toxiskt bl.a. för fisk och zooplankton.
Limonen kan orsaka överkänslighet hos människor. Limonen hittades i slam från flertalet av de
svenska reningsverken. I Blekinge återfanns det i slam från Volvo personvagnar, Karlshamns och
Sölvesborgs reningsverk. Halterna varierade väldigt i landet. I Sölvesborg uppmättes relativt höga
halter. Slutsatsen från denna studie är dock att limonen inte verkar ackumuleras i miljön i någon
större utsträckning. D- och L- limonen är klassade som prioriterade riskminskningsämnen enligt
Kemikalieinspektionens PRIO-databas, med riskfras R 50/53 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Limonen är även klassificerad som
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. Naturvårdsverket klassar dock i rapport 5524 limonen som ett
mindre problem i miljön. Författaren anser dock att limonen orsakar problem för människor som
har astma eller överkänslighet för starka dofter.

Nonylfenoletoxylat i slam och avloppsvatten
Naturskyddsföreningen har testat badhanddukar för ett antal kemikalier som kan orsaka hälsooch miljöproblem i tillverkningslandet eller där de används och tvättas. Analyserna visar att alla
handdukar i undersökningen innehöll nonylfenoletoxilat, i vissa fall i mycket höga halter.
Nonylfenoletoxilat bryts ner till nonylfenol som är svårnedbrytbart och lagras i levande djur och
växter. Kemikalierna kan även orsaka skador i Sverige. De kemikalier som finns kvar i handduken
hamnar så småningom i avloppet när vi tvättar. En del följer med vattnet som släpps tillbaka ut i
naturen, en del bryts ner i reningsverkets processer eller lagras i reningsverkets slam. Analyserna
visar också att många handdukar innehåller tungmetaller, formaldehyd och att de kan innehålla
azofärgämnen. Några få handdukar innehåller brom i relativt höga halter.
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Våt- och torrdeposition av miljögifter
Som nämnts i inledningen kan många miljögifter färdas väldigt långt innan de slutligen deponeras.
Det innebär att bidragen av vissa ämnen från andra länder via luft kan vara betydande. Detta gäller
t.ex. det polycykliska aromatiska kolvätet benso(a)pyren*. De lokala effekterna kan dock också
vara stora, för polycykliska aromatiska kolväten (PAH*) framför allt i områden med industrier eller
mycket vedeldning. Tungmetaller däremot har en mer lokal spridning och återfinns framförallt i
närheten av punktkällor som industrier.
Med våtdeposition menas att luftburna partiklar adsorberas till vattenfasen i atmosfären och på så
vis ”tvättas ur” luftmassan med det fallande regnet eller snön. Torrdeposition är partiklar eller
gasformiga föroreningar som faller direkt till jordytan. Torrdepositionen är mest betydande på ett
lokalt plan och är beroende av landskapets karaktär och utseende, d.v.s. hur stor yta som kan fånga
upp partiklarna. Den begränsade mängden skog i Trelleborgs kommun gör torrdepositionen
mindre betydande än våtdepositionen.
Det saknas information om deposition av många ämnen. För vissa ämnen redovisas därför halter i
luft, eftersom dessa står i relation till depositionen.

Tungmetaller
Depositionen av metallhaltiga partiklar har minskat kraftigt sedan början av 1970-talet till följd av
förbättrad reningsteknik inom alla områden. Bakgrundshalter av tungmetaller i nederbörd mäts
nationellt, bl.a. i Arup utanför Hörby i norra Skåne. IVL är datavärd och uppgifter om mätningarna
kan hämtas på www.ivl.se.
Mossor tar nästan uteslutande upp metaller från luften och ger därmed en god indikation på det
atmosfäriska nedfallet. Mätningarna speglar nedfallet de föregående två till tre åren. I diagrammen
med röda-lila staplar redovisas medianhalterna av olika metaller i Skåne mellan 1990 och 2005. I
diagrammen med gula, gröna och blå staplar redovisas uppmätta halter från mätstationer i
Trelleborgs kommun (mätningar har gjorts t.o.m. år 2000). Respektive kulör i
Trelleborgsdiagrammen motsvarar en viss lokal, siffran inom parentes anger provpunktens
nummer det aktuella året. Numreringen liksom provtagningsplatserna har varierat mellan åren,
nedan hittar du en karta över de olika provtagningspunkterna. Punkternas färger i kartan stämmer
överens med deras respektive färger i diagrammen.

Figur 1. Provtagningspunkter för analys av tungmetaller i mossa.
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Bly
Blyhalterna i luft i Sveriges tätorter minskade mellan 1990 och 1997 sannolikt med mer än 75 % till
följd av ökade miljökrav på bensin. Detta återspeglas givetvis även i depositionen av bly*, vilket
också syns i diagrammen över tungmetaller i mossa i Skåne resp. Trelleborg.
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Diagram13. Tungmetaller i mossprover, Skåne 1990-2005, medianvärden.

Den gröna Trelleborgspunkten har högst värden, vilket kan härledas till industriell påverkan.
År 2004 motsvarade deposition av bly* i Sverige i storleksordning 200-300 ton bly* per år, enligt
Kemikalieinspektionen. Ytterligare drygt 300 ton bly* sprids till miljön varje år genom ammunition
och fiskesänken. Denna spridning av metalliskt bly* ger dock inte effekter förrän blyet bryts ned
och omvandlas till biotillgängliga former.
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Diagram14. Tungmetaller i mossprover, Trelleborgs kommun 1990-2000, medianvärden.
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Kadmium
80-90 % av det kadmium* som deponeras till mark och vatten via luften är våtdeposition.
Atmosfäriskt nedfall utgör den dominerande tillförseln av kadmium* till åkermark och skogsmark.
Under perioden 1985-2000 minskade nedfallet av kadmium* kraftigt i hela södra Sverige – halterna
i mossa har under denna tid halverats (se Diagram ). I Trelleborgs är trenden inte lika tydligt
positiv (se Diagram ), varför det kan finnas anledning att följa upp med en ny mätning. I närheten
av industrier kan nedfallet vara mångdubbelt högre än bakgrundshalterna, vilket man också kan se
på den resultatet från den industriellt påverkade gröna mätpunkten i Trelleborg.
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Organiska miljögifter
De olika miljögifternas kemiska egenskaper påverkar i vilken utsträckning de binds till partiklar
som kan våt- eller torrdeponeras, eller om de istället bryts ned i reaktion med andra ämnen i
luften. Särskilt större organiska molekyler binds till partiklar, t.ex. från avgaser som kyls ner. Olika
ämnen har dessutom olika uppehållstid i atmosfären, beroende på hur reaktiva de är (vilken
halveringstid de har), vilket påverkar hur långt de kan transporteras innan de deponeras eller bryts
ned. Uppehållstiden är också starkt beroende av väderleksförhållandena. De flesta organiska
luftföroreningarna genomgår väldigt komplicerade reaktionskedjor i atmosfären.
Nedbrytningsprodukterna kan i sin tur ha egenskaper som gör att de fastnar på partiklar. Vissa
bildar också ”egna” partiklar som slås ihop till större enheter och som kan bli kvar betydligt längre i
atmosfären än ursprungsämnet.

Bromerade flamskyddsmedel
Tribromfenol* har uppmätts i mycket höga halter i luft i Boroområdet utanför Vetlanda – halterna
var ca 10 gånger högre än de näst högsta värdena som uppmättes i Vasastan i Stockholm och i
Stenungsund. Bromfenoler* har dock endast detekterats i luft från industriella eller urbana miljöer,
förutom en uppmätt låg halt av pentabromfenol* i luft från Pallas.
Vad gäller deposition är skillnaden mindre markant mellan bakgrunds- och ickebakgrundsmiljöer.
Depositionen av tribromfenol* i Vasastan i Stockholm låg på mellan 2,1 och 5,1 ng/m2 och dag,
medan bakgrundslokalerna låg på mellan 0,1 och 1,8 ng/m2 och dag.
Bakgrundsnivån av TBBPA* i luft är låg (1pg/m3) och halterna i samhällen är tydligt förhöjda
jämfört med bakgrundsnivån. Även depositionen är högre i urban miljö. Spridningen är diffus och
ämnet transporteras långväga.
Halterna av det additiva flamskyddsmedlet hexabromcyklodekan, HBCD*, är på samma nivå som
TBBPA* i bakgrundsmiljöer, men mer förhöjda i tätorter.

Fenoler
Oktylfenoler* finns i atmosfären både i gasform och bundet till partiklar.
I 2003 års nationella screening* av fenoler* var metylfenol* den dominerande i luft. Mätningarna
gjordes i Malmö och Stockholms stad. De tertiära butylfenoler* och långkedjiga alkylfenoler* som
också undersöktes var i de flesta fall inte detekterbara. De främsta källorna bedöms vara
vedeldning och trafik snarare än utsläpp från kemikalieanvändning. Trafik ger upphov till utsläpp
av toluen* och xylen* som sedan genom oxidation kan omvandlas till metylfenoler* – en process
som kan misstänkas vara av vikt i Trelleborg med den betydande trafiken till och från hamnen.

Bromfenoler
Bromfenoler* diskuteras under Bromerade flamskyddsmedel* ovan.

Triclosan
Triclosan* har påträffats i markant förhöjda halter i luft och deposition i urban miljö. Detta visar
att spridningen av triclosan* inte är begränsad till avlopp, reningsverk och vattensystem. De
mängder som sprids via luft är dock betydligt mindre än de som sprids via vatten – den totala
depositionen i Stockholmsområdet beräknas ligga på några hundra gram per år.
Inga mätningar har gjorts i Trelleborgs kommun.

Ftalater
Det förekommer en viss storskalig atmosfärisk spridning av DEHP*. Inga svenska mätningar av
ftalater* i luft har genomförts.
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Polycykliska aromatiska kolväten, PAH
Lätta PAH* förekommer främst i gasfas och bryts relativt snabbt ner i atmosfären. Tunga PAH*
däremot förekommer främst bundna till partiklar. Partikulärt bundna PAH* reagerar också med
atmosfären men betydligt långsammare, vilket gör att de ofta inte hinner brytas ner kemiskt i
atmosfären innan de deponeras.
Benso(a)pyren* används som indikator för den totala halten av PAH*. Endast ett fåtal svenska
tätorter har halter som överstiger EU:s målvärde för benso(a)pyren* i luft (1 ng/m3). Enligt ett

av de nationella delmålen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft ska en årsmedelhalt på 0,3
ng/m³ huvudsakligen underskridas år 2015. Till 2020 är målet halter som understiger 0,1
ng/m³. Under vintern 2003/2004 uppmättes halten benso(a)pyren* i Trelleborg till drygt 0,2
ng/m3. En miljökvalitetsnorm för benso(a)pyren* i luft kommer att införas i Sverige år
2006/07. Lokala miljömål för PAH* i luft finns i det lokala miljömålsprogrammet för Frisk
luft.(Från Frisk luft)
Inga mätningar av deposition av PAH* har gjorts i Trelleborg. Istället kan jämföras med en mätning
i Göteborg i april, augusti resp. december 2005, där en deposition på mellan 0,3 och 1,3 µg
PAH*/m2 uppmättes per dygn. Störst var depositionen på vintern och minst på sommaren.
Depositionen ovanpå ett hustak inne i centrala Göteborg var lika stor som eller större än
depositionen invid en större trafikled.

Lättflyktiga organiska ämnen, VOC
Reaktiviteten hos olika slags flyktiga organiska föreningar, VOC*, varierar kraftigt. De flesta
reagerar dock så pass långsamt i atmosfären att man i lokala modeller ofta kan anta att de beter sig
som inerta ämnen. Den atmosfäriska uppehållstiden ligger vanligen i storleksordningen timmar till
dagar. Ett viktigt undantag är metan som, på grund av sin låga reaktivitet, har en uppehållstid på
flera år i atmosfären och därför sprids globalt.
IVL har jämfört uppmätta halter i luft från ett 20-tal svenska tätorter av ämnet bensen*, den enda
VOC* som det finns en miljökvalitetsnorm för. Medelvärdena hade år 2004 minskat med 70-80 %
sedan 1990, främst till följd av miljökrav på bensin. Medelvärdet i Trelleborg för vinterhalvåret
2004/2005 låg på ca 1 µg/m3 luft (se Diagram b). Värdet är klart under den nationella
miljökvalitetsnormen för 2010 (5 µg/m3) och i nivå med det nationella miljömålet inom Frisk luft
för år 2020 (1 µg/m3).
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Diagram 19 a och b. Diagrammen visar den procentuella fördelningen av källor till VOC-utsläpp i Trelleborg
(a), samt uppmätta halter av VOC i luften i Trelleborgs kommun (b).

Det totala utsläppet av VOC* inom Trelleborgs kommun är uppskattat till 940 ton/år. Den
huvudsakliga källan till dessa utsläpp är vägtrafiken, som står för runt hälften. Hushållens
fastbränslepannor bidrar med en fjärdedel och arbetsmaskiner med en tiondel. Eftersom halterna
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inte bedöms komma att överskrida nuvarande gränsvärden eller kommande normer görs inte
längre några mätningar av halterna utan kontrollen upprätthålls med hjälp av beräkningar.
Det finns miljömål uppsatta till 2020 även för eten* och formaldehyd* som också är lättflyktiga
organiska ämnen. Enligt IVL överskrids troligen målet för eten* vid starkt trafikerade gator i de
flesta svenska tätorter. Även miljömålsgränsen för formaldehyd* överskrids sannolikt i många
tätorter, men halterna är förmodligen betydligt högre i inomhusmiljö där möbler och byggmaterial
bidrar till spridningen av ämnet till luften. Detta behandlas vidare i miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö.
Lokala miljömål för VOC i luft finns i miljökvalitetsmål Frisk luft.

Bekämpningsmedel
Halterna av bekämpningsmedel i nederbörd undersöktes år 2005 på Söderåsen. 36
bekämpningsmedel och två nedbrytningsprodukter, varav totalt 13 inte är registrerade för
användning i Sverige, detekterades. Minst 12 substanser uppmättes i varje prov. Totalt 14 % av den
beräknade depositionen kommer från ämnen som inte längre används i Sverige.
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Förorenad mark
Länsstyrelsen har identifierat länets förorenade områden enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell*.
Utöver detta har dåvarande miljöförvaltningen tagit fram uppgifter om fastigheter som kan
misstänkas vara förorenade utifrån den verksamhet som pågår eller har pågått på platsen. Totalt
har 70 riskobjekt sammanställts, varav två stycken klassats som klass 1, tre som klass 2, en som
klass 3, samt en som klass 5 (se Tabell 4). Övriga 63 objekt är för närvarande oklassade (se Tabell
5). För de två klass 1-objekten, Phylatterion och Gasverkstomten, har undersökning påbörjats.
Tabell 5. Oklassade områden
som misstänks vara
förorenade i Trelleborgs
kommun.

Verksamhet
Bensinstationer
Metallindustri
Lackeringsverkstad
Kemisk industri
Kemtvätt
Garverier
Bilskrotar
Färgindustri
Glasindustri
Ytbehandling
Övrigt
Totalt

Antal
21
19
5
3
4
2
2
2
2
2
1
63

Tabell 4. Områden i Trelleborgs kommun som klassats med
avseende på markförorening.

Fastighet
Gjuteriet 10
Kronan 2
Lavetten 2
Phylatterion 31
Signalen 20
Spelmanshejdan 2
Stora Slågarp 27:38

Verksamhet
Metallindustri
Metallindustri
Metallindustri
Kemisk industri
Gasverk
Metallindustri
Metallindustri

Klassning
3 (måttlig risk)
5 (ingen risk)
2 (stor risk)
1 (mycket stor risk)
1 (mycket stor risk)
2 (stor risk)
2 (stor risk)

Två förorenade områden i Trelleborgs kommun, Trelleborg AB och Flintgroup Sweden AB, har
tidigare sanerats. Förorenade områden som orsakats av pågående verksamheter och vid utsläpp
hanteras vid den löpande tillsynen. Markundersökningar vid Nordic Storage AB och Pergo (Europe)
AB har utförts.
Oljebolagen har ett gemensamt saneringsprogram för gamla bensinstationer (där verksamheten
upphört mellan den 1 juli 1969 och den 31 december 1994) som omfattar identifiering, inventering,
riskklassning, markundersökning och vid behov sanering av fastigheter. SPIMFAB – SPI
Miljösaneringsfond AB har hand om det praktiska genomförandet. Hittills har ett objekt i
Trelleborg undersökts och sanerats (Hamngatan 18, Corfitz – Beck, Fastighet Herkules 29, sanerad
1998). Vid nedläggning av OK-Q8-stationen i Alstad upptäcktes även markförorening, som
sanerades 2008. Även markundersökningar vid Shell Seven Eleven på Strandgatan, Preem vid
Stavstensvägen samt Preem vid Strandgatan har utförts. Det finns ca 2 500 kända oljecisterner i
Trelleborgs kommun. Knappt 1 500 av dessa, företrädesvis utomhuscisterner ovan mark, finns
registrerade hos samhällsbyggnadsförvaltningen och har antingen godkänts för användning eller
skrotats på ett godkänt sätt. Det finns uppgifter om ca 750 cisterner under mark – hur många av
dessa som har skrotats är okänt. Förmodligen finns det en del cisterner nedgrävda som
markägaren inte har vetskap om – dessa är en potentiell källa till markförorening om de inte är
tömda på ett korrekt sätt. Under 2000-talet har ett antal av dessa cisterner läckt olja i marken, och
sanerats.
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Miljögifter i sjöar och vattendrag
En mätning av metallhalter i Albäcksåns ytsediment utfördes år 2002 för att undersöka eventuell
förorening från en äldre soptipp i anslutning till området. Sediment från två lokaler i åns nedre
lopp undersöktes, med resultatet att farhågorna om förorening kunde undanröjas – halterna var
låga eller mycket låga med undantag för nickel* som fanns i måttligt höga halter på en av lokalerna.
Nickel* har även uppmätts i höga halter i musslor vid Stavsten, läs mer om detta på s 49. Halterna
av metaller i Albäcksån bedöms vara på sådana nivåer att risken för effekter på flora och fauna i
vattenmiljön är liten eller obefintlig.
I augusti 2009 upptäcktes olja i Ståstorpsån, vilken åtminstone till en del härrörde från AB Svenska
Shells utsläpp från dieselanläggningen på fastigheten Loggen i Trelleborg. Utsläppet är under
utredning.
Tekniska förvaltningen har efter översvämningar upptäckt att lakvatten förs ut från
Albäckstippen till västra småbåtshamnen via dräneringsledningar och dagvattensystem.
Lakvattnet har haft höga halter av framförallt närsalter.
För att se om Albäcksån är påverkad av lakvattnet har miljöförvaltningen år 2008 genomfört en
studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån. Halterna vid de provplatser
för lakvatten kring Albäckstippen visar att dessa är mycket högre i grundvattnet än de som finns i
Albäcksån. En påverkan av lakvatten från tippen borde ha gett utslag i Albäcksån. De parametrar
som studerades var konduktivitet, Ntot, Ptot, järn, COD och BOD. Analyserna visar att halterna av
de uppmätta ämnena ligger i förhållandet 1:1mellan uppströmspunkten och nedströmspunkten.
Den sammantagna slutsatsen blir att påverkan av lakvatten från Albäckstippen på
Albäcksån kan inte påvisas.

Fenoler
År 2003 utfördes en screening* av antioxidanter*, alkylfenoler* och bisfenoler* i Skåne. Prover
togs på slam, avloppsvatten, dagvatten, ytvatten och sediment och fisk. Här redovisas resultaten
avseende ytvatten, sediment och fisk. Alla provtagningspunkter för dessa matriser ligger utanför
kommunens gränser. Få detekterade ämnen i fisk inom de screeningprogram som genomförts på
nationell och regional nivå tyder på att de undersökta ämnena inte bioackumulerar starkt i fisk. För
mer information om studien se även Miljögifter i slam och vatten från kommunala reningsverk.

Alkylfenoler
Grenad 4-nonylfenol är den avgjort vanligast förekommande nonylfenolen* i ytvatten från de tre
undersökta skånska sjöarna. I sediment återkommer även 4-nonylfenol-mono-etoxilat i högre
koncentrationer, särskilt i sediment från insjöar har förhöjda halter uppmätts. Alkylfenoler* har
även uppmätts i två prover på fisk, från Ringsjön samt Storarydsdammen.

Antioxidanter
I samtliga ytvattenprover fanns klart förhöjda halter av 2,4-di-tert-butylfenol. Även tertbutylhydrokinon och 2,6-di-iso-butylfenol återfanns i förhöjda halter i Vombsjön respektive
Ybbarpssjön. I sediment från samma lokaler är istället 4-tert-butylfenol det ämne som uppvisar
högst halter, följt av 2,4-di-tert-butylfenol och isoegunol. Även tert-butylhydrokinon samt 2-tertbutylfenol finns i förhöjda halter, det senare framför allt i provtagningslokalen vid Helsingborgs
kust. Inga detekterbara halter fanns i fisk.

Bisfenoler
Bisfenol* A återfinns i samtliga undersökta matriser utom fisk vilket tyder på en allmän spridning
och belastning från hushåll såväl som deposition från luft och nederbörd och diffus belastning från
mark och vatten. Vidare övervakning av förekomsterna av Bisfenol A rekommenderas av
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Naturvårdsverket (se s 67). Tetrabutylmeten-di-fenol detekterades i Storaryddammens sediment,
vilket kan härledas till ämnets fettlösliga egenskaper. Ämnet har dock inte uppmätts i fisk.

Siloxaner och styrener
2004 utfördes en screening av siloxaner*, klorerade och bromerade styrener* samt adipater* i
Skåne. Prover togs på sediment, fisk och slam. Samtliga provtagningspunkter ligger utanför
Trelleborgs kommuns gränser. Här redovisas resultaten för sediment och fisk. För mer information
om studien och resultaten avseende slam, se Miljögifter i slam och vatten från kommunala

reningsverk.

De siloxaner* som ingått i Skånes regionala screening* är samtliga flyktiga ämnen som förångas
snabbt. Exponeringen sker därför främst via luften – spridningen till akvatisk* miljö är sannolikt
liten även om ämnena har egenskaper som gör att de vid utsläpp till vatten kan binda till partiklar
och sedimentera. Inga halter över detektionsgränsen har uppmätts i fisk eller sediment i Skåne.
Inte heller på nationell nivå har siloxaner* påvisats i fisk, men däremot har vissa av de undersökta
ämnena detekterats i vatten och sediment.
Inga detekterbara halter av styren* uppmättes vid undersökningen i Skåne. I den nationella
studien har oktaklorstyren detekterats i luft från bakgrundslokaler (alltså inte i urban luft), samt i
Östersjösill. Sammantaget tycks spridningen av styrener* i Sverige dock vara liten.

Metaller i Skräbeån
Skräbeån börjar i Älmhults kommun, och slutar i Östersjön söder om Bromölla. I årsrapporten
2002 från Skräbeåns vattenvårdskommitté redovisas provtagning av metaller. Vid jämförelse med
Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet” (Rapport 4913), uppträdde metallerna i
låga till mycket låga halter. Mycket låga halter fanns avseende kadmium, nickel och zink, medan
låga halter fanns arsenik, bly, koppar och krom. Övriga metaller, såsom aluminium, barium, kobolt,
järn, kvicksilver, mangan, strontium, kalcium, magnesium, natrium och kalium uppträdde inte
heller i anmärkningsvärda halter.

Miljögifter i luft och biota
Under screening i Skåne 2003 togs prover på fisk och analyserades med avseende på antioxidanter,
alkylfenoler och bisfenoler. Det var enligt screeningresultaten inte möjligt att påvisa halter över
detektionsgränsen i abborre för antioxidanterna. För 4-tert-butylfenol anges att med tanke på att
ämnet lätt tas upp av organismer, är farligt för vattenlevande organismer, ökar i användning och är
allmänt förekommande i Skånes miljö väcks frågan om det, trots att halterna idag inte når upptill
de uppmätta koncentrationer som uppvisar effekter, finns det framtida potential för ämnet att
skapa negativa effekter på organismer. Halter av 2,4-di-tert-butylfenol detekterades i samtliga
matriser. Spridningsmönstret tyder på belastning från både hushållens användning och deposition
från luft och nederbörd. Inga av de uppmätta halterna för TBF (2,6-di-tert-butylfenol) i denna
undersökning överskrider de halter för ekotoxikologiska effekter som finns för ämnet. Ämnet
uppvisar måttlig toxicitet och har förmåga att bioackumulera i organismer.
För propofol anges att det är oklart om de uppmätta halterna utgör någon fara för miljön. Med
tanke på att BHT (2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol) ligger på fortsatt hög ämneskvantitet, har förmåga
att bioackumulera, har låg nedbrytbarhet, är en endokrin substans och har mycket hög giftighet för
vattenlevande organismer, väcks frågan om ämnet inte borde vara föremål för fortsatta studier.
Huruvida de uppmätta halterna i denna studie utgör någon fara för miljön är oklart, liksom för
även 2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol, 24,6-tri-tert-butylfenol. Inga halter för ekotoxikologiska effekter
finns tillgängliga och riskerna för ämnet vid de uppmätta halterna i miljön är således svåra att
bedöma för 2-tert-butylfenol, 2,6-di-iso-butylfenol, 6-tert-butyl-2,4-xylenol samt tertbutylhydrokinon. För alkylfenolerna detekterades 4-nonylfenol i fisken från Ringsjön och 4-tert-oktylfenol i
fisken från Storarydsdammen. Halterna i Skåne är något högre än i abborrar från Jönköpings län i
en tidigare studie. Bisfenoler detekterades inte i fisk på någon lokal i detekterbara halter.
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Kvicksilver i insjöfisk
Trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i fisk fortsatt att öka de senaste
tio åren i Sveriges inlandsvatten. Halterna är nu generellt 3-5 gånger högre än den naturliga
bakgrundsnivån. Det visar SLU-forskare i en analys av mer än 2000 sjöar
från 1960-talet och framåt. Grundorsaken till ökningen är att luftnedfallet fortfarande har
en sådan storlek att kvicksilverhalterna i marken fortsätter att byggas på. Därmed ökar också
utläckaget av kvicksilver från marken till våra vattensystem, vilket ger ökande halter i fisk. För att
ekosystemen ska få en återhämtning där kvicksilverhalterna sjunker krävs att luftnedfallet minskar
med 80 procent jämfört med dagens nivå
Även om det är luftnedfallet av kvicksilver som är huvudorsaken till ökningen av
kvicksilverhalterna i fisk, kan den pågående klimatförändringen vara en bidragande orsak. Enligt
SLU-forskarna påverkar ett förändrat klimat bland annat de processer som styr vilka mängder av
kvicksilver som frigörs till vattensystemen totalt och vilken mängd som är direkt tillgängligt för
upptag i organismer. Möjligen kan skogsbruket också ha bidragit till en viss ökning i läckaget av
kvicksilver från mark, genom att grundvattennivåerna stigit i områden som inte dikesrensats på
länge.

Androgenitet och östrogenitet i Vramsåns vattensystem
På senare år har man visat att vissa hormonstyrda fysiologiska processer hos fisk och
andra akvatiska organismer påverkas av utsläpp från reningsverk och industrier.
Hormonstörande effekter har hittills huvudsakligen avsett östrogener dvs. ämnen som
påverkar den honliga könscykeln. Utsläpp av kvinnliga könshormoner och hormoner
som används i p-piller i behandlat kommunalt avloppsvatten har visats påverka bl.a. fisk
i recipienter till reningsverk i Storbritannien. En 1998-1999 av IVL genomförd kartläggning
i Sverige har visat att ämnen med östrogena effekter förekommer i kommunala avloppsvatten och
androgena effekter har påvisats t.ex. i utsläpp från massa- och pappersbruk. Preliminära test vid
IVL har också visat att androgena effekter förekommer i kommunalt avloppsvatten och andra
industriavloppsvatten. I Kristianstads kommun utfördes undersökningen som avsåg att visa om
androgena eller östrogen effekter förekommer i vattensystem med ömtåliga fiskbestånd. Det man
fann var följande. Behandlat avloppsvatten från Tollarps reningsverk var såväl östrogent som
androgent. Androgenitet och framförallt östrogenitet kunde påvisas i Vramsån. Östrogeniteten
ökade huvudsakligen längs åns flöde vilket kan tyda på en uppbyggnad av halter av ämnen med
östrogena effekter längs åns lopp. Rambrobäckens nivå av östrogenitet var så hög att, om
effekten åstadkommits av östradiol eller etinylöstradiol, vitellogeninbildning hos hanfiskar
eller ej könsmogen fisk skulle kunna förväntas. Androgeniteten avtog längs åns lopp, med
högsta nivåer längst uppströms och låga, ej kvantifierbara längre ner.
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Bekämpningsmedel i sjöar, vattendrag och grundvatten
I Sverige finns idag ca 750 preparat av godkända bekämpningsmedel, i vilka förekommer knappt
300 olika verksamma ämnen. Miljöövervakning av bekämpningsmedel i jordbruksbäckar och
grundvatten sker årligen inom typområden i Skåne, Östergötland, Västergötland och Halland.
Dessutom undersöks två skånska åar – den ena strax öster om Trelleborgs kommun, Skivarpsån
och Dybäcksån (fortsättning av Tullstorpsån). I Skåne har halterna av bekämpningsmedel i vatten
minskat kraftigt sedan början av 90-talet när mätningarna i området påbörjades, se diagram 20.

Diagram 20. Medelkoncentrationen av summan av bekämpningsmedel i vatten från område M 42 i Skåne
under maj-september 1992-2005. Glyfosat och AMPA har endast analyserats åren 2001-2005. Källa:
Adielsson et al 2006.

År 2005 var 96 % av de substanser som enligt brukarna själva används i undersökningsområdet
inkluderade i analysen – resultatet kan med andra ord betraktas som relativt heltäckande.
Sprutperioden i Skåne sträcker sig från april till oktober med tidig och sen användning av framför
allt herbicider*. Dessa ämnen löper därmed ökad risk att lakas ur, eftersom vattentransporten
genom markprofilen är störst tidigt och framför allt sent på säsongen. Transportförlusterna är
också mycket större om besprutning sker just innan ett kraftigt regn. Intervjuerna med lantbrukare
utförda i samband med undersökningen visar att höstanvändningen av herbicider är ungefär lika
stor som vårförbrukningen.
För 103 olika substanser och nedbrytningsprodukter finns riktvärden framtagna av
Kemikalieinspektionen i Sverige. Ytterligare tolv ämnen omfattas av Europakommissionens ECS –
Environmental Quality Standards. Riktvärdena anger den högsta halt av ett ämne som kan finnas i
ytvatten utan att någon vattenlevande organism kommer till skada.

Åar och bäckar
Herbicider är den mest frekvent påträffade ämnesgruppen i undersökningen. I 2005 års
miljöövervakning var de vanligast förekommande ämnena i ytvatten med halter över 0,1 μg/l
bentazon* (påvisades i samtliga ytvattenprover) och glyfosat* (det mest använda
bekämpningsmedlet i Sverige – används bl.a. till att bryta träda, återfanns i 88 av 106 prover).
Detta stämmer överens med resultaten från tidigare år. Fyra detekterade herbicider är inte längre
registrerade för användning i Sverige. En av dessa hade sista tillåtna användningsår 2005, de övriga
fynden beror på gamla rester i miljön.
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I den undersökta jordbruksbäcken i närheten av Trelleborgs östra gräns återfanns år 2005 sju
substanser i halter över respektive svenskt riktvärde (se Tabell 6). Detta är fler än år 2004. I hälften
av proverna från bäcken uppmättes halter över riktvärdet för något ämne. Som mest fanns halter
över riktvärdet för tre olika substanser i ett och samma prov. Man hittade också fem substanser
som saknar riktvärde. Ytterligare sex substanser har ett riktvärde som ligger under
detektionsgränsen, vilket betyder att halter över riktvärdet kan finnas men varit omöjliga att mäta.
Utöver bentazon* och glyfosat* har även MCPA* samt på våren metamitron* uppmätts i höga
halter – som mest 4,7 resp. 5,0 μg/l. Data över undersökta ämnen i den skånska jordbruksbäcken
redovisas i Bilaga 16 (s 82) till rapporten Adielsson et al 2006.
Tabell 6. Sammanställning av resultat från mätningar i jordbruksbäck nära Trelleborgs östra gräns
samt från Skivarpsån.

Antal detekterade substanser
Antal substanser uppmätta i halter över riktvärde
Medelvärde av uppmätta halter maj-nov (spårvärden
ej medräknade) (μg/l)
Högsta sammanlagda halt (μg/l)
Högsta halt av enskild substans (μg/l)

Jordbruksbäck
42
7
2,85

Skivarpsån
27
4
0,81

6,2
5,0

1,71
1,2

I Skivarpsån, strax öster om Trelleborgs kommungräns, fanns halter över riktvärdena för fyra
substanser. I alla å-prover detekterades mellan 10 och 23 ämnen. Glyfosat* återfanns i alla prover
från Skivarpsån. AMPA*, en nedbrytningsprodukt till glyfosat*, uppmättes på spårnivå i en
tredjedel av Skivarpsåns prover. I Vege å i nordvästra Skåne innehöll alla prover utom ett AMPA,
vid ett tillfälle uppmättes en halt på 2,0 μg/l. Utöver bentazon* uppmättes även vid flera tillfällen
isoproturon* och MCPA* i halter över 0,1 μg/l. Data över påvisade ämnen i Skivarpsån redovisas i
Bilaga 13 till rapporten Adielsson et al 2006. Att halterna är lägre i ån än i bäckarna kan förklaras
med den utspädning som blir effekten av de större vattenmängderna i åarna.

Sediment
Nio bekämpningsmedel och två nedbrytningsprodukter detekterades i sedimentprover från den
undersökta skånska jordbruksbäcken. Glyfosat* påträffades i halter på upp till 400 μg/kg. En
alarmerande hög halt uppmättes också av ämnet permetrin* – 120 μg/kg. Detta är ingen substans
som används inom jordbruket, utan för att sanera byggnader mot skadeinsekter och för att skydda
betande djur, t.ex. hästar, mot ohyra. Holländska rapporter anger 1 μg/kg som riktvärde för
permetrin* i sediment. Övriga ämnen som uppmätts i halter över spårmängder är diflufenikan* (30
μg/kg) och hexaklorbensen* (5 μg/kg). Data över påvisade ämnen i sediment redovisas i tabell 15 (s
31) i rapporten Adielsson et al 2006.

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag 2010 och 2011, i regional miljöövervakning
Länsstyrelsen Skåne har vid två tillfällen, år 2010 och 2011, undersökt
bekämpningsmedelsbelastningen i tio skånska vattendrag, dock inga i Trelleborgs kommun, för att
undersöka om det kan finnas samband mellan belastningen och missbildningar i kiselalgsskal.
Resultaten visade att ju mer jordbruksmark som finns i ett avrinningsområde desto fler
bekämpningsmedel och desto högre totalhalt kan hittas, samt att det verkar finnas ett samband
mellan bekämpningsmedelsbelastning och missbildade kiselalgsskal. De mest funna ämnena var
glyfosat (60 %) och dess nedbrytningsprodukt AMPA (73 %) i vattenproven. Det tredje vanligaste
var bentazon som används till bekämpning av ogräs i odling av stråsäd, baljväxter, majs, lin och
gurka. Insektsbekämpningsmedlet imidakloprid, som används för bekämpning av insekter i bl.a
oljeväxter och prydnadsväxter i växthus, hittades i större utsträckning i 2011 års studie (40 %)
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jämfört med 2010 års (28 %). Även svampbekämpningsämnena azoxystrobin (används på
golfbanor) och propikonazol (används mot svamp i stråsäd) hittades i större utsträckning 2011
jämfört med 2010, ämnena påträffades i Görslövsån, Vege å och Braån. Två ämnen som hittades
2010 men sällan eller aldrig var ogräsmedlen MCPA (används i odling av stråsäd och potatis) och
kloridazon (används i odling av sockerbetor). Tre ämnen vars godkännande har upphört,
terbutylazin, dinoseb och cyprodinil, hittades.

Grundvatten
Under 2005 års miljöövervakning påträffades rester av bekämpningsmedel i grundvatten i alla
undersökta typområden – totalt fanns spår av elva substanser, varav nio påträffades i Skåne.
Liksom tidigare år uppmättes låga halter av atrazin* och lindan*, samt två nedbrytningsprodukter
till dessa, i en av grundvattenslokalerna i Skåne. Båda dessa ämnen är förbjudna i Sverige sedan
1989 och resultaten tyder på en långvarig förorening av grundvattnet i lokalens närområde.
Länsstyrelsen Skåne har under åren 2007-2010 tagit prov på grundvatten i 141 punkter i Skåne, där
även Trelleborgs kommun ingick, med fokus på bekämpningsmedel. Främst togs prov i
kommunala dricksvattentäkter, men även samfälligheter, vattenfabriker mm. I en tredjedel av
proven hittades en eller flera bekämpningsmedelssubstanser, varav 40 % är substanser som
används idag. Av 33 undersökta substanser återfanns 18 substanser i ett eller flera prov, hälften av
dessa är förbjudna idag. De vanligaste substanserna var BAM, bentazon och atrazin med
nedbrytningsprodukter. Bekämpningsmedel hittades i 23 av 51 undersökta
grundvattenförekomster. I en fjärdedel av alla prov med fynd, överskreds riktvärdet för minst en
enskilda substans, i två punkter överskreds riktvärdet för den totala halten bekämpnignsmedel (>
0.5 μg/l). Länsstyrelsen Skåne drar slutsatsen att undersökningen visar att grundvatten i Skåne är
påverkat av mänsklig aktivitet.
Trelleborgs kommun kontrollerar årligen de kommunala dricksvattenbrunnarna med avseende på
bekämpningsmedel. Spår av två aktiva substanser från bekämpningsmedel, ogräsmedlen
Bentazon* och 2,4-Diklorprop*, hittades 2005 i en av Trelleborgs kommuns vattentäkter. Halterna
var dock lägre än gränsvärdena för grundvatten och i dricksvattnet var inget av ämnena
detekterbara. Ingen systematisk kartläggning med avseende på bekämpningsmedelsrester i
enskilda brunnar har gjorts i kommunen, men prover från brunnar i regionen påvisar rester av
bekämpningsmedel i grävda brunnar. Grundvattenfrågan behandlas mer i miljömålet Grundvatten
av god kvalitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2012 sammanställt en rapport om
Bekämpningsmedelsanvändningen i vattenskyddsområdena i Trelleborgs kommun. Tekniska
förvaltningens provtagning av råvatten i de kommunala dricksvattentäkterna har visat på att
bekämpningsmedel och dess nedbrytningsprodukter finns i råvattnet. Det är av största vikt att
dricksvattentäkterna kan skyddas från att halterna bekämpningsmedel överskrider gränsvärdena
för dricksvatten och grundvatten i framtiden, genom att sluta sprida bekämpningsmedel i dessa
områden.
Inom de vattenskyddsområden som omger de kommunala grundvattentäkterna i Trelleborgs
kommun är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel utan tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har i januari 2013 beslutat om Mål och
riktlinjer för spridning av bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun, som anger hur
bekämpningsmedelsanvändningen på fastigheter som Trelleborgs kommun äger, förvaltar och
arrenderar ut, enligt två delmål. I mars 2014 har samhällsbyggnadsnämnden antagit Riktlinjer för
spridning för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel i
Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden. Policy om kemiska bekämpningsmedel har antagits i
mars 2014 i Trelleborgs kommunfullmäktige.
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Miljögifter i marina miljöer
Många utsläpp av metaller och organiska miljögifter hamnar till slut i havet. Detta är oundvikligt
men olyckligt med tanke på att många vattenlevande organismer är särskilt känsliga för miljögifter.
Här följer en sammanställning av de mätningar som gjorts i Trelleborg och i angränsande delar av
Östersjön. Nationella data presenteras där lokala data saknas och nationella värden kan förväntas
motsvara förhållandena i Trelleborgs kommun.

Metaller
Upptaget av metaller i biomassa ökar med minskad salthalt. Detta betyder att relativt en viss halt
är upptaget större i Östersjön än i andra saltare marina miljöer. Danska undersökningar under
1980-talet bekräftar detta – koncentrationerna av metall i fisk (kadmium*, koppar*, zink*, bly*
och kvicksilver*) var högre i Öresund än i övriga danska vatten, särskilt vad gäller kvicksilver.
Den generella belastningen av metaller från svenska reningsverk har minskat de senaste 20 åren.
Undersökningar gjorda av Öresunds vattenvårdsförbund åren 1999, 2002 och 2006 tyder också på
minskande halter i biota* för många metaller, särskilt kadmium, krom* och kvicksilver. Dessa
metaller är framför allt knutna till industriella processer och har minskat till mindre än en tiondel
av utsläppen på 1980-talet. Ämnen med en mer allmän användning i samhället som koppar,
nickel* och zink har inte minskat lika mycket, men utsläppen ligger på mellan en tredjedel och
hälften av nivåerna på 1980-talet. Utsläppen av bly är, tack vare utfasningen av blyad bensin, nere i
någon procent av utsläppen på 1980-talet.
Trots de generellt sätt förbättrade förhållandena kan betydande metallföroreningar förekomma
lokalt, framför allt i nära anslutning till industriutsläpp och där hamnverksamhet bedrivs. Detta
betyder att det inte räcker att se den övergripande bilden, utan lokala undersökningar måste göras
för att påverkan av metaller på levande organismer ska kunna uteslutas.
Koppar sprids till vatten bl.a. genom båtars bottenmålningar. Beräkningar inom Huvudstadens
Utvecklingsråd i Danmark tyder på att denna belastning på Öresunds havsområde från dansk sida
kan vara av storleksordningen 1 ton koppar per år, och ännu mer inne i hamnarna.

Undersökningar i Öresund
Undersökningarna i Öresund visar att halterna av nickel och bly genomgående har minskat i
blåmussla men ökat i skrubbskädda. Omvänt förhållande gäller för mangan* som ökat i blåmussla
men minskat i skrubbskädda. På två av fyra mätstationer (Höganäs och Landskrona) har ökande
halter av arsenik* konstaterats i båda organismerna. Den fisk i Öresund som fiskas för att
användas som livsmedel undersöks årligen av Danmarks fiskeriundersökningar och det svenska
fiskeriverket. Samtliga konsumtionsfiskar uppfyller kraven vad gäller tungmetaller* i livsmedel.
Den samlade effekten på fisken av de miljögifter som finns i Öresund är dock oklar.

Undersökningar i Trelleborg
När en provtagning av zink, kadmium och bly i blåmusslor gjordes på ett antal platser i Skåne,
1976-77, var halterna i musslor från Smygehuk överlägset högst. Endast för zink överstegs
Smygehuksvärdena på en annan lokal. På grund av de osäkra mätmetoderna är det svårt att säga
något om de exakta halterna men relationen till andra lokaler är tydlig.
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Metaller i musslor
Nyare mätningar på musslor har utförts av Sydkustens vattenvårdsförbund vid tre stationer längs
kusten (Stavsten, Abbekås och Svarte). Provtagning har gjorts 1995, 1998,
2001 och 2005 och de senaste resultaten visar på genomgående låga metallhalter i musslor från
stationen vid Stavsten, vilket tyder på obetydlig belastning i området. Samtliga halter utom den av
kobolt* var i samma nivå eller minskade jämfört med förra mätningen 2001. Nedan följer en
sammanställning av uppmätta metallhalter vid de fyra provtagningstillfällena (se Tabell 10 samt
diagram 21).

Tabell 7. Haltförändringar mellan Öresunds vattenvårdsförbunds undersökningar 2002 och 2006. Källa:
Lundgren F, 2007, ÖVF rapport 2007:7, s 17.

Tabell 8. Resultat av Sydkustens vattenvårdsförbunds analyser av metaller i musslor från Stavsten. Källa:
Sydkustens vattenvårdsförbund, Årsrapport 2005.

Årtal
1995
1998
2001
2005
Jämförelsevärde mg/kg
ts

Metallhalter uppmätta i musslor vid Stavsten (mg/kg våtvikt)
As
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Sn
0,520 3,000 0,020 0,500 0,420 2,300
3,750 0,478 0,084 1,340 1,360 0,025 2,050 0,404 0,020
0,880 0,197 0,053 0,102 1,248 0,018 0,558 0,229 0,306 0,250 0,138 0,085 1,265 0,018 0,445 0,250 4,0
2,0
10,0
0,2
4,0
2,0
1,0

Zn
18,000
24,300
16,002
16,263
120

torrsubstans
12,7 %
13,9 %
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Metallhalter i musslor, Stavsten
4
3,5

Halt (mg/kg våtvikt)

3
2,5

1995
1998

2

2001
2005

1,5
1
0,5
0
As

Cd

Co

Cr

Cu

Ni

Pb

Sn

Diagram 21. Metallhalter i musslor, Stavsten. Källa: Sydkustens vattenvårdsförbund, årsrapport 2005.

Kvicksilver i musslor,
Stavsten

Zink i musslor, Stavsten
30

0,03
25

20
1995
1998

15

2001
2005

10

0,02

1998
2001
2005

0,01
0,005

0

0

Diagram 22. Zink i musslor, Stavsten 1995-2005.

1995

0,015

5

Zn

44

Halt (mg/kg våtvikt)

Halt (mg/kg våtvikt)

0,025

Hg

Diagram 23. Kvicksilver i musslor, Stavsten 1995-2005.

Flera värden från 1995 och 1998 tyder dock på en avvikelse från normaltillståndet för musslor i
Östersjön. (Naturvårdsverket Report 5052) Beräknat på en torrsubstans på 15 % (torrsubstansen
mättes inte 1995 eller 1998) blir avvikelsen för de fetstilta värdena i tabell 10 följande.
Nickel 1998: Mycket stor avvikelse
Koppar 1995: Signifikant-stor avvikelse
Krom 1998: Mycket stor avvikelse
Zink 1998: Svag avvikelse

Kadmium i Smyge hamn
År 1999 undersöktes vid två tillfällen sediment, växter, och vatten i Smyge hamns småbåtshamn
med avseende på kadmium. Proverna visade på förhöjda halter. Vattenprovet taget vid mynningen
till en dagvattenledning hade en kadmiumhalt på 63 μg/liter. Enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag innebär kadmiumhalter i ytvatten på 0,3 μg/liter en
ökad risk för biologiska effekter. Ett ytvatten räknas som förorenat när halten av kadmium är 0,5
μg/liter (bedömningsgrunder för metaller i sjöar och vattendrag). Riktvärden för kustvatten är ännu
inte fastställda. I området kring Smygehamn uppmättes endast låga halter av kadmium i vattnet. I
muddermassorna från Smygehamns innerbassäng innehöll för höga halter av kadmium,
medelvärde 5.5 mg/kg ts. I tången uppmättes relativt höga halter som ökade något ju längre in mot
stranden och Smygehamn som proverna var tagna. Tångproverna togs vid 200, 400, respektive 800
meter från stranden. De högsta värdena uppmättes 200 meter från stranden (2.0 mg/kg ts), medan
värdena vid 400 och 800 meter var likvärdiga (1.5 respektive 1.6). Dessa värden ger klass 5, som
benämns ”mycket stor avvikelse”, respektive klass 4, ”stor avvikelse” från jämförvärdet. Enligt
Naturvårdsverket är jämförvärdet för kadmium i förorenat havssediment 3 mg/kg ts, i förorenat
blåstång (årsskott) 0.9 mg/kg ts, och i förorenat grundvatten 5 μg/liter. Provtagning av vatten från
Smyge kärr ligger på 0.2 μg/liter , och bedöms inte vara en lokal källa till kadmium. Den uppmätta
halten av kadmium i blåmusslor 1977 var 7,6±2,5 mg/kg ts.

Multielementanalys av sediment från Gislövs läge och Smygehamn
Sveriges Geologiska AB gjorde 1990 en multielementanalys av två sedimentprov, ett från Gislövs
läge och ett från Smygehamn. De ämnen som analyserades var argon*, kadmium, kobolt, krom,
koppar*, kvicksilver, mangan, nickel, bly, zink, PCM (polyklorinerade monofenyler) samt
petroleumkolväten. Inget ämne fanns i förhöjd halt i de undersökta proverna.

Metaller i Trelleborgs hamn
Undersökningar av metaller i sediment i Trelleborgs hamn gjordes år 2006. Samtliga undersökta
metaller (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) förekom i halter under naturvårdsverkets riktvärden för
känslig markanvändning. Med känslig markanvändning menas områden där människor vistas, där
vatten används som dricksvatten, där åkerbruk eller djurhållning bedrivs eller områden som är av
stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
Markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna,
äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt
grundvatten och ytvatten skyddas.
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Organiska miljögifter
Organiska miljögifter är kolbaserade ämnen som är giftiga, svårnedbrytbara (persistenta*) och/eller
bioackumulerande*. Svårnedbrytbara och främst fettlösliga ämnen* bioackumuleras*, d.v.s. lagras i
organismer. Dessa ämnen kan sedan biomagnifieras, vilket innebär att halterna ökar uppåt i
näringskedjan genom att rovdjur (predatorer) lagrar in de miljögifter som bytesdjuren redan samlat
på sig. Det var denna process som ledde till den kraftiga minskningen av havsörnsbeståndet under
1960- och 70-talen. Halterna av fettlösliga* miljögifter i levande organismer beror i stor grad på
organismens fetthalt – ju mer fettvävnad desto mer lagrade miljögifter. Organismens föda är också
avgörande – djur som lever av partiklar dit miljögifter kan bindas och de djur som i sin tur lever på
dessa djur led för led uppåt i näringskedjan är de som lagrar in störst mängder fettlösliga*
miljögifter.
Nedan följer en beskrivning av förekomsten av olika kemiska ämnen i marina miljöer, sorterade i
bokstavsordning. Mer information om de kemiska ämnenas egenskaper hittar du i ordlistan i
bilaga 1. Lokalt material avseende miljögifter i marina sediment finns i form av miljögiftsprover
som SGU tog i samband med seismiska mätningar utanför Trelleborgs kust år 1993. Materialet
finns digitalt hos Miljöförvaltningen och är tillgängligt i GIS-format. En ny provtagning på samma
punkter kan bidra med kunskap om utvecklingen.

Bromerade flamskyddsmedel
Den enda undersökning avseende bromerade flamskyddsmedel* i marin miljö som genomförts i
Skåne utfördes i Helsingborg. Där har man uppmätt halter av PBDE* i musslor som är högre än
motsvarande halter av PCB* på de undersökta mätstationerna (upp till 1200 ng/g fett). Man kan
därmed befara att bromerade flamskyddmedel förekommer i samma utsträckning i miljön som
PCB*. BDE*-halterna i slam från Trelleborgs reningsverk är relativt höga (se Tabell 1, s 22), och det
finns anledning att överväga en undersökning av halterna i den marina miljön där reningsverkets
utlopp mynnar. Halterna i Trelleborgs ARV är högre än medelvärdena för övriga reningsverk i
Skåne.
TBBPA* har uppmätts i halter mellan 12 och 210 ng/g fett i sill/strömming från Sölvesborg och
Öregrund. Halterna är ungefär lika höga som de för PCB-153. Inget samband mellan halten TBBPA*
och fetthalten kunde påvisas – även andra marina organismer med lägre fetthalt kan alltså
innehålla motsvarande halter av TBBPA* som strömming. HBCD* förekommer i motsvarande
halter medan summa-BDE* har uppmätts i högre halter.
Hanteringen av TBBPA* vid tillverkning av epoxiharts och ABS-plast, samt
bearbetning/tillverkning av ABS compound där TBBPA* är additivt tillsatt till ABS plasten, kan
medföra risker för miljön vid utsläpp. Det finns i kommunen ett företag som tillverkar epoxiharts
och använder Bisfenol* A i produktionen.

DDT
Förekomsten av s-DDT* i blåmussla vid Stavsten och Abbekås undersöktes av Sydkustens
vattenvårdsförbund 1995. Halterna låg i nivå med tidigare jämförbara studier i Östersjön och
Nordsjön. Däremot är halterna höga i förhållande till senare skånska studier. På grund av
varierande provtagningsmetoder i de olika studierna kan man dock inte dra några långtgående
slutsatser av jämförelsen. En uppföljning av resultatet vore dock på sin plats. Mätningar på andra
platser längs Skånes kust i slutet av 90-talet visar på minskande halter av s-DDT* i blåmusslor.
Förhöjda halter av s-DDT* har också uppmätts i torsklever utanför Helsingborgs kust samt i
skrubbskädda från Laholmsbukten och Skälderviken (2000). Mätningar på havsborstmask utanför
Helsingborgs kust visar kraftigt förhöjda halter 1995 jämfört med senare mätningar, vilket tyder på
en minskande trend.
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Dioxiner
Halterna av dioxin* i marin biota har undersökts genom analyser på sillgrissleägg från 1970 och
framåt. Halterna minskade relativt snabbt fram till mitten av 1980-talet varefter ingen påtaglig
förändring har skett. Dioxinhalter har också, sedan slutet på 1980-talet, undersökts i muskel av
strömming från tre platser i Östersjön (Harufjärden i Bottniska viken, Utlängan söder om Blekinge
och Fladen i Kattegatt). Dessa resultat är ganska varierande och indikerar ingen tydlig förändring
under tio års studier.

EROD och ALAT/ASAT
EROD*-analyser bygger på att man mäter aktiviteten hos cellers enzymsytem. När en organism
exponeras för främmande ämnen sätter cellerna igång att tillverka vissa enzymer, varvid EROD*aktiviteten ökar. EROD*-aktiviteten kan på så sätt ge en bild av den samlade
föroreningssituationen.
Alanintransaminas (ALAT*) och aspartattransaminas (ASAT*) är enzymer som läcker ut i blodet
vid cellskador och som används som parametrar vid undersökningar av fiskars hälsa.
Mätningar på skrubbskädda i Öresund visar på en kraftigt förhöjd EROD*-aktivitet i
Lundåkrahamnen jämfört med övriga tre undersökta lokaler. Inga toxiska* effekter på individnivå
noterades dock. Avseende ALAT* och ASAT* var aktiviteten signifikant högre i Saltviken vilket
tyder på en viss stress hos fiskarna på cellulär nivå.
Data saknas för sydkusten.

Fenoler
30 fenoliska ämnen har undersökts i strömming från Fladen i Kattegatt (utvalt som
bakgrundsområde). Inget av de undersökta ämnena kunde påvisas.
År 2003 utfördes en screening* av antioxidanter*, alkylfenoler* och bisfenoler* i Skåne. Prover
togs på avloppsslam, inkommande avloppsvatten, dagvatten, ytvatten, sediment och fisk. De flesta
av dessa föreningar var allmänt spridda i miljön. Spridningen av samtliga analyserade fenoler sker
via utgående avloppsvatten från Trelleborgs ARV. Det är svårt att bedöma för vissa av dessa
föreningar, huruvida de uppmätta halterna utgör någon fara för miljön, t.ex propofol, isoeguenol,
2-tert-butylfenol, 2,4-di-tert-butylfenol, 2,6-di-tert-butyl-4-etylenol, 2,4,6-tri-tert-butylfenol, 2, 6di-iso-butylfenol, 6-tert-butyl-2,4-xylenol. Inga halter för ekotoxikologiska effekter finns
tillgängliga. BHT (2, 6-di-tert-butyl-4-metylfenol) detekterades i förhöjda halter i avloppsvatten och
slam, och har mycket hög giftighet för vattenlevande organismer. BHT används bl.a som
smörjmedel, antioxidant och i kosmetika.
Bisfenoler detekterades inte i fisk i någon lokal. Grenad 4-nonylfenol är en av metaboliterna till
nonylfenoletoxilater, och är endokrint, persistent och mycket giftigt för vattenlevande orgnismer.
(Om slam innehållande grenad 4-nonylfenol används på åkermark, kan detta påverka
organismerna i jorden och den kringliggande marken.)

Ftalater
I kustnära bakgrundsområden i Svealand och Bohuslän uppträder DEHP* allmänt i relativt låga
halter. Sammantaget indikerar forskningsresultaten att en spridning som kan vara stor pågår i
urbana områden och att en stark lokal påverkan föreligger. Halterna i vattenmassan är dock låga
eftersom DEHP* i naturliga vatten huvudsakligen är bundet till partiklar.
DEHP* kan anrikas i fisk, men omvandlas metaboliskt vilket gör halterna lägre än vad de kemiska
egenskaperna hos ämnet i övrigt antyder. Vid mätningar på bakgrundslokaler kunde DEHP*
detekteras endast i några få prov och då i låga halter (8-67 ng/g färskvikt, merparten under 8 ng/g
färskvikt). I skrubbskädda från hamnen i Malmö har dock betydligt högre halter uppmätts – 280
ng/g våtvikt. Detta tyder på en lokal spridning från Malmö stad. Halterna i lever var ungefär 2,5
gånger högre än muskel.
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Hexaklorbensen, HCB
Höga halter av HCB* har uppmätts i blåmusslor och skrubbskädda i Helsingborg (sannolikt p.g.a.
lokal förorening i Kopparverkshamnen) – längre söderut i Öresund är halterna lägre.

Hexaklorhexan, HCH
Analys av HCH*-halter i blåmusslor längs delar av Skånes Östersjökust tyder på minskande halter
under senare år. Halterna är högre på västkusten än på östkusten.
Data saknas för sydkusten.

Klorfenoler, klorguajakoler och extraherbart organiskt klor (EOCl)
Resultaten av de mätningar som gjorts är svåra att föra över till andra platser, eftersom de
undersökta lokalerna är sådana platser som är lokalt påverkade av massaindustri. Man kan dock
konstatera att det finns en mängd extraherbart organiskt klor* närvarande i miljön och att
halterna ökar, vilket motiverar vidare undersökningar. Data saknas för sydkusten.

Organiska tennföreningar
TBT*, tributyltenn, är den mest kända av de organiska tennföreningarna*. Tillsammans med
TPhT* (trifenylhydroxid) har den länge använts som tillsats i båtbottenfärger för att förhindra
påväxt av alger och andra organismer. Organiska tennföreningar* har undersökts av Öresunds
vattenvårdsförbund längs Öresundskusten från Höllviken upp till Laholmsbukten. Resultaten för
åren 1999, 2002 och 2006 visar att halterna av organiska tennföreningar* i blåmussla och
skrubbskädda minskar. I 2006 års mätningar var halterna under detektionsgränsen i samtliga
prover. Tidigare har dock prover från samtliga mätstationer redovisat halter över NOEC*-värdet –
det värde under vilket ingen effekt observerats. I vissa prover har halterna varit alarmerande höga
– utanför Höganäs uppmättes år 1999 halter i blåmussla på 100 gånger NOEC*.
Undersökningar av snäckor i Malmö inre industrihamn samt från Köpenhamn, har visat på
hormonella störningar hos snäckor så allvarliga att de orsakar sterilitet. Även i skrubbskädda har
relativt höga halter av framför allt dibutyltenn, DBT*, uppmätts på samtliga sex mätstationer.
Tributyltenn, TBT*, omvandlas i levande organismer till DBT* och MBT* (monobutyltenn). Att
undersöka förekomsten av onaturligt könsbyte (imposex) hos snäckor är ett bra sätt att få en
indikation på TBT*-förorening i vatten.
Tennorganiska föreningar Tributyltennoxid (TBTO) är mycket bioackumulerande och extremt
giftigt för fisk och blötdjur. Ämnet orsakar könsbyte hos snäckor vid mycket låga halter (1
nanogram per liter). Vid 20 nanogram är det giftigt för musslor och fisk. Halter upp till 1 000
nanogram tributyltenn per liter havsvatten har uppmätts. Skadliga halter har påvisats i vatten och
sediment runt om i världen. Färger med tennorganiska föreningar är giftigt vid inandning av
sprutdimma och slipdamm. Det är också farligt vid hudkontakt och förtäring. Exponering för
tennorganiska föreningar medför risker också för skador på centrala nervsystemet,
immunförsvaret, fortplantningsförmågan och foster samt ögonskador. Ämnet är inte längre
godkänt i Sverige. Inom FN:s IMO (International Maritime Organisation) pågår ett internationellt
arbete med att fasa ut de tennorganiska föreningarna i båtbottenfärger. Från och med år 2003 ska
inga fartyg få målas med tenninnehållande färger.
Yrkestrafik medför en kraftig belastning av TBT* från fartygens bottenmålning och kan vara en
förklaring till de höga halterna av organiska tennföreningar i Öresund. Beräkningar av
Miljökontrollen i Danmark tyder på att belastningen på Öresund kan vara av storleksordningen
600 kg per år.
Den internationella sjöfartens upphov till organiska tennföreningar ger anledning till oro för
tillståndet också längs Trelleborgs kust. Undersökningar av sediment i Trelleborgs hamn 2006 gav
resultat på 4,7; 7,7 resp. 21 μg/kg torrsubstans, vilket kan jämföras med effektgränsen på 0,02 μg
/kg torrsubstans. Halterna av MBT* låg på <0,1-14 μg/kg ts och halterna av DBT* på 2,4-11 μg/kg
ts. Tidigare mätningar i hamnen har gjorts men resultaten uttrycks i våtvikt och kn därför inte
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jämföras med NOEC*-värdet. De uppmätta halterna år 2004 var också höga: de tre analyserade
proverna från västra hamnbassängen innehöll 390, 540 resp 550 μg TBT*/kg sediment (våtvikt).
Beträffande tennorganiska föreningar (TBT) anges i Naturvårdsverkets rapport 4914
endast en effektgräns på 0,02 µg TBT/kg TS som har sitt ursprung i EAC-värden
(Ecotoxicological Assessment Criteria) framtagna av OSPAR (Oslo-Paris
kommissionen). Dessa EAC-värden är dock preliminära och avsedda att användas inom
OSPARs miljöövervakningsprogram. Vid annan användning av dessa värden
rekommenderar Naturvårdsverket att försiktighet vidtas. Någon klassificering av halter
av tennorganiska föreningar i sediment finns således inte i Naturvårdsverkets rapport
4914. Då det i övrigt saknas svenska bedömningsgrunder för TBT har uppmätta halter
istället jämförts med norska kriterier och vägledning (statens forurensningstillsyn STF
1997). Sediment med halter mellan 0,02 och 0,1 mg/kg TS (20 och 100 µg/kg TS)
betraktas i Norge som starkt förorenade. Den högsta uppmätta halten tributyltenn (TBT)
i Munkahusvikens ytsediment på 47 µg TBT/kg TS pekar således enligt de norska
kriterierna på ett starkt förorenat sediment.
Ingemar Cato, forskare Stockholms universitet har mätt TBT i hamnen.
Cato (2003) redovisar koncentrationen av TBT i ytsediment (0-2 cm) i kustnära vatten,
hamnar och marinor i prov tagna mellan 1990 och 1992. TBT fanns i de flesta proven och
varierar mellan <1 till 1400 μg/kg torrsubstans. Högsta halterna uppmättes i hamnar och vid
skeppsvarv (ex. Trelleborg, Göteborg och Uddevalla) men också vid småbåtsvarv (ex.
Studseröd 30 km NO om Lysekil). Intermediära halter (ca 100 μg/kg torrvikt) finns i
marinor, och vid Scanraff i Brofjorden. Höga halter butyltennföreningar uppmättes i
Stockholms skärgård och vid Bohuskusten. Halterna i Kattegat och sydvästra Östersjön var vanlig
låga. År 2008 publicerades nya mätresultat. I hamnarna i Göteborg, Falkenberg, Simrishamn och
Trelleborg uppmättes halter på 6400, 2600, 2400 och 1400 μg/kg torrsubstans respektive i
ytsediment.

PAH, polycykliska aromatiska kolväten
Vid mätningar av PAH* i musslor (som är dåliga på att metabolisera PAH* och därför ger en bra
bild av belastningen) längs sydkusten 1998 uppmättes halter över detektionsgränsen för 2 av 16
analyserade PAH*-föreningar. Flouranten* uppmättes till 0,01 mg/kg våtvikt vid Abbekås och
fenantren* till 0,02 mg/kg vv vid Abbekås och Svarte resp 0,03 mg/kg vv vid Stavsten. NOEC*värde finns för fenantren* men uttrycks i mg/kg torrsubstans, vilket inte går att jämföra med
nedanstående värden som uttrycks per våtvikt. Vid undersökningarna 2005 var återigen
flouranten* och fenantren* samt pyren* de ämnen som förekom i högst halter (0,006-0,018 mg/kg
vv). Undersökningar i Öresund av Öresunds vattenvårdsförbund 1999, 2002 och 2006 visar att
halterna av PAH* har ökat på vissa mätstationer.
Tabell 11. PAH-halter uppmätta i blåmussla av sydkustens vattenvårdsförbund 1998, 2001 och 2005. Källa:
Undersökningar längs sydkusten, årsrapport 2005, SFV

Provtagningsstation
Abbekås
Svarte
Stavsten

Totalhalt av PAH i blåmussla (mg/kg våtvikt).
”<” anger halt under detektionsgräns
1998
2001
2005
< 0,51
< 0,08
0,04
<0,55
< 0,08
0,07
<0,48
< 0,08
< 0,005

I övriga Skåne har halter över detektionsgränsen uppmätts för pyren* i Gärslövsån där
koncentrationen var 0,25 mg/kg ts, vilket kan jämföras med NOEC-värdet 6,6 mg/kg ts.
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Det finns en risk att den totala koncentrationen PAH* är förhöjd utan att man kan mäta
detekterbara halter av enskilda PAH*-föreningar. Att analysera PAH*-föreningarnas metaboliter*
kan därför vara mer intressant för att få en bild av den totala belastningen av PAH*.

PCB, polyklorerade bifenyler
Undersökningar i Öresund av Öresunds vattenvårdsförbund 1999, 2002 och 2006 visar att halterna
av PCB* i blåmussla och skrubbskädda minskar. I 2006 års mätningar var halterna av under
detektionsgränsen i samtliga prover.
1995 undersökte Sydkustens vattenvårdsförbund halterna av s-PCB* i blåmusslor. Vid Stavsten
uppmättes halter på drygt 2 mg/kg fett, vid Abbekås knappt 0,5 mg/kg fett. 1998, 2001 och 2005
har s-PCB(7)* analyserats vid Stavsten, Abbekås och Svarte, med resultatet att samtliga sju
kongeners koncentrationer legat under detektionsgränsen vid respektive provtagning, trots att
detektionsgränsen sjunkit avsevärt år för år. I de områden (bl.a. i Öresund) där PCB-153 detekterats
i musslor ligger värdena långt under livsmedelsverkets gränsvärde för halter i konsumtionsfisk (0,1
mg/kg helprodukt). NOEC*-värdet för PCB* är inte jämförbart med dessa analyser p.g.a. att olika
enheter har använts.
Analyser på fisk från västra Skånes kust visar i flera fall på förhöjda halter, särskilt i leverprover.
Koncentrationen av PCB* i strömming fångad i egentliga östersjön mätt per gram fett, har inte
förändrats i någon tydlig riktning sedan 1990. Däremot har fetthalten i strömmingen minskat
vilket ger lägre halter mätt i procent av färskvikten. Data avseende fisk saknas för sydkusten.

Triclosan
Triclosan* har påträffats i höga halter i fisk (galla) i recipienter till avloppsreningsverk. Halterna i
bakgrundsmiljö är fortfarande mycket låga, men triclosan* har detekterats i fisk även från en
referensstation, vilket tyder på att ämnet är vida spritt till miljön via avlopp. De halter i sediment
som uppmätts är som högst 29 μg/kg ts, vilket är 30 gånger lägre än det riktvärde som förslås i
Naturvårdsverkets rapport 2007, men mätningar från avloppsreningsverkens närmaste recipienter
saknas. Eftersom det även saknas längre mätserier är det svårt att säga om halterna av triclosan* i
naturen ökar eller minskar.

PFAS (perfluoralkylsulfonater)
IVL (Svenska miljöinstitutet) har tillsammans med NILU (Norsk institutt for luftforskning) under
2005 genomfört en screening av perfluorinerade ämnen (12 PFAS* och PFBS,
perfluorobutansulfonat). Syftet med studien var att bestämma koncentrationer i olika matriser i
miljön, att belysa viktiga transportvägar samt att bedöma sannolikheten för att pågående
emissioner i Sverige. Potentiella punktkällor, diffusa källor (reningsverk) samt bakgrundsstationer
valdes ut och provtagning utförde i luft, nederbörd, vatten, slam, sediment och fisk. Studien visade
att den mest frekvent detekterade PFAS* var PFOS* (perfluoroktylsulfonat). De olika ämnena
inom PFAS*-gruppen förekom frekvent i proverna från reningsverken, både för utgående vatten
och för slam. Förhöjda halter av PFAS detekterades i lakvatten från deponier. I luftprover var
PFOS*, PFOA* och PFOSA* de vanligast förekommande. För PFOS* och PFOSA* var halterna i
prover från urban miljö förhöjda jämfört med bakgrundsproverna, medan luftprover i anslutning
till punktkällor inte var högre än uppmätta bakgrundshalter. Långväga transport föreslås som en
viktig spridningsväg för PFAS*. I nederbördsprover var PFOS* och PFOA* vanligast, dock inte
PFOSA*. PFOSA* detekterades företrädesvis i luft, sediment och slam.
Även om länsstyrelsen i Skåne län och därmed Trelleborgs kommun inte deltog, kan det finnas
skäliga misstankar om att PFAS*-föreningar även finns i matriser i Skåne. Börringesjön via
Fjällfotasjön har förorenats av PFOS från övning med brandsläckningsmedel vid Sturups flygplats
de senaste åren. Misstanke om att PFAS kan sprida sig på hela jordklotet kan påvisas genom att
man har hittat PFOS så långväga som i isbjörnarna på Arktis.
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Kadmium i vatten, åkermark och livsmedel
Förr var spridningen av kadmium* till miljön tydligt associerad till industrier, men idag är
utsläppen mer diffusa. Batterier, handelsgödsel och rötslam är betydande källor. Kadmium* kan,
till skillnad från många andra tungmetaller*, tas upp av växter och förekommer därför i varierande
grad i jordbruksprodukter. Tre fjärdedelar av det genomsnittliga kadmiumintaget hos svensken
kommer från vegetabilier, vilket gör utsläppen inom jordbruket viktiga. Tobak står hos rökare för
en stor del av kadmiumupptaget. Kadmium är framför allt farligt för människor hälsa, Läs mer om
detta under rubriken Mänsklig exponering för miljögifter.

Källor
Berggrundens innehåll av kadmium* har betydelse för kadmiuminnehållet i jordbruksmark.
Berggrunden i Trelleborgs kommun domineras av kalksten från äldre tertiär som inte är särskilt
kadmiumrik. Moränleror i Skåne har generellt högre kadmiumnivå än postglaciala leror. Moränlera
är den dominerande jordarten i Trelleborgs kommun. Atmosfäriskt nedfall står för den
övervägande delen av tillförseln av kadmium till åker- och skogsmark, men också handelsgödsel,
kalk och rötslam är viktiga tillförselvägar. Det är idag den depositionen via luft som ger upphov till
upplagring av kadmium* i marken – inom lantbruket råder balans mellan tillförsel av kadmium*
via gödsel och bortforsling via grödan. Användningen av handelsgödsel har dock fortfarande en
inverkan på kadmiumhalterna i livsmedel. I södra Sverige kommer ca 90 % av nedfallet av
kadmium* via luft från utländska källor.

Urlakning
Lågt pH* innebär att kadmium* både lakas ut i större grad till sjöar och vattendrag och att det
lättare tas upp av levande organismer. Transport av kadmium från jordbruksmark med vatten gör
att kadmiumhalterna lokalt kan vara stora i sediment och biota i vattendrag, sjöar och hav. För
information om uppmätta halter av kadmium* i marin miljö, se s 49. Den kalkrika jorden i
Trelleborgs kommun har en god buffringsförmåga och pH i marken är därför inte särskilt lågt.
Jorden har dessutom en hög lerhalt, vilket gör att kadmium* binds effektivare till jorden och
urlakningen samt växttillgängligheten minskar.

Halter i miljön och gränsvärden
Medelhalten av kadmium* i matjord ligger i Skåne län på 0,27 mg/kg. Snittet för Sverige är 0,23 mg
kadmium*/kg matjord. Kadmiumhalten i matjord har ökat med 33 % under 1900-talet, främst till
följd av gödning med handelsgödsel, samt atmosfäriskt nedfall. Halter över 0,4 mg/kg TS matjord
klassas mycket höga i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för odlingslandskapet. I Trelleborgs
kommun låg kadmiumhalten mellan 0.20-0.27 mg/kg TS. FAO/WHO:s gränsvärde för kadmium* i
spannmål ligger på 0,1 mg/kg torr kärna. Kadmiumhalterna i jordbruksmarken i Trelleborgs
kommun klassas som måttligt höga enligt bedömningsgrunderna. Högst kadmiumhalt påträffas på
Österlen samt vid platser där markens modermaterial påverkats av alunskiffer. För att få sprida
slam på åkermark får kadmiumhalten i marken ej överstiga 0,4 mg/kg TS jord (SNFS 1998: 944),
vilket innebär att ca 10 % av Skånes jordbruksmark inte tillåts slamgödslas på grund av för höga
kadmiumhalter i marken.
Kadmiumkoncentrationen i slam har minskat betydligt under åren 1979-2001, störst minskning
skedde under 1980-talet. Under de sista tio åren har minskningen inte varit lika tydlig som tidigare,
medelvärdena för samtliga storleksgrupper underskrider dock gällande gränsvärde, 2 mg/kg TS. I
Trelleborgs avloppsreningsverk 1992-2005 har kadmiumhalten i slam legat under riktvärdet, och
minskat från 1.75 till 1.0 mg/kg TS, och i Smygehamns reningsverk med 1.0 till 0.5 mg/kg TS, lägst
2001 med 0.3 mg/kg TS.
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Omfattande undersökningar av kadmium i olika grödor har genomförts i Sverige vid olika
tidpunkter. Havre, odlad på förhållandevis kadmiumrik mark vid södra Sveriges slättbygder, har
visat sig ha ett lägre kadmiuminnehåll än havre odlad i Norrland, där marken ursprungligen har en
lägre kadmiumhalt. Orsaken tros vara en kombination av skillnader i pH samt skillnader mellan
olika havresorter. De skånska jordbruksmarkerna har naturligt ett högre pH än de norrländska.
Resultaten från undersökningar av kadmiumhalter i höstvete visar generellt högre värden än vad
som uppmätts i havre. När det gäller vete har man dessutom kunnat påvisa ett samband mellan
halterna i marken och halterna i vete, vilket innebär att vete odlat i Skåne innehåller jämförelsevis
höga halter. I områden där kadmiumhalten i marken är mycket hög kan kvarnindustrins
gränsvärde för kadmium i vete överskridas av 5-10 % av årsskörden.
I en undersökning av kadmiumhalten i morötter beräknades medelvärdet i Skåne län till ca 0,05
mg/kg färskvikt (ca 0,45 mg/kg TS), vilket är högre än vad som uppmättes i morötter från andra
delar av landet. I fältförsök där kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund spridits på
åkermark, har ingen ökning av kadmiumhalten i sockerbetor eller vete från slamgödslade åkrar
påvisats. Däremot har man kunnat se en svag tendens för ökade kadmiumhalter med ökad
mineralgödsling. I samma undersökning gjordes även budgetberäkningar för
kadmium vid trefaldig slamgiva. Beräkningarna visar att endast ca 10 % av den tillförda
kadmiummängden bortförs med grödorna, vilket innebär att kadmium anrikas i marken.
Miljöförvaltningen utförde år 1999 provtagning i hamnen i Smygehamn med avseende på
kadmium i muddermassor och vatten från Smygehamns innerbassäng.

Intag och halter hos människor
Det genomsnittliga intaget av kadmium* ligger i Sverige på 10-20 μg/dag, medan en liten del av
befolkningen får i sig mer än 50 μg/dag. Kvinnor har generellt sett högre kadmiumhalter* i blodet,
vilket beror på att lägre järnhalter i blodet gör absorptionen i tarmen större. Rökare har 4-5 gånger
högre kadmiumhalt* i blodet än icke-rökare. Absorptionen av kadmium* från lungorna är 50
%.kadmiuminnehållet i maten absorberas ca 5 % i mag- och tarmkanalen. För människor som är
icke rökare kommer 75 % av det totala kadmiumintaget från spannmålsprodukter, potatis och
rotfrukter (Hedlund et al., 1997). Relativt små förändringar av kadmiumhalten i sådana produkter
kan påverka det totala kadmiumintaget påtagligt. Av kadmiuminnehållet i maten absorberas ca 5 %
i mag- och tarmkanalen. Väl i kroppen ansamlas ca 50 % i lever och njurar, vilket kan leda till
skador på dessa organ. Halveringstiden för kadmium i njure är 7-30 år. (Hedlund et al., 1997)
Kadmium är ett grundämne som finns naturligt i vår omgivning. Då vi exponeras för höga halter
kan människokroppen påverkas på flera olika sätt. Kadmiumförgiftning, som kan vara kronisk eller
akut, kan få mycket allvarliga konsekvenser och skada lungor, skelett och njurar. Kadmium tas upp
från lungorna eller tarmen och transporteras till levern. I levern binds kadmium till ett protein som
egentligen har som funktion att binda zink, men som även kan binda kadmium, koppar och
kvicksilver. Bundet till detta protein transporteras kadmium vidare till njurarna. Långvarig
exponering för kadmium leder till kroniska njurskador som gör att njurarna inte kan omsätta vissa
proteiner. På grund av att kadmium stör omsättningen av kalcium sker även urkalkning av
skelettet, vilket leder till benskörhet. Inandning av rök som innehåller kadmium kan ge såväl
kemisk lunginflammation som lungödem och lungcancer.
Sammanfattningsvis om kadmiumsituationen i Skåne i början av 2000-talet:
•Berggrunden inom vissa områden i Skåne innehåller höga halter av kadmium. Det är i
huvudsak berggrund som innehåller kambrisk sandsten och alunskiffer som bidrar med
förhöjda kadmiumhalter i jord, grundvatten och bäckvattenmossa.
• Atmosfärsdepositionen av kadmium i Skåne har minskat under de senare åren. Trots detta är
nedfallet betydande och bidrar till att kadmium upplagras i markerna i Skåne.
Depositionen av kadmium är högre i Skåne än i övriga landet. Det finns inga kända
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regionala emissionskällor för kadmium och större delen av atmosfärsbelastningen
härstammar från utländska källor.
• Det sker inga kända direktutsläpp av kadmium till recipienter i Skåne. Två företag är
registrerade i kemikalieinspektionens produktregister (för import och användning av
kemikalier) och sammantaget använder de ca 200 kg kadmium/år. Övriga utsläpp av
kadmium till miljön i Skåne sker via olika processer där kadmium förekommer som
förorening i råvaror och produkter. Diffusa utsläpp av kadmium genom användning av
varor och produkter har blivit alltmer betydelsefulla.
• Trots minskad deposition och minskad användning av kadmiumrika fosfatgödselmedel
inom jordbruket sker en kontinuerlig upplagring av kadmium i den skånska åkermarken.
Marken tillförs kadmium via deposition, gödselmedel, kalk och slam, bortförsel sker via
grödor och markläckage. För lantbrukssektorn råder en balans i tillfört respektive bortfört
kadmium via grödorna men atmosfärsdepositionen bidrar till att upplagring fortsätter att
ske. Det är viktigt att sträva efter att upptaget av kadmium i grödor som skall användas
som livsmedel minskas.
• Kadmiumhalterna i skogsmark i Skåne beror till största del på atmosfärsdepositionen. Det är
förhållandevis låga halter av kadmium i det översta jordskicket. Kadmiumhalten i
skogsmarkerna minskar till följd av försurningen som bidrar till att kadmium löses ut ur
markerna. Kadmiumhalten ökar till följd av detta i markvatten.
• Grundvattnet i Skåne har i vissa områden höga halter av kadmium. De höga halterna
uppträder i områden där berggrunden är rik på kadmium och höga kadmiumhalter har
analyserats i bäckvattenväxter, inom det s.k. skånska kadmiumbältet som sträcker sig från
nordväst till sydöst.
• Skånes sjöar och vattendrag har relativt låga halter av kadmium men högre halter än i
norra Sverige, delvis till följd av högre atmosfärsdeposition. Även försurningen, som är
mer påtaglig i södra Sverige, bidrar till storregionala skillnader. Det finns risk för att
kadmiumhalten kommer att öka i framtiden i de skånska sjöarna och vattendragen om
försurningen av markerna fortsätter.
• Haven och de kustnära havsområdena är slutstationerna för kadmium och påverkas av allt som
sker i luften och på land. Från de skånska vattendragen förs stora mängder
föroreningar ut till kustvattenområdena. Lokalt kan det finnas platser med höga
kadmiumhalter i sediment och akvatisk biota.
• Vissa rapporter kring kadmiums effekter på människans hälsa tyder på att njurpåverkan
kan ske vid lägre halter än man tidigare trott. Detta skulle i så fall innebära att en relativt
stor del av den skånska befolkningen löper risk för njurpåverkan i framtiden.
För framtiden är det viktigt att fortsätta kontrollera utsläpp, deposition och omgivningshalter av
kadmium för att kunna bevaka utvecklingen och förhindra att kadmiumhalterna stiger.
Myndigheter och organisationer måste arbeta både på det lokala, regionala, nationella och
internationella planet med att minska utsläppen av kadmium till miljön. Eftersom kadmium i
första hand är skadligt för hälsan är det allvarligaste hotet från kadmium ökande halter av
kadmium i grundvattnet och upptag av kadmium i grödor som skall användas som livsmedel och
djurfoder. Även höga halter av kadmium i den akvatiska miljön leder till förhöjda kadmiumhalter i
fisk och skaldjur.
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Kemiska ämnen i varor, produkter, livsmedel samt i
industriell produktion
Kemiska ämnen förekommer ibland oavsiktligt i produkter – t.ex. i form av
bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Ibland kan dock även avsiktligt tillsatta ämnen ha oönskade
effekter på människors hälsa och miljön.

Bekämpningsmedelsrester i livsmedel
Livsmedelsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel i frukt, grönsaker och spannmål omfattade
under 2005 gränsvärden för ca 280 ämnen, de flesta harmoniserade med övriga EU-länder. För
barnmat gäller ett generellt riktvärde på 0,01 mg/kg konsumtionsfärdig produkt. Det finns inom
EU ett koordinerat program för kontroll av bekämpningsmedel i vegetabilier; Livsmedelsverket
utför Sveriges del av programmet.
Den senaste rapporten från Livsmedelsverket om bekämpningsmedelsrester i vegetabilier avser år
2005. Man fann då att gränsvärdena överskreds i 89 av sammanlagt 2 096 stickprov, d.v.s. 4,2 % av
proverna. Motsvarande procentandel år 2004 var 3,5 %, medan andelen år 2003 var 5 %.
Bekämpningsmedelsrester återfinns framför allt i olika frukt- och grönsaksprodukter.

Diagram 24. Antalet analyserade prov av färska eller frysta frukter och grönsaker samt antalet
bekämpningsmedel som ingått respektive påträffats i kontrollen åren 2000-2005.Källa: Livsmedelsverket
2006.

Färska eller frysta frukter och grönsaker innehöll år 2005 rester av bekämpningsmedel i 63 % av de
1 582 undersökta proverna, i 5,6 % av proven var halterna över nationella eller EU-harmoniserade
gränsvärden. Detta innebär en procentuell ökning sedan år 2004, men en minskning sedan år 2003.
Fördelat på var produkterna odlats låg andelen överskridanden år 2005 på 8,1 % av proven från
tredje land och 5,1 % av proven från EU-länderna exklusive Sverige (se Diagram 25). Endast ett
prov av de svenskodlade produkter som testades innehöll halter över gränsvärdet.
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Diagram 25. Andel av värden uppmätta på färska eller frysta frukter och grönsaker som överstigit gällande
gränsvärden år 1996-2005. Källa: Livsmedelsverket 2006.

Den delen av provtagningen som gjordes inom ramen för EU:s koordinerade program resulterade i
20 överskridanden av gränsvärdet bland totalt 529 prov (3,8 %). En stor del av proverna innehöll
också detekterbara halter av bekämpningsmedel under gränsvärdena. Importerade konventionellt
odlade produkter står för den klart övervägande delen av överskridandena. Samtliga testade
ekologiskt odlade produkter (20 st år 2005) var fria från bekämpningsmedelsrester. Hela
undersökningen genererade 17 prover med halter på mer än 10 gånger gränsvärdet, se tabell 12.

Tabell 12. Varor med halt av bekämpningsmedel högre än 10 gånger gränsvärdet.
Källa:Livsmedelsverket 2006.
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Det samlade resultatet från EUs koordinerade kontrollprogram (se tabell 13) visade år 2005 att
jordgubbar, äpplen och sallad hade den största andelen prov med bekämpningsmedelsrester. Dessa
produkter samt kål överskred också i flest fall EU:s eller nationella gränsvärden.
Tabell 10. Samlat resultat av EU:s koordinerade program för provtagning av bekämpningsmedelsrester i
vegetabilier 2004. Källa: Commission of the European communities 2006.

Det kroniska intaget av bekämpningsmedel för en genomsnittskonsument har beräknats för 22
bekämpningsmedel i 37 livsmedel. För 14 av bekämpningsmedlen var konsumtionen större än 1 %
av det acceptabla dagliga intaget, ADI*, som högst beräknades intaget till 11,9 % av ADI*. För de
länder som ingår i det koordinerade programmet bedöms intaget som helhet vara så långt under
ADI* att ingen risk för kronisk toxicitet föreligger. För barn ligger däremot det beräknade intaget
för vissa produkter på upp till 9 gånger den fastställda akuta referensdosen (ARfD*).

Ftalaten DEHP (dietylhexylphtalat) i jordbruksgrödor
I det nationella screeningprogrammet undersöktes 2006 ftalater i olika matriser i miljön, såsom
luft, sediment, slam, fisk, livsmedel samt urin. De ftalater som studeras var DINP (diisononylftalat), DIDP (di-isodecylftalat), DEHP (dietylhexylftalat). Även adipaten DEHA, som i
många fall ersatt DEHP som mjukgörare inkluderades. Det mest frekvent funna ftalaten är DEHP i
grönsaker 1900 μg/kg fw. Mätningarna visar att den mänskliga exponeringen för iso-ftalter via
livsmedelsintag är ganska låg jämfört med exponering av DEHP.
Tabellen nedan anger de riktvärden som finns för DEHP*.
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Tabell 14. Sammanställning av effektbaserade riktvärden för DEHP.

Matris
Ytvatten (μg/l
Sediment (mg/kg ts)
Föda (mg/kg fv)
Föda (mg/kg fv)
Föda (mg/kg kroppsvikt/dag)

Skyddsobjekt
Kvatiska ekosystem
Bentiska ekosystem
Fiskätande predatorer
Musselätande fåglar
Människors hälsa

Riktvärde
1.3
100
3.2
17
0.05

Naturskyddsföreningens test av kemikalier i handdukar
Naturskyddsföreningen har testat badhanddukar för ett antal kemikalier som kan orsaka hälsooch miljöproblem i tillverkningslandet eller där de används och tvättas. Analyserna visar att alla
handdukar i undersökningen innehöll nonylfenoletoxilat, i vissa fall i mycket höga halter.
Nonylfenoletoxilat bryts ner till nonylfenol* som är svårnedbrytbart och lagras i levande djur och
växter. Kemikalierna kan även orsaka skador i Sverige. De kemikalier som finns kvar i handduken
när vi köper den hamnar så småningom i avloppet när vi tvättar. En del följer med vattnet som
släpps tillbaka ut i naturen, en del bryts ner i reningsverkets processer eller lagras i reningsverkets
slam. Kemikalier som finns kvar i handduken kan också orsaka hälsoproblem för den som
använder den. Analyserna visar också att många handdukar innehåller tungmetaller, formaldehyd
och att de kan innehålla azofärgämnen. Några få handdukar innehåller brom i relativt höga halter.

Kemikalieinspektionens exempel på farliga kemikalier i textilier
Antibakteriella medel – motverkar bakterier och därmed dålig lukt från till exempel sportartiklar
och städutrustning. Exempel är triklosan* som är hudirriterande och kan orsaka långtidseffekter i
vattenmiljön samt silver* som är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Antimögelmedel – förhindrar mögel vid transport. Dimetylfumarat som påträffats i möbler kan ge
kraftiga hudreaktioner och kan finnas i små påsar märkta ”anti-mould-agent” som följer med
förpackningen. Ämnet förbjöds 2009 inom EU. Ämnet förbjöds i svenska varor från den 1 maj
2009.
Azofärgämnen – vissa kan brytas ned till cancerframkallande arylaminer och är
därför förbjudna inom EU. Vissa är också allergiframkallande.
Bly – kan användas vid färgning och i metalldetaljer till kläder etc. Kan ansamlas i kroppen och
påverka hjärnans utveckling hos barn. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.
Bromerade flamskyddsmedel – till exempel hexabromcyklododekan (HBCDD)’ kan finnas
i vissa flamskyddade specialtextilier och är svårnedbrytbart, kan orsaka långtidseffekter i
vattenmiljön.
Dispersionsfärger – används för att färga syntetfibrer, vissa är allergiframkallande.
Formaldehyd – motverkar krympning och skrynklor, används också för färgfixering och
smutsavvisning. Hudirriterande och allergiframkallande, misstänks kunna orsaka cancer.
Ftalater – används som mjukgörare i bland annat plasttryck. Bensylbutylftalat (BBP)’, dibutylftalat
(DBP)’ och di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)’ kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
Krom – används bland annat vid garvning av läder. Sexvärt krom kan ge allergi och framkalla
cancer.
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Nonylfenolextoxylat – bryts ner till nonylfenol som är giftigt för vattenlevande organismer och
misstänks ge nedsatt fortplantningsförmåga.
Nickel – kan förekomma i metalldetaljer på kläder och är allergiframkallande.
Perfluorerade ämnen – används som impregneringsmedel i textilier, många är
svårnedbrytbara och innebär risker för miljön.
Perfluoroktansulfonat (PFOS) är förbjudet inom EU.(’=Ämne som bedöms vara särskilt farligt och
finns med på EU: s kandidatförteckning för tillståndsprövning.)
Trots att formaldehyd uppmärksammats ur allergisynpunkt i t.ex. spånplattor, har ämnets
användning som konserveringsmedel inte minskat. De konsumentprodukter som oftast innehåller
allergiframkallande ämnen är färger, utfyllnadsmedel, spackel, lim och rengöringsmedel.

Kemikalier i barns omgivning
Byggvaror
Många kemikalier kommer in i inomhusmiljön via byggmaterial och byggvaror. Även i andra
miljöer som t.ex. i bilar och i bussar finns material som kan avge kemiska ämnen.
Kunskapen är bristande om vilka ämnen som kan finnas i byggmaterial, hur de frigörs och hur de
interagerar med varandra. Ett byggmaterial installeras ofta tillsammans med flera andra, vilket gör
bilden komplex. Golv kan t.ex. bestå av en betonggrund, ett fuktskydd, ytavjämnande spackel,
akustiskt dämpande material, värmeisolerande material, lim, den synliga ytbeläggningen och i vissa
fall också en ytbehandling.
PCB användes tidigare i byggmaterial som t.ex. i fogmassor. Eftersom ämnet är mycket
svårnedbrytbart kan det fortfarande finnas kvar och avges från äldre byggnationer.
Ftalater används som mjukgörare i bl.a. plastmattor, färg, lim, tätningsmedel och fogmassa. Vissa
ftalater t.ex. dietylhexylftalat (DEHP) är klassificerade som reproduktionsstörande.
Hälsofarliga lösningsmedel finns i vissa färger men också i flera andra kemiska byggprodukter.
Formaldehyd, som är cancerframkallande och allergiframkallande, kan i vissa fall avges från
spånskivor och lim.
Hälsofarliga ämnen kan finnas i tryckimpregnerat virke. Det är inte tillåtet att använda virke som
impregnerats med arsenik, krom och kreosot för byggnationer inomhus.

Ftalaterna DEHP, DBP och BBP i leksaker och barnvårdsartiklar,
Enligt EU:s begränsningsdirektiv (EG direktiv 76/769/EEG) får de reproduktionsstörande ftalaterna
DEHP*, DBP och BBP inte längre användas i leksaker och barnvårdsartiklar fr.o.m. den 16 januari
2007. Ytterligare tre ftalater, DINP, DIDP och DNOP, får inte längre användas i leksaker och
barnvårdsartiklar som kan stoppas i munnen. De första reglerna om ftalater i Sverige trädde i kraft
1999 (SFS 1998:944). De innebar att leksaker och barnartiklar som kan stoppas i munnen och som
är avsedda för barn under tre år inte fick säljas eller överlåtas om de innehåller mjukgörare i form
av ftalater. Detta innebär att äldre plast- och gummileksaker, som är tillverkade före 1999, kan
innehålla ftalater.
Många leksaker på den svenska marknaden importeras till EU från framför allt Asien. Ett
inspektionsprojekt som Kemikalieinspektionen och Konsumentverket genomförde 2005 visade att
många svenska leksakhandlare har bristande kunskap och kontroll när det gäller kemikalier i
leksaker. Detta visar att det finns hälsofarliga leksaker på den svenska marknaden. Exempel på
leksaker som inspekterades och visade sig innehålla hälsofarlig ämnen är vissa kritor, pennor och
badleksaker. (KemI 2006).
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Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör
Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av
antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. En lågenergilampa kan
innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg. Läs mer under
rubriken Mänsklig exponering av miljögifter,

Triclosan i varor
Mellan 16 och 25 % av den tandkräm som säljs i Sverige innehåller triclosan*. Handeln och
tillverkarna har kommit överens om att triclosan bara ska finnas i särskild tandkräm för de som
har problem med tandköttet. Det framgår dock inte av dessa tandkrämers namn att de är avsedda
för just denna målgrupp. För närvarande finns inga planer på att klassa tandkräm med triclosan
som läkemedel eller att receptbelägga dessa produkter. Under 1990-talet lanserades antibakteriella
disk- och rengöringsmedel med triclosan, men enligt kemisk-tekniska leverantörförbundet
upphörde tillverkningen av sådana produkter 1998.
Triclosan* förekommer också i textilier som sportkläder och skosulor. De impregnerade fibrerna
har ofta namn som inte avslöjar att de innehåller triclosan, vilket gör det svårt för inköpare och
konsumenter att välja bort sådana produkter. Vad gäller plastmaterial som kommer i kontakt med
livsmedel har EU:s vetenskapliga kommitté godkänt triclosantillsats så länge den maximala
migrationen inte överstiger 5 mg/kg livsmedel. Triclosan är tämligen allmänt förekommande i
livsmedel, men upptaget sker främst i miljön, även om ett visst tillskott från
livsmedelsberedningen inte kan uteslutas.
Triclosan är inte särskilt giftigt för människor, men det är lättlösligt i vatten och kan därför lätt
spridas till de miljöer där vattenlevande organismer finns som är de mest känsliga för triclosan.
Framför allt avlopp där rester av hygienprodukter och tvättvatten från textiltvätt hamnar, men
även avfallsdeponier, är utsläppskällor kopplade till varor som innehåller triclosan. Läs mer om
human exponering av triclosan under rubriken Mänsklig exponering för miljögifter, s 58.

Lokal industriell användning av kemikalier
I Trelleborgs kommun finns ett antal företag klassade som A-, B-, C- respektive U- anläggningar
enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)). A- och Bföretagen har tillstånd från miljödomstolen till vissa utsläpp. Nedan följer en del uppgifter om
företag i Trelleborg, som har utsläpp till mark, luft och vatten.
Trelleborg Industri AB, AB-området, är en gummifabrik och har tillstånd till att släppa ut
Till luft: stoft (kimrök, ljusa fyllmedel, div kemikalier, antiklibbmedel, talk och zinkstearat),
lösningsmedel, vulkrök och släppte år 2007 ut 7.4 ton lösningsmedel i form av heptan, xylen,
toluen, etylacetat, metyletylketon, 1,1,1-trikloretan, perkloretylen, trikloretylen, etanol, aceton,
lacknafta samt övrigt. Lösningsmedelsutsläppet har minskat under åren 1997-2007 från 35 ton till
7.4 ton. Vidare släpps ut ca 0.7 ton vulkrök.
Till vatten: skurvatten och dräneringsvatten.
Trelleborg Industri AB, E-området, släppte ut 0.4 ton lösningsmedel, i form av heptan, xylen,
toluen, lacknafta och övriga, 0.74 ton vulkrök, samt stoft (antiklibbmedel, talk, zinkstearat,
gummislipstoft).
Flint Group Sweden AB, som tillverkar tidningsfärger, UV-färger och UV-lacker, vattenbaserade
färger, har utsläpp år 2006:
Till luft: oljedimma, organiska lösningsmedel, och NOx. Riktvärde för oljedimma 0.5 kg/tim,
organiska lösningsmedel högst 1.5 ton/år och NOx får ej överstiga 60 mg/MJ tillfört bränsle.
Till vatten: COD 2240 kg/år och metaller (Cu, Pb, Zn) 6.4 kg/år. Via länsstyrelsens tillstånd skall
företaget arbeta med utfasning av vissa allergiframkallande ämnen.
Styrolution Sweden AB, som tillverkar polystyrenprodukter, har tillstånd att släppa ut:
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Till luft: styren och etylbensen. Enligt miljörapport för 2005 släpptes ut 221 kg styren och 31
etylbensen, 2660 ton CO2, och 1.8 ton NOx.
Till vatten: under 2005 släpptes ut 1 kg styren respektive 3 kg etylbensen från den egna
reningsanläggning till infiltrationsdiket. Den totala BOD7-mängden uppskattades till ca 700 kg.
Stowe Woodward Sweden AB, E-området, som är en gummifabrik , släpper ut till luft: stoft (talk,
gummislipstoft, polyuretanstoft, epoxihartsstoft, blästersand), 1.6 ton lösningsmedel (tillåten högst
7 ton) i form av heptan, xylen, toluen, metyletylketon, metylisobutylketon, lacknafta och övrigt),
samt 70 kg vulkrök. Enligt utredning kan processavloppsvattnet släppas till Trelleborgs ARV.
Företaget lades ner år 2008.
Metso Minerals (Wear Protection) AB, E-området, har tillstånd av länsstyrelsen att producera 5000
ton gummi och 1200 ton polyuretan per år. Företaget har tillstånd att till luft släppa ut 14 ton
lösningsmedel per år, kommer att under år 2008 att installera en reningsutrustning för VOC som
reducerar utsläppen till 7 ton per år, vilket innebär 3.8 ton metylisobutylketon, 4.4 ton xylener, 0.8
ton etylbensen, 0.3 ton metyletylketon, 0.2 ton etanol, 0.2 ton heptan och 0.5 ton övrigt. Utsläpp
av isocyanater (mest 4,4´-MDI = methylendifenyldiisocyanat) har beräknats till ca 0.17 kg per år.
Företaget har dispens från Kemikalieinspektionen att använda trikloretylen och metylenklorid.
Pergo (Europe) AB, är ett C-företag som tillverkat laminatgolv. Företaget har diffusa utsläpp i form
av bl.a fenol och formaldehyd. Enligt en utredning utförd av Atkins Sverige AB år 2004, släpptes ut
230 kg/år av formaldehyd och 50 kg/år av fenol. Dessa utsläpp bedöms vara under befintliga
miljökvalitetsmål och riktvärden för lukt och luftförorening. Formaldehyd är allergiframkallande
och cancerframkallande vid djurexperiment. Företagets produktion upphörde 31 juli 2013 i
Trelleborg.
JOCÅ-TEKNIK AB, Mustangen 3, använder plastråvara av miljögelcoat och miljöpolyester, för
tillverkning av detaljer till flygplan, flygplatser, badrum, vindkraft, samt kommer att släppa ut 3
ton styren per år, aceton 4 ton per år samt mindre utsläpp av stoft.
Nordic Storage AB, lagrar stora mängder oljeprodukter i Trelleborgs Hamn i stora cisterner, LSO
2:4-klassad.
TRELLEBORGS HAMN: ett antal färjor släpper ut NOx, SOx och stoft.
Företagen finns fördelade i ett antal industriområden: Sjöviksområdet, kv. Maskinen, Lavetten,
Phylatterion,
I Trelleborgs kommun finns ett stort antal bilvårdsanläggningar av olika slag: biltvättar,
bilverkstäder, bensinstationer, och billackeringar. Billackeringar (Ahls Billackering, Johnssons
Billackering) har diffusa utsläpp av bl.a isocyanater.
Färgtillverkare: Protega AB och Qloss AB, har små utsläpp av t.ex stoft.
Rökerier: Smyge Rökeri, Tullstorps Rökeri och Stora Beddinge Rökeri släpper ut rök från rökugnar,
antingen rök från fiskrökning eller köttrökning (kallrökning) Smyge Rökeri har kommunalt VA och
Stora Beddinge är på gång att få kommunalt VA, men Tullstorps Rökeri har enskilt avlopp, som
belastas av saltlake. Provtagning i samlingsbrunn har dock gett att salthalten före utsläpp i
Tullstorpsån är låg.
Kemisk industri: endast Kvist Kemi AB som inte har något utsläpp till luft eller vatten.
Golfbanor: Trelleborgs Golfklubb, Tegelberga Golfklubb, Bedinge Golfklubb, och Maglarps
Golfbana, använder gödningsmedel och bekämpningsmedel.
Privatpersoner släpper ut hushållskemikalier i form av tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel,
rester av läkemedel, biltvättmedel, drivgaser och lösningsmedel, bekämpningsmedel mm.
För närvarande läcker gamla Albäckstippen ut höga koncentrationer av närsalter till havet.
Åtgärder skall ha vidtagits under hösten 2009, då lakvattnet leds in till Trelleborgs
avloppsreningsverk för att renas.
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Mänsklig exponering för miljögifter
Dagligen utsätts människor för kemikalier. Utsläpp från industrier och annan mänsklig verksamhet
sprider kemiska ämnen till luft, mark och vatten. På grund av den diffusa spridningen, läckaget av
kemikalier och andra miljöföroreningar och upptaget i växter och djur hamnar många föroreningar
så småningom i vår mat. För metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen är just maten den
enskilt största exponeringskällan. Eftersom exponeringen från mat är livslång kan halterna av
sådana ämnen i kroppens vävnader med tiden kan bli väldigt höga. Livsmedelsverket
rekommenderar därför t.ex. att gravida, ammande och kvinnor i barnafödande ålder avstår från
intag av bland annat fet Östersjöfisk.
Riskerna med exponeringen är dåligt utredda och de flesta kemikalier har inte testats för
eventuella effekter på människor eller djur. Av erfarenhet är dock vissa ökända: PCB, DDT och
kvicksilver. Listan kan göras lång och med en kontinuerlig utveckling framställs hela tiden nya
kemikalier med nya bieffekter.
1962 uppmärksammades och sammanfattades för första gången farorna med kemiska medel i
miljön i boken ”Tyst vår”. Författaren Rachel Carson belyste sambandet mellan exponering av
miljögifter och misslyckad reproduktion genom att påvisa effekterna av bekämpningsmedlet DDT
på djurs reproduktionsförmåga. På senare tid har hormonstörande ämnen som etinylöstradiol
observerats orsaka bl.a. tvåkönighet och feminisering hos fiskar. Men det finns betydligt fler
ämnen som kan påverka hormonsystemen: PCB, dioxiner, flamskyddsmedel, ftalater, alkylfenoler
och läkemedelsrester.

Metaller
Kadmium
I naturen finns kadmium främst i zinkmalmer, men under det senaste seklet har metallen spridits
till miljön. Kadmium har en rad användningsområden: konstgödsel, batterier, legeringsmetaller och
färgpigment. Skåne tillförs även en stor del kadmium via nedfall, vilket till stor del beror på
koleldning i våra grannländer. Kadmium tas relativt lätt upp av växter vilket medför den största
exponeringen sker via kosten, främst genom spannmålsprodukter, rotfrukter, grönsaker och
skaldjur. Rökare inhalerar dessutom betydande mängder kadmium med tobaksröken, eftersom
även tobaksplantan anrikar kadmium.
Kadmium lagras i kroppen och ger främst skador på njurarna, vilket minskar förmågan att rena
blodet. Effekterna märks främst senare i livet efter en lång konstant exponering, eftersom
kadmium har en lång biologisk halveringstid och halterna i kroppen därmed ökar med tiden. I
längden leder kadmium även till benskörhet.

Bly
Bly lagras hos människor i skelettet och kan vid exponering av förhöjda halter under en längre tids
leda till tillväxthämningar, störningar i nervsystemet och försämrat immunförsvar. En ökad
cancerfrekvens har noterats hos djur som exponerats. Bly och blyföreningar kan även ge
fosterskador och vara reproduktionstoxiska. Bortsett från rena förgiftningssymtom vid hög
exponering kan även mycket små doser, framförallt om exponeringstiden är lång, ge skador på
nervsystemet som påverkar sinnesstämning och prestationsförmåga. Bly stör enzymers funktion bl
a genom att den tar zinkets plats på enzymmolekylen. Den hämmar bildningen av den
järninnehållande komponenten i blodets hemoglobin vilket kan ge upphov till en anemi.
Oorganiskt bly kan även ge upphov till fosterskador, låg födelsevikt och nervskador som orsakar
en sämre mental utveckling.
Bly förekommer som oorganiskt bly och som organiska blyföreningar. Dessa har helt olika
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toxikologi. Oorganiskt bly tas upp genom lungorna och mag-tarmkanalen. I blodet tas blyet upp av
de röda blodkropparna. Hälften av det absorberade blyet lagras i skelettet, där omsättningstiden är
långsam; ca 5-10 år. Det innebär att blyet forsätter att avges till blodet från skelettet under lång tid
efter själva exponeringen. Bly tas också upp av benmärgen och njuren. Barn och foster utgör en
stor riskgrupp. Hos barn passerar bly lättare blod-hjärnbarriären och tar sig in i centrala
nervsystemet. Bly passerar också placentabarriären och når på så sätt fostret.
Organiska blyföreningarna penetrerar lätt kroppens membran och tas upp via huden och, efter
avdunstning, via lungorna. Föreningarna når hjärnan via blod-hjärnbarriären. Bly utsöndras sedan
via urin, avföring, saliv och modersmjölk.
Det finns två huvudsakliga organiska blyföreningar; tetrametylbly och tetraetylbly. Båda
förekommer i blyade motorbränslen; vilket numera är otillåtet i Sverige men förekommer i
många andra länder.

Koppar
Kroppen behöver en viss mängd koppar för att fungera. Mycket stora mängder kan dock orsaka
illamående, yrsel, huvudvärk och i extrema fall skador på lever och njurar. Koppar tas upp via magoch tarmkanalen.

Krom
Krom (III) är i liten mängd essentiellt för människan men upptaget i mag- och tarmkanalen är
mycket litet, mindre än 0,5 %. Krom i stora mängder är hälsoskadligt. Krom (VI) klassas som
cancerogent och tas därtill betydligt lättare upp av kroppen än den essentiella jonen krom (III).

Kvicksilver
Organiska kvicksilverföreningar kan tas upp ur föda och genom sin fettlöslighet lagras i kroppen.
Både organiska och oorganiska kvicksilverföreningar ger upphov till neurologiska störningar. Olika
föreningar kan utöver detta ha olika andra toxiska egenskaper. Metalliskt kvicksilver kan tas upp
genom inandning. Intag av höga halter av kvicksilver kan, oavsett form, leda till döden.
Kvicksilver kan finnas i abborre, gädda, gös och lake och i stora rovfiskar som färsk tonfisk,
svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den som säljs
färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver.
Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av
antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. En lågenergilampa kan
innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg.
Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilver, som finns i form av små droppar, i rummet.
Kvicksilverdropparna kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga
lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt,
metalliskt kvicksilver (Hg0) i rummets luft.
Kvicksilver i form av vätskedroppar från kalla lampor förväntas inte tas upp via huden i nämnvärd
omfattning. Från förorenade händer kan det uppstå exponering via munnen, men även i detta fall
är upptaget mycket begränsat. Kvicksilverdroppar kan långsamt förflyktigas och på så sätt leda till
viss exponering via inandning om inte de mycket små dropparna tas omhand.
Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom
gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av
försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver. Effekter som kan uppstå vid
långvarig exponering för låga koncentrationer drabbar framförallt nervsystemet och hjärnan.
I arbetsmiljön har den tolererbara koncentrationen av oorganiskt kvicksilver bestämts till 30 µg/m3
för längre tids exponering (8 timmar per dag under en längre tid), enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter AFS 2005:17. En lampa eller ett lysrör kan innehålla 5000-10000 µg kvicksilver.
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Nickel
Kontaktallergi är den viktigaste och mest kända effekten av nickel. Vissa nickelföreningar är också
cancerogena. Vid förtäring av stora mängder kvicksilver påverkas framför allt blod, njurar och
mage. Tre procent av den nickel som finns i födan tas upp av mage och tarmar. Nickel är inte något
essentiellt ämne för kroppen.

Zink
Zink ingår i flera av kroppens enzymer och är därför en högst essentiell metall. 50 % av intaget
absorberas i mag- och tarmkanalen. Höga halter av ren zink har inte sammankopplats med
hälsorelaterade problem. Många zinkföreningar är däremot mycket skadliga för hälsan.

Organiska miljögifter
Bromerade flamskyddsmedel
Bromerade flamskyddsmedel, som alla innehåller grundämnet brom, är mycket effektiva på så vis
att endast små mängder behövs för att få ett högt brandskydd. De finns därför i många av de
produkter och material som omger oss dagligen, t.ex. i sådant som elektronik, höljen till datorer,
byggmaterial, kablar, textilier m.m. På grund av läckage till miljön återfinns ett flertal bromerade
flamskyddsmedel som förorening i vatten, sediment och även i (främst vattenlevande) djur. Vissa
ämnen kan påvisas i animaliska livsmedel; speciellt fet fisk kan uppvisa förhöjda halter. Enligt
intagsberäkningar från Livsmedelsverket är det svenska medelintaget via maten av PBDE (summa 5
PBDE-kongener) ca 30-50 ng/dag (0,4-0,7 ng/kg kroppsvikt/dag), och av HBCD 140-150 ng/dag (2
ng/kg kroppsvikt/dag). HBCD-intaget är en preliminär beräkning; för övriga bromerade
flamskyddsmedels-grupper finns för närvarande inga gjorda beräkningar.
Bromerade flamskyddsmedel kan lagras i levande vävnad, vissa är reproduktionsstörande och
mycket giftiga för vattenlevande organismer, och somliga varianter är mycket långlivade i miljön.
Man har påvisat negativa effekter på immunsystemet och inlärningsförmågan hos försöksdjur som
exponerats. Den spridda förekomsten och svårnedbrytbarheten i miljön, tillsammans med den
strukturella likheten med välkända miljögifter som PCB och DDT, utgör en varningssignal för
ämnenas potentiella hälsoeffekter.
En av de mest använda grupperna är polybromerade difenyletrar, PBDE, som finns vitt spridda i
miljön. Halterna i bröstmjölk ökar och ämnena har påvisats i inomhusluft på kontor. Egenskaperna
hos PBDE liknar dem för PCB – de kan bl.a. orsaka levertumörer, störa fortplantning och påverka
hormoner i sköldkörteln.
Det idag vanligaste bromerade flamskyddsmedlet TBBPA samt dess nedbrytningsprodukt 2,4,6tribromfenol har identifierats i blodplasma hos människor i Sverige. I många fall beror detta till
stor del på exponering via yrkeslivet men TBBPA har också uppmätts hos en bredare allmänhet.
Låga koncentrationer av TBBPA har också uppmätts i bröstmjölk, även i befolkningar från relativt
avlägsna områden såsom Färöarna. Det är för närvarande inte möjligt att avgöra om upptaget av
TBBPA till största delen sker via födan eller till exempel via kontakt med elektronisk utrustning av
olika slag. De djurförsök som gjorts tyder dock på att TBBPA har en mycket låg giftighet för
människa.

Dioxiner och PCB
Dioxiner och dibensofuraner bildas vid förbränning av organiskt material tillsamman med material
som innehåller klor t.ex. PVC-plast. De har inga användningsområden men kan bildas som
föroreningar vid tillverkning av andra klorerade organiska ämnen. Antalet tänkbara ämnen som
kan bildas är 210 och 17 av dem anses som speciellt giftiga. Den giftigaste är 2,3,7,8tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD). Dioxiner och dibensofuraner har påvisats i stora delar av
miljön, i fisk och i däggdjur och i bröstmjölk hos människa. Vissa av föreningarna kan också bildas
naturligt i miljön, men de mängderna är mycket mindre än från industriella processer. Spridningen
av dioxiner har minskat sedan problemet uppmärksammades på 1970-talet och ämnena förbjöds,
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men ännu kvarstår flera betydelsefulla källor som orena industriella processer, deponier och
småskalig förbränning.
Människor exponeras för dioxin via feta animaliska livsmedel som fisk, mjölk och kött, samt
modersmjölk. Högexponerade grupper är ammade spädbarn och de som har ett högt intag av t.ex.
fet fisk från förorenade områden som Östersjön, Bottenhavet, Vänern och Vättern. Halterna av
dioxin i fisk och modersmjölk har sjunkit kraftigt sedan 1970-talet, men för fisk har denna
neråtgående trend planat ut under senare år. Fram till mitten av 1980-talet har utsläppen till miljön
minskat avsevärt, men därefter verkar minskningen ha avstannat. Halten av dioxinlika ämnen i
strömming var 2005 lika hög eller i vissa fall något högre än i början av 1990-talet, vilket tyder på
att tillförseln till Östersjön fortsätter och att kunskapen om olika källor inte är komplett.
Dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön,
Vänern och Vättern och röding från Vättern. Sådan fisk, förutom strömming, finns sällan i vanliga
affärer. Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller fångad i Atlanten eller Stilla havet.
Det genomsnittliga dagliga dioxin-intaget beräknas idag vara cirka 1 pg TEQ/kg kroppsvikt för
vuxna, 3-4 pg TEQ/kg kroppsvikt för småbarn och betydligt högre för ammade spädbarn.
Cancer, försämrat immunförsvar samt reproduktions- och utvecklingsstörningar uppträder hos
flera djurarter vid lång tids exponering för låga doser av TCDD. Djurstudier visar att TCDD är en
mycket potent tumörpromotor och 1997 klassade IARC TCDD som cancerframkallande hos
människa. De reproduktionsstörande effekterna drabbar både honors och hanars fertilitet samt
utvecklingen av foster och ungar. Olika typer av studier visar att foster är särskilt känsliga och att
påverkan under fostertiden kan ge utslag även i vuxen ålder. Sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom och osteoporos misstänks ha ett samband med tidig exponering för dessa ämnen.
Trots en hög exponering för dioxinlika ämnen under amningsperioden bedöms fördelarna med
amning överväga risken med dioxiner i modersmjölken.
TCDD (och andra dioxinlika föreningar) antas utöva sin toxicitet genom att störa basala
regleringssystem för cellers tillväxt, utveckling och funktion. Exempel på påverkade
regleringssystem är könshormoner, tillväxtfaktorer, sköldkörtelhormon (tyroxin) och retinoider
(vitamin A).
Triclosan är en organisk förening med antibakteriell verkan. Textilier impregneras med triclosan
för att hindra uppkomsten av dålig lukt. Men allt triclosan hamnar inte i avloppet. När cykelbyxor
som impregnerats med triclosan är utslitna hamnar de troligtvis i hushållssoporna. Förbränningen
av sopor medför att miljögiftet dioxin kan bildas av triclosan. Det framgår av en japansk studie från
1988 ledd av forskaren Akio Kanetoshi. Samma forskargrupp har också visat att det räcker med
vanligt solljus för att dioxin ska bildas i textilier impregnerade med triclosan.

Nonylfenol
Enligt en studie som gjorts av Naturvårdsverket konstaterades det hormonstörande ämnet
nonylfenol i nyblivna mödrars blod. En källa till exponering kan vara en hög konsumtion av frukt
och grönt. Den möjliga förklaringen, enligt Livsmedelsverket, kan vara att nonylfenolsubstanser
som använts som emulgeringsmedel i bekämpningsmedel, samt att det har skett okontrollerad
slamspridning innehållande höga halter nonylfenol på åkrarna i länder som exporterar frukt och
grönt till Sverige. Ämnet hamnar i avloppsslam på grund av att det används i en lång rad
produkter, t.ex färg, lim, avfettningsmedel, rengöringsmedel och smörjmedel. Nonylfenol kan även
spridas helt avsiktligt på åkrar genom att kemikalien förekommer i bekämpningsmedel. I EU håller
ämnet dock på att fasas ut från denna användning. Lena Jarlöv, initiativtagare till aktionen Ren
åker- Ren mat, står bakom uppropet mot att använda slam på åkrarna, säger: ”Det certifierade
slammet innehåller precis samma substanser som innan det certifierades. Det är en skam att
Sveriges politiker genom Miljödepartementet och Naturvårdsverk uppmuntrar denna hantering
som oåterkalleligt förstör åkermarken och hotar folkhälsan”.
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Ftalater
DEHP förekommer i låga halter i bröstmjölk och blodserum hos människor. I mänsklig urin har
metaboliter av DEHP uppmätts i halter som tidigare satts i samband med fosterpåverkan.
Människor får i sig DEHP genom luften – höga halter av DEHP har uppmätts i inomhusdamm
(medianhalt 0,77 mg/g). Livsmedel kan kontamineras av DEHP under livsmedelshanteringen. Det
finns dock inga svenska studier på DEHP i livsmedel. Echa har belagt DEHP, BDP och BBP med
begränsningar i varor kandidatförteckningen på grund av sina reproduktionstoxiska
skadeverkningar.

Organiska tennföreningar
Det finns fyra olika former av organiska tennföreningar: mono, di, tri och tetra. Toxiciteten och
ackumuleringstendensen varierar mellan de olika föreningarna. I allmänhet är föreningar med tre
organiska grupper som tributyltenn, TBT, bland de skadligaste. Dessa fungerar som biocider och
används i båtbottenfärger och träskyddsmedel samt som konserveringsmedel.
Färger med organiska tennföreningar är giftiga vid inandning och farliga vid hudkontakt och
förtäring. Exponering medför även risk för skador på centrala nervsystemet, immunförsvaret,
fortplantningsförmågan och foster. TBT är extremt giftigt för fisk och blötdjur och har konstaterats
orsaka missbildning av könsorganen och sterilitet hos strandsnäcka.

Triclosan
En omfattande studie har påvisat allmän förekomst av triclosan* i bröstmjölk och blodplasma hos
människor. Hygienprodukter utgör en betydande del av den humana exponeringen som är att
betrakta som allmän. Ämnet kan tas upp genom huden från t.ex. textilier. Triclosan är inte särskilt
toxiskt för människa och den samlade bedömningen är att exponering av Triclosan i nuvarande
grad inte utgör en risk för människors hälsa. Däremot visar resultaten på den spridning som
triclosan har fått och som påverkar även andra, mer känsliga, levande organismer. Triclosan kan
med hjälp av vanligt solljus omvandlas till lågklorerade dioxiner. På så vis kan ämnet bidra till att
människor, via exempelvis kläder impregnerade med triclosan, exponeras för dioxiner.

Befolkningens exponering för ett antal bekämpningsmedel
Margareta Littorin vid Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet, har i en studie undersökt
bekämpningsmedel som används idag, huvudsakligen insekticider och ogräsmedel (Rapport nr
32/2013 till Naturvårdsverket Analys av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2013). Den
undersökta gruppen var rekryterad från en medelstor stad och omfattade medelålders kvinnor som
arbetade i skolor, energiföretag, varuhus, kommunal förvaltning och sjukhusavdelning. Utvalda
ämnen var fungiciderna mankozeb (vid odling av vindruvor, kan finnas i vin), prokloraz och
tiabendazol (i bananodlingar), herbiciderna 2,4-diklorfenoxiättiksyra och 4-klor-2metylfenoxiättiksyra, insekticiderna klorpyrifos, flera pyretroider samt retarderingsmedlen
klormekvatklorid (CCC, används i spannmål) och mepikvat (MQ). Gruppen fick svara på en enkät
om levnadsvanor. Deltagarnas dygnsurin analyserades också. I urinen fanns låga halter av
bekämpningsmedel, lägre än 1/10 av ADI, acceptabelt dagligt intag. Bland de bekämpningsmedel
som upptäcktes i urinen fanns sådana som är förbjudna i Sverige. Två bekämpningsmedelsrester
fanns hos alla undersökta: CCC och metaboliten TCP från klorpyrifos, världens mest spridda
organiska fosforförening. Klorpyrifos är inte tillåten i Sverige.
Margareta Littorin också för jämförande undersökningar mellan svenskar och personer från andra
länder. Studierna gjorda med bekämpningsmedlet 2,4-D visade ingen skillnad mellan svenskar,
arbetare från Nicaragua eller Costa Rica medan medlet 3,5-DCA fanns i högre koncentration i
svenskars urin jämfört med nicaraguaner och costaricaner. I studierna utförda med mankozeb,
hittades utsöndringsprodukten ETU i urin av 200 barn i Costa Rica boende intill bananplantage. 300
vuxna svenskar hade ETU i urinet.
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Upptag, omvandling och utsöndring – skillnader mellan barn och vuxna
Det finns skillnader mellan barn och vuxna i upptag, omvandling (fördelning i kroppen och
biotransformation) och utsöndring av kemikalier ur kroppen, som kan ge upphov till olikheter i
känslighet för kemikalier. Barn har t.ex. ett högre upptag via lungorna än vuxna beroende på en
större andningsfrekvens och att alveolernas yta i förhållande till kroppsvikten är större hos barn än
hos vuxna. Vissa biotransformerande system är inte fullt utvecklade direkt efter födseln vilket kan
medföra att små barn får en inre exponering som skiljer sig från vuxnas. Generellt sett har
njurarna inte uppnått full kapacitet förrän vid ett års ålder. Detta sammantaget kan ge upphov till
en annorlunda toxikologisk profil beroende på en långsammare, likadan eller snabbare omvandling
och utsöndring av kemikalier.
De senaste årens ökning av antalet överviktiga barn innebär inte enbart risk för uppkomst av
eventuella sjukdomar till följd av fetma. En större kroppsvikt kan dessutom innebära att
kemikalier tas upp, omvandlas och utsöndras på annat sätt än hos magra och att riskerna med
kemikalieexponering förändras. Till exempel kan exponering för ämnen som ansamlas i kroppen
och som utsöndras långsamt ge upphov till större inre exponering hos överviktiga.

Glyfosat
I april 2013 publicerades i tidskriften Entropy starka idicier på att på grund av glyfosats
skadeverkan på vissa enzymer hos bakterier i mag-tarmkanalen, bidrar glyfosat till de s.k.
välfärdsjukdomarna mag-tarmsjukdomar, övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, depression,
autism, sterilitet, cancer och Alzheimers sjukdom.
Svenskt Vatten har utfört enkäter år 2005, som visar på förekomst av bekämpningsmedel i yt- och
grundvatten. De vanligaste är atrazin och dess nedbrytningsprodukter samt diklorbenzamid (BAM,
nedbrytningsprodukt från diklobenil, som båda förekom i Totex. Glyfosat och dess
nedbrytningsprodukt AMPA (aminometylfosfonsyra) ökar i yt- och grundvatten.

Kemiska ämnen i bröstmjölk
Modersmjölken är oftast den enda födan för spädbarnet. Barn är särskilt känsliga för många av de
effekter som organiska miljöföroreningar kan orsaka. Halterna i mjölken speglar barnets intag av
långlivade organiska miljöföroreningar under amningsperioden. Mjölkhalterna speglar också
moderns kroppsbelastning, vilken kan påverka barnet under fostertiden. Modersmjölk är därför
ett bra provmaterial att använda för att få en uppfattning om människors exponering för organiska
miljöföroreningar.
Mätningarna i modersmjölk från förstföderskor boende i Uppsalaregionen visar att PCB, DDTrester, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) förekommer i modersmjölk.
Mellan åren 1996 och 2004 minskade halterna av dioxiner, PCB och DDT med 4-10 % per år.
Minskningen var långsammast för vissa PCB-föreningar och snabbast för DDT-resten p,p’DDE. När
det gäller PBDE finns ingen synbar trend.
Halter av ett flertal miljöföroreningar som förekommer i modersmjölk minskar långsamt. Detta
trots att de är förbjudna sedan lång tid tillbaka och inte används mer (PCB, DDT), är föremål för
åtgärder för att begränsa oavsiktlig bildning (dioxiner) eller nyligen har förbjudits inom EU (vissa
PBDE). Naturvårdsverket redovisar i sin skrift Gifter & miljö 2013 om påverkan på yttre miljö och
människor, att minskningen har fortsatt fram till 2012 med avseende på t.ex PCB, PCDD, DDE,
HCB, PBDE och HBCD i bröstmjölk, men fortfarande långsamt.

Bisfenol A i kvitton och re-linade drickvattenrör
Bisfenol A har sedan en tid varit förbjuden i nappflaskor och nappar. Bisfenol A förekommer
fortfarande dock för framkallning av text i kvitton och ett hormonstörande ämne.
Kemikalieinspektionen har år 2012 fått i uppdrag av regeringen att ta fram en avvecklingsplan och
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förslag av alternativ till Bisfenol A, eftersom det utgör en onödigt stor exponering för gravida och
för personal som hanterar kvitton. Nyligen under år 2013 har Kemikalieinspektionen
uppmärksammat att Bisfenol A har använts till re-lining av vattenrör i ett antal fastigheter i Sverige
och att det har uppmätts Bisfenol A i dricksvattnet i dessa fastigheter. I Trelleborgs kommun
beräknas 42 fastigheter ha genomgått re-lining av vattenrör med Bisfenol A.

Hälsorelaterad miljöövervakning
Hälsorelaterad miljöövervakning utförs av Naturvårdsverket (rapport 5691, 2007) i samarbete med
Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet samt olika centrala myndigheter som
Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen. Exempel på delprogram av denna
miljöövervakning är exponering via luft, exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft,
mätningar av halter av cancerframkallande ämnen i tätortsluft, samband mellan
luftföroreningshalter och besvär, kvantifiering av akuta luftvägsbesvär kopplade till förhöjda
luftföroreningshalter, exponering för miljöföroreningar, metallmätningar hos gravida kvinnor,
exponering för kadmium i en riskgrupp, undersökning av blyhalt i blod –
exponering för metaller i tidsstudie, uppskattning av exponering för arsenik Exponering för
organiska ämne. exponering hos fiskkonsumenter, exponering via livsmedel
persistenta organiska föreningar i bröstmjölk i tidsserier samt persistenta organiska föreningar i
bröstmjölk – regionala skillnader.
Vid HÄMI:s årliga utbildningsdagar 2013 uttrycktes åsikten att man fortfarande inte känner till om
de halter av bekämpningsmedel som mäts upp i blod eller urin är farliga för oss. Nyligen har dock
bekämpningsmedel tiabendazole blivit förbjudet att använda i EU.

Nanopartiklar
En nanopartikels storlek förhåller sig till en fotbolls storlek som en fotbolls storlek till jordens.
Kemikalieinspektionen har under de senaste åren följt utvecklingen inom området nanoteknologi
och nanomaterial enligt uppdrag från regeringen. Bevakningen har skett dels nationellt och inom
EU:s program för nanomaterial och dels internationellt speciellt inom OECD:s program om
nanomaterial men även inom SAICM.
Under 2008 inventerade Kemikalieinspektionen förekomst och användning av nanomaterial i
Sverige samt presenterade en sammanställning av liknande kartläggningar gjorda av andra
myndigheter och organisationer.
Från ett tio-tal kartläggningar världen över baserade på olika system för rapportering av förekomst
av nanomaterial i produkter noteras att konsumentprodukter som elektronisk utrustning, bilar,
kosmetiska och hygieniska artiklar, kläder och textil, hushålls- och livsmedelsrelaterade produkter,
sportutrustning och leksaker kan innehålla nanomaterial. Kimrök har en mycket stor användning i
bildäck, som trycksvärta och i en stor del av all elektronik. Andra aktuella nanomaterial är titan-,
kisel- och zinkoxider, metaller, nanoleror, polymerer, nitrider och kolnanorör och kolfibrer. En
amerikansk databas över internationellt förekommande nanoteknologibaserade produkter
innehåller för närvarande drygt 800 olika produkter, som innehåller nanomaterial. Databasen
uppdateras ständigt sedan starten 2006 och får ett tillskott av 3 – 4 produkter i veckan.
I den svenska undersökningen ingår ett knappt hundratal produkter. De flesta produkter är
importerade och vår inhemska produktion av nanomaterial är fortfarande låg medan stor aktivitet
finns på forsknings- och utvecklingsområdet. Åtkomligheten av produkter innehållande
nanomaterial är emellertid gränsöverskridande och är tillgängliga för konsumenter via
Internethandeln.
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Kunskapen om hälso- och miljöskador orsakade av nanomaterial är fortfarande bristfällig. Detta
beror bl.a. på att det finns en okunskap om huruvida existerande standardiserade metoder är
adekvata för att undersöka hälso- och miljöfarlighet av olika nanomaterial eller om nya och/eller
modifierade metoder måste tas fram. Detta gäller testmetoder och mätningar med fokus på källor,
utsläpp och spridning i miljön, fysikalisk-kemiska egenskaper, inre och yttre exponering, dosimetri
och testmetoder både in vivo och in vitro.
Rapportering som väcker mycket uppmärksamhet är indikationer på genotoxicitet, uppkomst av
skador efter exponering via andningsvägarna, nanomaterialens passage över och påverkan på blodhjärnbarriären samt om nanomaterial som används i solkrämer och kosmetika kan penetrera
huden. I övrigt finns fortfarande sparsamt med relevant information för att bedöma
hälsoeffekterna av nanomaterial efter långtidsexponering. På vissa områden är informationen
speciellt begränsad som för effekter på reproduktionssystemet och foster. Kunskapen om
exponering samt kroppens upptag, fördelning, omvandling och utsöndring av nanomaterial är
också mycket dålig eftersom undersökningar saknas. Ett område med frekvent rapportering är det
om nanomaterialens tidigare kända celltoxicitet.
Kunskap om olika nanomaterials spridning, fördelning och omvandling i miljön är nödvändig för
att kunna uppskatta vilka exponeringsnivåer och därmed vilka risker användningen av
nanomaterial kan ge upphov till. Detta är ett intensivt forskningsområde men det är sannolikt
långt kvar till att pålitliga uppskattningar av enskilda nanomaterials koncentration i olika delar av
miljön kan göras.
Det är likaså i dagsläget svårt att dra några säkra slutsatser om effektnivåer i miljön. I det
sammanhanget krävs utökad kunskap om upptagsmekanismer för olika nanomaterial och det
behövs fler toxicitetstester såväl med avseende på olika nanomaterial som olika testorganismer.
Kemikalieinspektionen kommer att samråda med Vinnova i Vinnovas uppdrag från Regeringen att
ta fram en svensk strategi för nanoteknologisk utveckling. Målet med att ha en strategi är att
kunna samordna insatserna kring nanoteknologin såväl beträffande utveckling och tillämpningar
som i forskning kring nanomaterials hälso- och miljörisker samt integrering av sådan kunskap vid
utveckling och kommersialisering av nanomaterial.

Tobak
Tobakens skadeverkningar är idag välkända. Cirka 50 olika sjukdomstillstånd kan härledas till
rökning och snusning, bl.a cancer i lungorna, mag-tarmkanalen, bukspottskörteln, strupen, brösten
mm. Även om tobaksrökningen nationellt har minskat, har rökningen i Trelleborgs kommun legat
över medelvärdet hela 2000-talet. Ett stort arbete med tobaksprevention i Trelleborgs kommun har
lagts ner av folkhälsostrateg, ANDT-samordnare och socialförvaltningens tillståndsenhet med
tobaksnätverk, lokala tobaksgrupper, med rökfri arbetstid och tobaksfri skola.
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Kemikalieinspektionens ”Handlingsplan för giftfri vardag 2011-2014”
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att ta fram en handlingsplan för giftfri vardag.
I uppdraget ingår att redovisa vilka åtgärder som behövs under åren 2011-2014 för att minska
risken för att människor i sin vardag ska utsättas för farliga kemikalier, ett steg på väg mot
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen kommer att öka tillsynen av farliga ämnen
i varor och ha dialoger med näringslivet för att minska riskerna med kemikalier i varor. Fokus
kommer att ligga på barn och ungdomar, eftersom de ofta är mer sårbara än vuxna för påverkan
från kemikalier. Genomförandet innebär samarbete med andra myndigheter, näringslivet,
forskarsamhället och konsumentorganisationer. Kemikalieinspektionen anser att det är särskilt
viktigt att skydda barns och ungdomars hälsa från skador av kemikalier, men även att skydda
människans fortplantning. Åtgärder som gör att barn och ungdomar skyddas innebär ofta att också
vuxna skyddas från kemiska risker i vardagen. Det finns flera skäl till att barn och ungdomar är
mer sårbara än vuxna, t.ex en rad olika hormonella system samspelar för att säkra en normal
utveckling. Särskilt känsligt för störningar är den snabba utvecklingen hos det ofödda barnet, men
utvecklingen fortsätter fram till och under hela puberteten. De olika förlopp som styr utvecklingen
från befruktningen av ägget till vuxen ålder kan störas av kemikalier. Allt tyder på att
hormonstörande ämnen kan skada människans fortplantning, påverka det ofödda barnet, och även
påverka barnets senare utveckling. I USA och Danmark rapporteras att barn kommer tidigare in i
puberteten, yngre mäns spermiekvalitet är försämrad bl.a i Danmark. Detta kan på sikt hota
människans fortplantningsförmåga. För att förebygga risker för möjliga allvarliga skador är det
viktigt att fatta beslut om att begränsa eventuella risker trots att beslutsunderlaget kan vara
osäkert. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. Vissa kemikalier
binds till damm. De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger och tuggar på saker för
att uppleva dem. Många leksaker och andra varor kan då avge små mängder av kemikalier, vilket
gör att barn i förhållande till sin vikt risker att få i sig högre halter av många kemikalier än vad
vuxna får. Under de senaste 50 åren de sätt på vilka barn och ungdomar utsätts för kemikalier
kraftigt förändrats, Idag har barn och ungdomar ett mycket större antal leksaker, kläder,
kosmetika, elektronik och andra varor som innehåller många olika kemikalier. Den snabba
omsättningen av varorna som nu sker bidrar till att exponeringen blir högre, samtidigt som ett
läckage av farliga ämnen till miljön sker.
Kemikalieinspektionen har i handlingsplanen föreslagit ett antal åtgärder, såsom ökad satsning på
forskning inom området kemiska hälso- och miljörisker, att göra en bred genomgång av EU:s
lagstiftning i samråd med centrala myndigheter och identifiera en strategi för ur reglerna på sikt
kan utvecklas och förbättras för att bidra till en giftfri miljö, prioritera arbete i OECD och i EU för
att för få till stånd en högre skyddsnivå för hormonstörande ämnen, bli ledande land i EU för att ta
fram förslag till förbud och liknande för farliga kemikalier, verka för en skärpt EU-lagstiftning för
att ytterligare begränsa förekomst av farliga kemikalier i varor, speciellt kemikalier som kan orsaka
cancer, ärftliga genetiska och skador eller skador på fortplanteringen, allergi, misstänkt
hormonstörande eller ansamlas i miljön, öka myndigheternas tillsyn över farliga kemikalier i
leksaker och andra varor, främja och stödja företagen att i högre utsträckning byta ut farliga ämnen
samt bidra till att öka konsumenters och inköpares kunskap om kemiska risker och möjligheten att
göra medvetna miljöval.
Kemikalieinspektionen identifierar de kemiska riskerna i vår vardag som följande:
•

kemiska produkter i våra hem (tändvätskor, lampolja, lacknafta, propplösare,
maskindiskmedel)

•

kosmetiska och hygieniska produkter, såsom tvål, schampo, hudkrämer som innehåller
tensider, parfymer, färgämnen, konserveringsmedel (t.ex propylparaben och butylparaben,
som misstänks påverka kroppens hormonsystem), kemiska ämnen i nanoform,
tillsatsämnen som är allergiframkallande. Smink och hårfärgningsmedel som innehåller
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allergiframkallande ämnen
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•

byggvaror och byggmaterial, som kan avge till inomhusluften, tex produkter för
fuktskydd, avjämning och spackling, isolering, lim och ytbehandling. Bygg och byggmaterial
kan avge farliga ämnen såsom formaldehyd, ftalater och organiska lösningsmedel.
Sandlådor och klätterställningar kan bestå av impregnerat trä. Kreosotprodukter får inte
användas på lekplatser.

•

kläder och andra textilier, såsom bekämpningsmedel vid odlingen, funktionskemikalier,
antimögelmedel, färgämnen, flamskyddsmedel, vattenavvisande och antibakteriella medel.
Plasttryck kan innehålla mjukgörare. Farliga ämnen som kan förekomma är bromerade
flamskyddsmedel, formaldehyd, ftalater, perfluorerade ämnen, nonylfenoletoxilater och
dispersionsfärger. Ämnena kan vara svårnedbrytbara i miljön, hormonstörande,
allergiframkallande eller cancerframkallande.

•

elektronik, elektriska apparater och verktyg, såsom tv-apparater, datorer,
mobiltelefoner, som ofta innehåller metaller och bromerade flamskyddsmedel. Kylskåp
och tvättmaskiner kan innehålla silversalter som biocider. Höljen och delar av plast till
strömbrytare, strömuttag, kablar mm kan innehålla flamskyddsmedel och mjukgörare.
Handtag till både elektriska verktyg och handverktyg kan innehålla ftalater som
mjukgörare och PAH.

•

leksaker, tillverkade av plast, trä, metall, gummi, textil eller papper. Höga halter av
mjukgörare, t.ex ftalater kan finnas i leksaker av plast eller gummi. Textil kan innehålla
flamskyddsmedel. Färgämnen finns nästa alltid, och ibland doftämnen, som kan vara
allergiframkallande. Leksaker kan innehålla förbjudna ämnen, t.ex bly och ftalater.

•

Bekämpningsmedel. Allt fler varor och produkter är behandlade med biocider, såsom
desinfektionsmedel (mjällschampo, tandkräm, golvbeläggningar, duschdraperier,
disktrasor, matlådor, kylskåp och skärbrädor). Konserveringsmedel används i tapeter,
tältdukar, skolsulor, sportkläder och mobiltelefoner. Exempel på ämnen är silversalter,
pyrithionsalter, triclosan och jod. Vissa forskare misstänker att t.ex silversalter kan ge
upphov till korsresistens, dvs att bidra till att bakterier blir motståndskraftiga mot
antibiotika. Människor kan även exponeras för växtskyddsmedel som används i
hemträdgårdar och på krukväxter, bekämpningsmedel på golfbanor eller om de bor nära
fält som besprutas. Barn kan utsättas när de leker i parker eller sportar på idrottsplatser.

•

förorening av livsmedel och dricksvatten. Såsom ämnen som är svårnedbrytbara och
som ansamlas i miljön, t.ex animaliska livsmedel, och särskilt i fet fisk. Föroreningen av
livsmedel som fisk, spannmål och rotfrukter, med tungmetaller är ett stort hälsoproblem.
Kadmium håller på att bli ett folkhälsoproblem, med risk för skador på skelett och njurar.
Höga halter av PCB, dioxiner och kvicksilver gör att stora fiskebestånd inte längre kan
användas. Förpackningar kan avge ämnen som vandrar över och förorenar livsmedlet.
Nappflaskor av plast, svarta köksredskap av plast, konservburkar och teflonkärl är varor
som har avgett farliga ämnen till livsmedel. Bekämpningsmedelsrester kan finnas i
livsmedel och dricksvatten. Främst i vegetabiliska livsmedel som behandlats med
bekämpningsmedel, men även kött om djuren behandlats eller om djurfodret innehåller
växter som har besprutats med bekämpningsmedel. Läckage av bekämpningsmedel från
odlingar, åkermark eller vårdslös hantering av medel kan förorena råvattentäkter. I
svenska råvatten kan låga halter av bekämpningsmedel som länge varit förbjudna i Sverige.

Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola- 13 punkter för att banta
förskolorna på gifter
Aktiva inom Naturskyddsföreningens kemikalienätverk har besökt 129 avdelningar på förskolor i
över 40 kommuner för att kolla upp hur barnens vardag egentligen ser ut. Inventeringen visar att
material som är kända för att läcka skadliga kemikalier är vanliga på många förskolor. Det handlar
bland annat om leksaker av mjuk plast, gammal elektronik som används som leksaker, förkläden
av PVC och att barnen får mat från metallkonserver. Naturskyddsföreningen har satt ihop en
checklista med 13 punkter för att giftbanta förskolorna. I rapporten ”Giftfria barn leka bäst” har
resultaten från inventeringen sammanställts. Här nedan finns de 13 punkterna

1. Gallra bland plastleksakerna
Rensa bort mjuka plastleksaker som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort
plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa hormonsystemet. Just den här sortens
kemikalier är barn extra känsliga för. Gallra samtidigt ut leksaker som luktar plastigt eller känns
lite kladdiga eller hala när du tar i dem.

2. Nobba lek-elektronik
Plocka bort gamla mobiler, uttjänta tangentbord och annan elektronik som hamnat i leksakslådan.
Prylar som inte är tillverkade för att vara leksaker har inte lika hårda miljökrav som äkta leksaker
och kan därför innehålla mer farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal elektronik.

3. Skippa skumgummi
Undersökningar visar att prylar av skumgummi ofta innehåller bromerade flamskyddsmedel.
Rensa bort.

4. Låt barnen gosa giftfritt
Tvätta nyinköpta gosedjur innan de får barnens kärlek. Passa på att tvätta annan nyinköpt textil
också.

5. Maxa ekomaten
Ju mer ekologisk mat barnen får desto bättre. Ekomaten innehåller mindre rester från
bekämpningsmedel.

6. Skrota konserverna
De flesta metallkonserver har en ytbehandling på insidan som kan släppa det hormonstörande
ämnet bisfenol A till maten. Vår undersökning visade att åtta av tio förskolor ger barnen mat från
konservburkar. Kartongförpackningar är ett bättre val.

7. Värm utan plast
Att mikra mat i en plastbytta går snabbt. Men när plasten värms upp kan skadliga kemikalier
släppa och hamna i maten. Undvik det genom att värma maten i en porslinsskål. Eller värm i rostfri
kastrull och servera på porslin. Förvara också maten i annat än plastkärl.

8. Handskas rätt med maten
Undvik plasthandskar av vinyl. Undersökningar visar att de flesta av dessa handskar innehåller
höga halter hormonstörande ämnen som kan överföras till maten och barnen. Om personalen
behöver använda handskar är andra material, som till exempel nitril, bättre.

9. Byt blöja utan skumma kemikalier
Kolla om skötbord innehåller skumgummi eller har överdrag av PVC-plast. Byt ut om möjligheten
finns. Om personalen använder handskar är tipset att skippa vinyl även här.
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10. Låt barnen slumra sött
Hitta alternativ till sovmadrasser med skumgummi eller PVC-överdrag. Tvätta nyinköpta
frottéöverdrag, kuddar, filtar och lakan.

11. Superviktig städning
Städningen på förskolan är viktig eftersom många av miljögifterna samlas i dammet där barnen
leker. Särskilt de minsta barnen får i sig miljögifter via dammet. Dammtorkning och moppning av
golven några gånger i veckan är bra. Det ska göras när barnen inte är i lokalerna eftersom dammet
rörs runt i luften under städningen. Ett snabbt korsdrag när man städar är heller inte fel.

12. Heja på handtvätt
Damm fastnar på barnens händer. Därför är det viktigt att låta barnen tvätta händerna ofta.
Eftersom barn gillar att stoppa händerna i munnen är handtvätt ett effektivt sätt att minska till
exempel flamskyddsmedel i kroppen, visar studier.

13. Peppa parfymfritt
Barn bör undvika doftande produkter eftersom det kan framkalla allergier. Miljömärkta och
parfymfria städprodukter, tvål och tvättmedel är bäst. Doftspray är tabu.

72

Fortsatta mätningar
Följande ämnesgrupper har ingått i nationell screening och bör enligt Naturvårdsverket studeras
vidare (endast de matriser som kommunen kan/bör ta ansvar för att mäta ingår i tabellen). I bilaga
4 finns en fullständig förteckning från Naturvårdsverket över de ämnen som har screenats under
åren 2000-2009.
Tabell 15. Ämnesgrupper som enligt Naturvårdsverkets utvärdering av hittills genomförd screening bör
undergå fortsatt mätning.

Vad
Organofosfater*
Bisfenol A
Bis-(4-klorfenyl)sulfon, BCPS
α- och β
-endosulfan*
Siloxaner
Klorerade och bromerade styrener
Antibiotika
Andra läkemedel samt
veterinärmedicinska produkter
Hexabromcyklodekan, HBCD
4-tert-oktylfenol och -etoxilater
4-nonylfenol och –etoxilater
Organiska tennföreningar
Pentaklorfenol*
Perflourerade ämnen
Triclosan
*Ej beskrivna i detta dokument

Var
I recipienten i närheten av utsläppspunkter, ex
reningsverk
I biologiskt material nära källor samt i referensområden
I fet fisk, i lakvatten från deponier samt i luft
I luft och i anslutning till reningsverk
Upprepade mätningar i slam under ett antal år
I luft samt biota, framför allt av oktaklorstyren
I slam och recipientvatten för att övervaka halterna i
miljön. Utökad undersökning ämnen i antibiotikagruppen
bör göras i sjukhusavlopp.
Mer generell screening i utgående vatten och slam vore
värdefull.
Bör som nu ingå i hälsorelaterad miljöövervakning,
programområde hav och miljögiftssamordningen
I slam och sediment. Ingår i vattendirektivet och kommer
därav att analyseras i stor omfattning.
Mer mätningar på land? Se screening 2005
Förutom vad som krävs enligt vattendirektivet bör
löpande mätningar göras i slam.
I slam
I slam

Ämnen som ingått i nationell screening och för vilka vidare mätningar för närvarande inte bedöms
nödvändiga är antimon, butylfenoler, metylfenoler, tetrabrombisfenol A (TBBPA), klorparaffiner,
limonen, mirex och isocyanater. Hexaklorbutadien och ett par klorerade bensener är prioriterade
ämnen i vattendirektivet, vilket kan innebära krav på analys, men utifrån genomförd nationell
screening finns inget mer ingående undersökningsbehov i dagsläget. Ytterligare miljöanalyser av
myskföreningar är för närvarande inte behövligt men en studie med inriktning på human
exponering kan bli aktuellt om några år igen.
Kan studeras vidare:
PAH-föreningars metaboliter
DEHP i mussla – mindre effektiv metabolism
Triclosan och metyltriclosan i reningsverkens recipienter

73

Juridiska styrmedel/Lagstiftning
Bestämmelserna på kemikalieområdet i Sverige har till stor del sitt ursprung i harmoniserade EGdirektiv. Det innebär att motsvarande regler med samma innehåll gäller i samtliga EU:s
medlemsländer. Många av dessa EG-rättsakter kommer att ersättas av Reach som delvis började
gälla 1 juni 2007. Reach är en gemenskapsförordning som gäller direkt i Sverige – de svenska regler
som har sin grund i tidigare EU-rättsakter har därmed att ändrats eller upphävts i takt med att de
olika delarna av Reach börjar gälla.
Nationellt regleras kemikaliefrågor främst genom 14 kap, Miljöbalken (1998:808). I samband med
att Reach träder i kraft blir ändringar aktuella också i miljöbalken och i vissa förordningar inom
balkens tillämpningsområde. Detta bland annat för att möjliggöra tillsyn över efterlevnaden och för
att hantera överträdelser av reglerna i Reach.
Huvuddelen av Reach började gälla den 1 juni 2008. Regeringen tillsatte en statlig utredning, Reachgenomförande och sanktioner (SOU 2007:80), med uppgift att göra en översyn av svensk
kemikalielagstiftning med avseende på tillsyn, avgifter och vad som därutöver följer av att
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, I den nya miljötillsynsförordningen,
som trädde ikraft den 1 mars 2011 (SFS 2011:13), är fördelningen reglerad mellan statlig, regional
och kommunal tillsyn för bl.a Reach-förordningen med även andra förordningar.
I bilaga 3 återfinns en lista över de lagar, förordningar och föreskrifter som berör och har betydelse
för miljömålet Giftfri miljö. Nedan följer en mer översiktlig beskrivning av styrmedlen i
Miljöbalken och Reach.

Miljöbalken
Miljöbalken har tillkommit i syfte att, enligt 1 kapitlet 1 §, ”främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ansvar för att förvalta naturen väl”.
I Miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler. Hänsynsreglerna ställer krav på
verksamhetsutövare med avseende på kunskap, försiktighetsmått och val av mindre farliga
produkter. Kunskapskravet i 2 kap 2 § innebär att alla ska skaffa den kunskap som behövs för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenhet. Försiktighetsprincipen i 2 kap 3 §
ålägger alla verksamhetsutövare att vidta nödvändiga försiktighetsmått för att förebygga, hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön. I 2 kap 6 §, produktvalsprincipen, ställs
krav på att produkter som kan befaras medföra skada på människors hälsa eller i miljön ska
undvikas om de kan ersättas med mindre farliga produkter.
För att underlätta arbetet enligt försiktighets- och produktvalsprincipen på kemikalieområdet finns
på kemikalieinspektionens hemsida en prioriteringsdatabas. Ämnena i databasen delas in i
utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Utfasningsämnen är sådana ämnen som har så
allvarliga egenskaper att de inte bör användas. De egenskaper som utgör urvalskriterier till denna
grupp speglar det tredje nationella delmålet för Giftfri miljö. De speglar också till stor del de
kriterier som kommer att ligga till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach.
Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet.
Urvalskriterierna för denna grupp speglar delmål fyra i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö. Beroende på hur ett ämne används, och vilken grupp det aktuella ämnet tillhör, kan olika
åtgärder vara aktuella. Utfasningsämnen anses ha sådana egenskaper att de oberoende av hur de
används inte bör förekomma.
Kriterierna för utfasning- respektive riskminskningsämnen är att de har någon av följande
egenskaper: CMR, PBTvPvB (dvs cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, persistenta,
bioackumulerande, toxiska, mycket persistenta och mycket bioackumulerande). I Reach har de sin
motsvarighet i de ämnen som kan komma att beläggas med tillståndskrav, begränsning eller
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förbud. Den europeiska kemikalie-myndigheten Echa för upp ”substances of very high concern”
(SVHC) på den s.k kandidatförteckningen och utreder ämne för ämne. En del ämnen beläggs med
tillståndskrav, en del beläggs med begränsningar, och en del med förbud. Under juni 2013 fanns ca
150 ämnen på kandidatförteckningen.
I Miljöbalkens kap 13 och 14 finns bestämmelser om genteknik, kemiska produkter och
biotekniska organismer. Bestämmelserna reglerar bland annat s.k. innesluten användning och
avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer, men även hantering av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor innehållande kemikalier. Användning av
bekämpningsmedel innebär särskilda risker och är därför föremål för ett särskilt
godkännandeförfarande som också regleras i kap 14.
Med stöd av balken har regeringen utfärdat en rad olika förordningar. Kemikalieinspektionen
respektive Naturvårdsverket har i CLP-förordningen (classifikation, labelling and packaging of
chemicals) harmoniserat det globala systemet GHS om klassificering och märkning av kemiska
produkter. Naturvårdsverket har utfärdat NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor.
Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning (2007:19) om PCB m.m. i kraft. Denna innebär en
skyldighet för ägare till fastigheter med fler än två bostäder att inventera de av deras byggnader
som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973. Inventeringen ska redovisas till
tillsynsmyndigheten senast 30 juni 2008. Byggnader med PCB-haltiga fog- eller golvmassor (>0,050
viktprocent) ska sedan saneras till 2014/2016 (beroende på byggnadens användning och bygg- eller
renoveringsår).

Reach-förordningen
Namnet på EU:s nya kemikalielagstiftning Reach är en förkortning av Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier). Bakgrunden till Reach är bristerna i de regler som idag styr
hanteringen av kemikalier inom EU. Fler än 100 000 kemiska ämnen finns på den europeiska
marknaden men färre än 1 500 har testats och bedömts någorlunda ingående avseende effekter på
hälsa och miljö. Den nya lagstiftningens syfte är att ta ett helhetsgrepp på kemiska hälso- och
miljörisker. De företag som tillverkar kemiska ämnen får ett tydligare ansvar att undersöka sina
kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet samt att riskbedöma och redovisa hur ämnena kan
hanteras säkert. Registreringen av kemiska ämnen sker hos den nya europeiska
kemikalietillsynsmyndigheten ECHA i Helsingfors.
Reach har ersatt 40 existerande lagar och är en gemensam lagstiftning för alla EU:s medlemsländer.
Implementeringen av alla delar i Reach beräknas vara igång till 2018.

Stockholmskonventionen och POPs-listan
Målet med Stockholmskonventionen är att skydda människors hälsa och miljön mot ämnen som
ansamlas i människan och i miljön under lång tid även långt ifrån de platser där de producerats
eller använts. Dessa så kallade POPs-ämnen (Persistent Organic Pollutants) är långlivade organiska
föroreningar som kan ge upphov till effekter som cancer, reproduktions- och
utvecklingsstörningar. Eftersom det är fråga om så farliga ämnen som sprids över hela världen
räcker det inte med regler i Sverige eller inom EU för att skydda vår hälsa och miljö.
Stockholmskonventionen har fler än 160 länder som parter.
Ursprungliga ämnen på POPs-listan:
Aldrin, Klordan, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptaklor, Mirex, Toxafen, PCB, Hexaklorbensen (HCB),
Polyklorerade dioxiner (PCDD), Furaner (PCDF).
Nytillkomna ämnen på POPs-listan:
• Hexabromdifenyleter/Heptabromdifenyleter - flamskyddsmedel.
• Tetrabromdifenyleter/Pentabromdifenyleter - flamskyddsmedel.
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•
•
•
•
•
•

Klordekon - tidigare använd som pesticid.
Hexabrombifenyl (HBB) - tidigare använd som flamskyddsmedel.
Lindan - insekticid som används fortfarande i vissa länder för behandling av löss och
skabb.
α- och β –Hexaklorcyklohexan (HCH) – tidigare insekticider, bildas vid produktion av
lindan.
Pentaklorbenzen - tidigare använd bland annat som flamskyddsmedel. Bildas idag vid viss
förbränning.
PFOS – Nationella regler för perfluoroktansulfonat (PFOS, den vanligaste PFAS-analogen)
trädde i kraft den 27 juni 2008. Reglerna innebär förbud mot att använda PFOS och ämnen
som kan brytas ner till PFOS i kemiska produkter och varor. Några undantag, som inte är
tidsbegränsade, finns för vissa applikationer inom fotolitografisk och fotografisk industri,
förkromning samt i hydrauloljor inom flygindustrin. Brandsläckningsskum som innehåller
PFOS och som fanns på marknaden före den 27 december 2006 får användas till och med
den 27 juni 2011.

Vattendirektivet
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU anges miljökvalitetsnormer för 45
prioriterade ämnen och vissa andra föroreningar, såsom alaklor, atrazin, bensen, bromerade
difenyletrar, kadmium, klotetraklorid, klorfenvinfos, klorpyrifos, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin,
DDT, 1,2-dikloretan, diklormetan, DEHP, diuron, endosulfan, fluoranten, hexaklorbensen, bly,
kvicksilver, naftalen, nickel, nonylfenoler, pentaklorbensen, pentaklorfenol, PAH, bens(a)pyren,
tetraklorethylen, triklormetan, perflouroktansulfonsyra (PFOS), dioxiner, cypermetrin mfl. Havs
och vattenmyndigheten säger att våra vatten måste skyddas från miljögifter och andra farliga
ämnen, eftersom de hotar livsmiljöer, växter, djur såväl som människors hälsa. Målet är att EU:s
länder gemensamt ska övervaka, minska och få stopp på utsläppen av dessa farliga ämnen. En del
av de här ämnena finns inte i svenska vatten, de kan ha varit förbjudna i Sverige under lång tid.
Andra finns i farliga halter i våra ytvatten, t.ex kadmium och TBT (tributyltenn), som finns i
förbjudna båtbottenfärger.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014
Regeringen gav Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag.
I uppdraget ingick att redovisa vilka åtgärder som behövs under 2011-2013 för att minska risken
för att människor i sin vardag ska utsättas för farliga kemikalier, ett steg på väg mot riksdagens
miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Fokus låg på barn och ungdomar, eftersom de ofta är mer sårbara än
vuxna för påverkan från kemikalier. Kemikalieinspektionen skulle själv öka tillsynen av farliga
ämnen i varor och ha dialoger med näringslivet för att minska riskerna med kemikalier i varor.
Kemikalieinspektionen kom fram till följande åtgärder som krävs: forskning behövs för att
förebygga skador, kunskapen om vilka kemikalier som är farliga måste öka, EU:s lagstiftning
behöver skärpas, myndigheternas tillsyn måste öka, företagen är ansvariga för att deras produkter
är säkra och internationellt samarbete är viktigt.

Kemikalieinspektionens lista ”Frågor i fokus” –
för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö:
I bokstavsordning: Antibakteriellt behandlade varor, Bisfenol A (BPA), Bly i varor, Byggprodukter,
Båtbottenfärger och antifoulingprodukter, Dimetylfumarat, Elektrisk och elektronisk utrustning RoHS-direktivet, Farosymboler – kanske den enda varning du får!, Flamskyddsmedel, Flyktiga
organiska föreningar - VOC-direktivet, Ftalater, Fyrverkerier, Hormonstörande ämnen,
Insektsmedel för hästar, Kemikalier i kläder och andra textilier, Kemikalier i vardagen, Kemikalier i
varor, Kemikaliers kombinationseffekter, Konstgräs med återvunna däck, Konsumentens rätt till
information, Kreosot, Kvicksilver, Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör, Kylarvätskor, Lampolja,
lysfotogen och oljelampor, Leksaker, Myggbekämpning i Sverige, Nanoteknik och nanomaterial,
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Nickel och nickelallergi, Perfluorerade ämnen (PFOS, PFOA med flera), Polycykliska aromatiska
kolväten (PAH), Problem med sniglar, Silver, Säkrare bekämpning av råttor och möss, Ta inte med
dig skadedjuren hem!, Tatueringsfärger, Tvätt- och rengöringsmedel, Tändvätskor och Varor för
barn

Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne,
Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne, och syftar till att effektivisera miljöoch hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn inom miljöbalken.
Samarbetet startade som ett projekt 2005 och övergick i december 2008 till att ingå i den ordinarie
verksamheten. Insatser är bl.a att genomföra gemensamma informations- och tillsynskampanjer, ta
fram informations- och underlagsmaterial i aktuella prioriterade frågor, utarbeta handledning för
tillsyn, anordna kurser och seminarier i anslutning till delprojekt, tillgängliggöra befintligt material
samt att anordna nationella kurser regionalt. Miljösamverkan Skåne har inom kemikalieområdet
anordnat tillsynskampanjer och kunskapsinhämtande inom Reach-lagstiftningen sedan år 2008,
såsom tillsyn av nedströmsanvändare år 2011-2012 och kontroll av kemikalier i varor enligt Reachtillsynsprojekt leksaker år 2013.
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Bilaga 1. Ordlista med beskrivning av kemiska ämnen
Adipater: Adipater är ljusa oljiga vätskor som används i bl.a. smörjmedel, hydraulvätska, färger, lim och
lösningsmedel. Det finns också adipater som används som mjukgörare i plast, särskilt di-(2-etylhexyl)-adipat,
DEHA, som nämns som en möjlig ersättare till de känt miljöfarliga ftalaterna. Adipater anses inte vara
förknippade med några hälsoproblem i vanliga fall, men det finns några viktiga undantag. Estrar av fenoler
kan vara toxiska. Inga större miljöskador föreligger om de inte är estrar av metyl- etyl- och butylglykol t ex
dibutoxietyladipat som misstänks vara reproduktionsstörande
Alkylfenoler: Alkylfenoler används t ex som stabilisatorer, som antioxidanter (för att förhindra att
produkter t.ex. härsknar) och för framställning av alkyletoxilater som främst används som ytaktiva ämnen
(tensider) i tvätt- och rengöringsmedel. Alkylfenoler och dess metaboliter kan bl.a. vara mycket persistenta,
hormonstörande, bioackumulerande och toxiska för framför allt vattenlevande organismer. Mest giftiga är de
med stor alkylkedja, dvs oktyl-, nonyl-, och dodecylfenol. Nonylfenol är en alkylfenol, som visat sig ha
östrogena effekter. Nonylfenol som används för att framställa nonylfenoletoxilat; Båda dessa två ämnen är
mycket uppmärksammade för sina östrogena effekter och det pågår inom EU ett arbete för att begränsa
användningen. nonylfenol i slam minskar stadigt sedan början av 90-talet
AMPA: aminometyl-fosfonsyra, är en nedbrytningsprodukt från glyfosat (dvs Roundup-preparat). AMPA kan
även vara en rest från vissa tvätt- och rengöringsmedel.
Antioxidanter: Antioxidanter är ämnen som förhindrar oxidation, d.v.s. bildar radikaler som förbrukar syre.
På detta sätt förhindras att varor härsknar. De används bl.a. i smörjmedel, livsmedel, kosmetika och
läkemedel. Antalet produkter som innehåller antioxidanter ökar men den totala använda mängden tycks
hålla sig relativt konstant. Det finns många olika ämnen som fungerar som antioxidanter, bl.a. vissa fenoler.
Antioxidanter kan ha cancerogena, bioackumulerande, hormonliknande, toxiska samt irriterande
egenskaper.
Benso(a)pyren: är ett s.k PAH. Se Polycykliska aromatiska kolväten, PAH.
Bentazon: Bekämpningsmedel innehållande bentazon används mot ogräs i odlingar av bl a
stråsäd, baljväxter, majs, lin och gurka. Bentazon är ett selektivt kontaktverkande ämne som hämmar
fotosyntesen. Bentazon har mycket hög rörlighet i marken. Prov tagna i vattendrag visar att bentazon är ofta
förekommande. De högsta halter av bentazon som uppmätts i olika typer av vatten beror förmodligen på
slarv vid hanteringen av preparaten. Lägre halter kan vara orsakade av utlakning vid rekommenderad
spridning och korrekt hantering. En minskning av andelen prov med bentazonrester har skett under
perioden 1988-1990. Minskningen kan eventuellt förklaras med informationsinsatser och upprättande av
sprutfria zoner utmed vattendrag etc. Bentazon har låg till måttlig akut giftighet för vattenlevande
organismer. Bentazon har medelhög till måttlig akut giftighet i djurförsök. Ämnet uppfyller
Kemikalieinspektionens kriterier för allergiframkallande ämnen. Bentazon har även givit upphov till tydliga
men ej bestående ögonirritationer. Efter upprepad tillförsel av höga doser har bentazon gett effekter på
njurar, lever och hanliga könsorgan. Bentazon kan orsaka fosterskador vid höga doser till dräktiga råttor och
kaniner. Vid doser som motsvaras av rekommenderad användning finns det dock inget som tyder på att
bentazon kan ge upphov till kroniska skador. Uppgifter om effekter på människa saknas.
BHT: Butylhydroxytoluen,
BCPS: Bis(4-klofenyl)sulfon (BCPS) används i produktionen av högtemperaturpolymerer som importeras till
Sverige och används i t.ex. glödlampsbottnar, mikrovågsugnar, nappflaskor och medicinska applikationer.
BCPS är en också en komponent i reaktiva färgämnen, bildas som biprodukt vid produktion av pesticider,
samt ingår i små mängder i DDT-föreningar, 4-klorbensen-sulfonamid-pesticider och i tandproteser. Trots få
bekräftade förekomster av ämnet rekommenderas kompletterande undersökningar av Naturvårdsverket.
Bioackumulering: Bioackumulering innebär att ett stabilt ämne lagras i en organism så att halten av ämnet i
organismen blir högre än i omgivningen. Bioackumulering sker med långlivade (persistenta) och företrädesvis
fettlösliga ämnen, t.ex DDT och PCB. Gifter ansamlas i djur och i högre halt hos djur högre upp i
näringskedjan, och med individens stigande ålder.
Biokoncentrationsfaktor: Biokoncentrationsfaktorn anger förhållandet mellan koncentrationen av ett ämne
i en organism och koncentrationen i det omgivande vattnet vid jämvikt, och avspeglar upptaget över
exempelvis fiskars gälmembran. Ämnen vars biokoncentrationsfaktorer överstiger ca 3 500 riskerar vara
biomagnifierande.
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Biomagnifiering: Biomagnifiering innebär att halterna av miljögifter ökar uppåt i näringskedjan genom att
rovdjur (predatorer) lagrar in de miljögifter som bytesdjuren redan samlat på sig. Biomagnifiering sker med
bioackumulerande ämnen, se ovan. På så sätt fås ökande koncentration av fettlösliga gifter i näringskedjan.
Biota: (av grekiska biot ḗ'liv'), den levande faunan och floran inom ett område. Termen används även inom
paleontologi och historisk geologi i samband med rekonstruktioner av forna tiders djur- och växtsamhällen.
Bisfenoler: Två bisfenoler behandlas i detta dokument – bisfenol A (4,4´-dihydroxi – 2,2-difenylpropan, A
står för aceton) och tetrabutylmeten-di-fenol. Bisfenol A används i epoxihartser (härdare till färg, lim och
golvbeläggningsmaterial), mjukgöringsmedel, bindemedel till färg och lim, råvaror till termoplaster och som
antioxidant. Ämnet är med stor sannolikhet hormonstörande och kan verka irriterande. Tetrabutylmeten-difenol används som stabilisator och smörjmedel och är enligt Prio-listan potentiellt persistent,
bioackumulerande och toxiskt eller mycket persistent och mycket bioackumulerande.
Bromerade flamskyddsmedel: Det finns cirka 70 bromerade flamskyddsmedel som används i framför allt
kretskort, elektronisk utrustning, höljen till datorer, byggmaterial, kablar, textilier samt möbel- och
bilklädsel. Kunskapen om deras hälso- och miljöfarliga egenskaper varierar. De fem bromerade
flamskyddsmedel som har använts mest är: Pentabromdifenyleter (PentaBDE), Oktabromdifenyleter
(OktaBDE), Dekabromdifenyleter (Deka BDE), Tetrabrombisfenol A (TBBPA) och Hexabromcyklododekan
(HBCDD).
De bromerade difenyletrarna kallas med ett samlingsnamn för polybromerade difenyletrar, PBDE. Bromerade
flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige men importeras, dels i form av kemikalier, men framförallt som
halvfabrikat av plast och i färdiga varor.
De bromerade flamskyddmedel som förekommer i detta dokument är polybromerade fenoler såsom
polybromerade difenyletrar (PBDE), hexabromcyklodekan (HBCD), tetrabrombisfenol A (TBBPA),
tribromfenol samt 2,4-dibromfenol. Till dessa ämnen hör också tribromfenylallyleter, 1,2-bis(2,4,6tribromfenoxy)etan, tetradecabromdifenoxibensenoch tris(2,4-dibromfenyl)fosfat. Dessutom förekommer
bromerade fenoler som byggstenar i polymerer såsom polypentabrombenzylakrylat och poly(2,6dibrom)fenylenoxid. Bromfenoler används i industrin men kan också bildas naturligt, framför allt av marina
organismer. Vissa bromfenoler är också nedbrytningsprodukter, exempelvis är 2,4,6-tribromfenol den
huvudsakliga fotolytiska nedbrytningsprodukten av TBBPA. PBDE och HBCD är additiva flamskyddsmedel,
d.v.s. är inte molekylärt bundna, vilket innebär att de kan avgå från produkten under hela dess livstid.
TBBPA, tribromfenol och dibromfenol används främst som reaktivt flamskyddmedel, dvs binds in kemiskt i
matrisen. TBBPA är den idag mest använda av ovanstående ämnen och användningen som additiv tillsats
ökar i och med att tillverkare söker en ersättning för PBDE.
De fem historiskt sett mest använda bromerade flamskyddsmedlen är väldokumenterade: de är långlivade,
kan tas upp och lagras i levande vävnad, vissa anses även som reproduktionsstörande, mycket giftiga för
vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. För övriga bromerade
flamskyddsmedel är kunskapen mer begränsad, men förekomst och svårnedbrytbarhet i miljön samt
strukturell likhet med välkända miljögifter som PCB och DDT, utgör en varningssignal för ämnenas
potentiella hälsoeffekter.
Butylfenoler: En grupp alkylfenoler, där olika antal butylgrupper (butylgruppen är alkylgruppen) är kopplade
till en fenolring, t.ex 4-tert-butylfenol, 2,4-di-tert-butylfenol och 2,4,6-tri-tert-butylfenol. Ämnena har olika
verkan på organismer, sålunda är den sistnämnda mycket persistent, mycket bioackumulerbart, och akut
toxisk akvatiskt (LC 50<0.1 mg/l).
Cancerogen/carcinogen: Som orsakar cancer, cancerframkallande.
DDT: DDT, diklordifenyltriklormetylmetan, är ett bekämpningsmedel som utgörs av ett klorerat kolväte
med två bensenringar. 1943 började medlet användas i stor omfattning för att bekämpa insekter.
Användningen av DDT i Sverige nådde sin kulmen på 60-talet och förbjöds för användning i jordbruk 1970
och i skogsbruk 1975. Fortfarande kan dock förhöjda halter uppmätas i biota eftersom ämnet ackumuleras i
fettvävnad och på så vis förs uppåt i näringskedjan. Rester av DDT finns också kvar i jordbruksmark och kan
läcka ut med hjälp av vatten. DDT används fortfarande för malariabekämpning i vissa länder i Afrika och
Sydostasien. DDT är persistent och bioackumulerande, giftigt vid förtäring och cancerframkallande, samt
mycket toxiskt för vattenlevande organismer.
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DEHA: DEHA (dietylhexyladipat), som används som mjukgörare i plast, nämns som en möjlig ersättare till de
känt miljöfarliga ftalaterna. Dietylhexyladipat ingår även i smörjoljor, lim, tejp och tätningsmedel kosmetika
i djuprengörande lermasker. Det finns begränsad information om toxiciteten för adipater. De två adipater
som harstuderats mest och som ger mest anledning till oro är di(2-etylhexyl)adipat och dietyladipat. Vid
exponering för di(2-etylhexyl)adipat har man sett förhöjda incidenter av levertumörer hoshonmöss. Det
saknas dock data för att helt klassificera dem som carcinogener. Det finns inte heller några starkare bevis för
genotoxicitet. Di(2-etylhexyl)-adipat har strukturella likheter med andra kemikalier med bevisade
carcinogena egenskaper och betraktas därför ändå som möjlig carcinogen. Den är också måttligt toxiskt vid
intravenöst intag, milt toxiskt vid intag via föda och har experimentellt visade reproduktiva effekter.
DEHP: DEHP (dietylhexylftalat) är en ftalat som används som mjukgörare i plast, huvudsakligen PVC-plast
som används i leksaker, golv, tak mm. I Sverige används ca 50 000 ton per år. DEHP har en halveringstid i
luft på ca 1 dag – ämnet bryts ned genom fotolys. Den abiotiska nedbrytningen i akvatiska miljöer är
däremot mycket långsam – halveringstiden är ca 2000 år via hydrolys. DEHP är inte heller lätt nedbrytbar
biologiskt. I anaeroba sediment är halveringstider uppskattad till i genomsnitt 3000 dagar, i aeroba sediment
300 dagar. Den biotiska halveringstiden i ytvatten har skattats till 50 dagar, men i avloppsvatten går
nedbrytningen snabbt – halveringstiden i avloppsvatten är endast 0,029 dagar.
DEHP bioackumuleras, särskilt i sedimentlevande organismer eftersom ämnet adsorberar starkt till organiska
ytor. I högre djur metaboliseras DEHP, som därför inte biomagnifieras. Exponering via födan har visat sig ge
negativa effekter på fisk i form av störd könsutveckling. Inga negativa effekter har däremot observerats hos
sedimentlevande mikroorganismer, insektslarver eller amfibier. Råttor och möss som exponerades för DEHP
i livmodern samt under diandet uppvisade irreversibla testikelskador vid låga doser. DEHP är inte klassad
som miljöfarlig men som hälsofarlig, ämnet kan ge upphov till reproduktionsstörningar och njurskador hos
människor. Ett flertal studier indikerar också att DEHP kan påverka den endokrina funktionen samt
könsutvecklingen hos t.ex. fisk, fågel, råtta och mus. Toxiciteten för mikroorganismer tycks däremot vara
låg. Se vidare Ftalater.
Dibutyltenn, DBT: Se Organiska tennföreningar.
Dioxiner och dibensofuraner: Dioxiner och dibensofuraner är klorerade miljögifter som ibland
sammanfattas som "dioxiner". De fullständiga namnen är polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD)
respektive polyklorerade dibensofuraner (PCDF).
Dioxin används som ett samlingsnamn för dioxinlika ämnen och är en grupp oavsiktligt bildade ämnen som
har liknande kemiska och toxikologiska egenskaper. Gruppen innefattar polyklorerade dibenso-p-dioxiner
(PCDD), polyklorerade dibensofuraner (PCDF) och vissa polyklorerade bifenyler (PCB), så kallade dioxinlika
PCB. Det finns 75 PCDD, 135 PCDF och 209 PCB varav en minoritet är dioxinlika. Ytterligare information om
PCB, inklusive icke dioxin-lika PCB, se PCB. Den mest toxiska och bäst studerade dioxinen är TCDD (2,3,7,8tetraklordibenso-p-dioxin).
Dioxiner bildas i spårmängder vid tillverkning av klororganiska föreningar som klorfenoler, fenoxysyror och
PCB. Dioxiner bildas också vid förbränningsprocesser där klorinnehållande ämnen förekommer, t ex vid
sopförbränning och produktion av järn och stål. Tidigare var även bilavgaser och klorblekning av papper
betydande källor. Dioxiner och dibensofuraner bildas vid förbränning av t.ex PVC-plast. De har inga
användningsområden men kan bildas som föroreningar vid tillverkning av andra klorerade organiska ämnen.
Antalet tänkbara ämnen som kan bildas är 210 stycken och 17 av dem anses som speciellt giftiga. Dioxiner
och dibensofuraner har påvisats i stora delar av miljön, i fisk och i däggdjur och i bröstmjölk hos människa.
Vissa av föreningarna kan också bildas naturligt i miljön, men de mängderna är mycket mindre än från
industriella processer. Dioxiner bildas vid naturliga processer men också vid förbränning av klorerat material
– de tål höga temperaturer och förstörs därför inte vid normal förbränning. Ämnena förekommer också som
föroreningar i vissa kemiska produkter. Dioxiner verkar som falska signalsubstanser i kroppen – genom att
binda till Ah-receptorn, ett protein med betydelse för DNA-bildningen, påverkar dioxinerna bl.a.
produktionen av vissa enzymer som påverkar kroppens funktioner på olika sätt. Spridningen av dioxiner har
minskat sedan problemet uppmärksammades på 1970-talet och ämnena förbjöds, men ännu kvarstår flera
betydelsefulla källor som orena industriella processer, deponier och småskalig förbränning.
Ekotoxikologiska effekter: studiet av främmande kemikalier i naturen. Ordet introducerades av René
Truhaut 1975, men forskning inom området förekom långt tidigare. I ekotoxikologin studeras hur substanser
släpps ut i naturen samt deras kemi, kvantiteter, ursprung, spridning, nedbrytning, utsöndring och effekter i
miljön. Den ekotoxikologiska metodiken omfattar såväl cell- och organfysiologiska experiment i laboratoriet
som fältstudier och matematiska modeller.
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Endokrina organ: Körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet. De endokrina organen spelar
en avgörande roll för ämnesomsättning, salt- och vattenbalans, blodtrycksreglering, temperaturreglering och
fortplantning samt vid uppbyggnad av muskulatur och skelett. De har också stor betydelse för blodbildning
och immunförsvar. Till de klassiska endokrina körtlarna hos ryggradsdjur (inkl. människa) räknas hypofysen,
sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna samt könskörtlarna (äggstockar resp. testiklar).
EOCl: Se Klorfenoler, klorguajakoler och extraherbart organiskt klor (EOCl).
Extraherbart organiskt kol: Se Klorfenoler, klorguajakoler och extraherbart organiskt klor (EOCl).
Fenoler: Av de grupper som förekommer i detta dokument är alkylfenolerna den mest använda.
Användningen av alkylfenoler är relativt konstant medan antalet produkter med innehåll av antioxidanter
och bisfenoler tycks öka. Den toxikologiska kunskapen om fenoler är begränsad och det är i de flesta fall
svårt att säga om uppmätta halter innebär någon fara för växter, djur eller människor.
Används som syntesråvara för framställning av fenolhartser. Tillverkare eller importerade produkter som
innehåller fenol är bindemedel, syntesråvaror, isolering mot fukt och el mm
Fenol: Fenol är en av de äldsta, industriellt använda organiska kemikalierna och framställdes förut ur
stenkolstjära. Fenol har med sin hydroxylgrupp och sin aromatstruktur unika möjligheter att vara användbar
för derivatisering åt både det hydrofila och det lipofila hållet. Volymsmässigt går mest fenol till fenolformaldehydhartser (ca 35-40 %), bisfenol A (till epoxihartser) (ca 20 %) och kaprolaktam (till
nylonframställning) (ca 20 %). Men fenol är också utgångsämne för många olika kemikalier som alkylfenol,
fenoxisyror, salicylsyra och fenolftalein vilka alla tillverkas i stora mängder. Stora mängder fenol importeras
för framställning av fenol-formaldehydhartser till bindemedel avsedda att användas framförallt inom
träindustri (spånplattor).
Fenol är giftigt för vattenorganismer. I luften sönderdelas fenol av hydroxyradikaler, och dess halveringstid
är då ca 15 timmar. Från atmosfären kan fenol vid regn sköljas ner på marken. Fenol som läckt ut på marken
kan avdunsta från markytan om den är torr. I marken bryts den ner av mikroorganismer i aerobisk miljö.
Som halveringstid har ca en vecka uppmätts. Fenol rör sig allmänt taget lätt i marken, men på grund av den
snabba nedbrytningen skadar ämnet sällan grundvattnet. Fenolens rörlighet beror på pH-värdet. Ur
miljösynpunkt är fenol mycket vattenlösligt. Ämnet avdunstar inte nämnvärt från vatten. Av den biologiska
syreförbrukningen kan man dra slutsatsen att fenolen snabbt bryts ner i aerobiska förhållanden. Ämnet är
giftigt för vattenorganismer. Ingen bioackumulering av fenol har påvisats.
Fenol påverkar det centrala nervsystemet. Ånga av fenol orsakar i koncentrationer över 10 ppm (40 mg/m3)
irritation i näsan, halsen och ögonen, och den påverkar det centrala nervsystemet och orsakar bland annat
illamående, yrsel och huvudvärk. Vid stora koncentrationer kan kontakt med fenol genom luftvägarna orsaka
lever- och njurskador. Stänk i ögonen av koncentrerade lösningar fräter på ögonen och kan orsaka svullnad i
bindhinnan och grumling av hornhinnan. Synförlust är möjlig. Fenollösningar med en koncentration över 5
procent fräter på huden. Det uppstår lokalt ett känsellöst, ljust område, som kan drabbas av kallbrand. Fenol
absorberas lätt genom huden. Därför kan omfattande kontakt med fenol på huden orsaka rytmstörningar i
hjärtat, chocksymtom, kramper och djup medvetslöshet och tom. bli dödligt. Upprepad kontakt via huden
med flytande fenol eller upprepad kontakt med fenolånga kan medföra hudinflammation, mörknad hy, mörk
urin, muskelvärk, viktminskning, aptitlöshet och svaghet. Upprepad kontakt via andningsorganen kan
dessutom leda till huvudvärk, yrsel, riklig utsöndring av saliv, illamående, kräkning och diarré.
Fettlösliga ämnen: Många av de farligaste miljögifterna är fettlösliga. Fettlösligheten innebär att de
bioackumuleras i växter och framför allt djur, både i vatten och på land. Djur (och människor) som andas luft
drabbas hårdare än djur som andas med gälar och som tack vare kemisk jämvikt inte får i sig lika höga halter.
Svårnedbrytbara, persistenta, fettlösliga miljögifter lagras i kroppens fett. Eftersom det går åt mycket fett till
ägg, ungar och modersmjölk kan fortplantning kan därför fungera som en avgiftning för modern genom att
giftiga ämnen förs över till avkomman. Fettlösliga ämnen löser sig inte i vatten utan förekommer i naturen
löst i fett eller fästade på partiklar. I vattenmiljöer innebär detta att det mesta av de fettlösliga miljögifterna
återfinns i sedimenten där miljögiftsbemängda partiklar samlas, samt i levande organismer som lever på
partiklar och uppåt i näringskedjan.
Flamskyddsmedel: Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och det saknas en totalbild över vilka som
används i Sverige idag. Meningen är att flamskyddsmedel ska ge ett skydd under en produkts hela livscykel.
De är därför tillverkade för att inte brytas ner så lätt vilket gör att ämnena kan vara svårnedbrytbara när de
kommer ut i miljön.
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Störst uppmärksamhet har riktats mot de bromerade flamskyddsmedlen. De har uppmärksammats mycket
genom att de bland annat har påvisats i bröstmjölk samt i blod (läs mer under Bromerade flamskyddsmedel).
Bland de flamskyddsmedel som inte är bromerade är de vanligaste metallföreningar, organiska fosfor- och
kväveföreningar eller oorganiska salter (läs mer under Fosforbaserade flamskyddmedel).
Flyktiga organiska ämnen, VOC: Flyktiga organiska ämnen eller VOC (volatile organic compounds) är en
samlande benämning för en stor heterogen grupp gasformiga ämnen. Trafiken är en stor källa till utsläpp av
flyktiga organiska ämnen liksom användning av lösningsmedel och småskalig vedeldning. Under
sommarhalvåret bidrar även VOC till bildningen av marknära ozon.
De olika kolvätena påverkar miljön och hälsan på varierande sätt. Några är mycket aktiva i bildningen av
marknära ozon, t.ex. eten, andra som bensen är cancerframkallande eller utgör betydande hälsorisker av
andra orsaker. Vissa stabila VOC bidrar också till växthuseffekten. Halogenerade kolväten kan i vissa fall
påverka det stratosfäriska ozonskiktet.
Fosforbaserade flamskyddsmedel: Fosforbaserade flamskyddsmedel av typen organofosfatestrar (OP)
används brett och den globala konsumtionen ökar. En stor del sprids ut i vår miljö. Förutom som
flamskyddsmedel används OP också som mjukgörare i plaster och som tillsatser i oljeprodukter, bonvax, lim,
färg m.m. Varierande halter av OP har uppmätts i luft och damm på arbetsplatser och i bostäder, men också i
snö, bakgrundsluft, regnvatten, fisk, avloppsvatten och avloppsslam. OP har även hittats i oljeprodukter och
spillolja. En del av dessa ämnen är giftiga och en långvarig exponering för de halter av OP som nu har
uppmätts skulle kunna vara skadliga för t.ex. fisk, mask och insekter. Generellt avspeglar halterna av OP
t.ex. byggnadsmaterial och möbler som finns i lokalerna. Offentliga lokaler hade högre halter än privata hus,
och det beror förmodligen på hårdare brandskyddskrav.
När t.ex. hushåll och industrilokaler våtskuras släpps stora mängder OP ut i avloppet och når till sist
reningsverk. Avskiljningen av OP från avloppsvatten visade sig generellt vara dålig. I synnerhet klorerade OP
tenderade att passera genom reningsverken utan att brytas ner eller avskiljas från vattnet. Av den mängd OP
som nådde reningsverken släpptes 50 % ut via utflödet. Det påverkade den omgivande miljön. Karpar från en
damm i närheten av ett reningsverk hade höga halter OP jämfört med abborrar från referenssjöar. Flyg- och
vägtrafik är också källor till OP i miljön. OP uppmättes i hydrauloljor och smörjmedel för flygplan samt i
spillolja från bilar och lastbilar.– OP släpps ut från både diffusa och direkta källor och kan sedan spridas
vidare via luft och vattendrag.
Gruppen fosforbaserade flamskyddsmedel innehåller ämnen med vitt skiljda kemisk-fysikaliskaegenskaper.
Grovt förenklat skulle man dock kunna säga att de långkedjiga alkylfosfaterna och triarylfosfaterna har lägst
och phosphonium salter och kortkedjiga alkyl(halo)fosfater har högst vattenlöslighet. Även ångtrycket
varierar kraftigt inom gruppen. Generellt är ångtrycken låga, vilket är att förvänta av flamskyddsmedel.
Kortkedjiga alkylfosfater såsom ex triethyl phosphate har dock en betydande flyktighet. Generellt gäller att
ämnen med lågt ångtryck och låg flyktighet binder till partiklar och lätt hamnar i jord och sediment. Ämnen
med hög vattenlöslighet hamnar i vattenmiljöer, medan ämnen med högt ångtryck fördelar sig till luften
(gasfas). Enbart utgående från kemiskfysikaliska data skulle det alltså gå att finna fosforflamskyddsmedel i
alla delar av miljön.
Fosfortriklorid: prioriterat riskminskningsämne med mycket hög akut giftighet (hälsa). Det räcker med att
man exponeras för en mycket liten dos (mängd) av ett sådant ämne vid ett enda tillfälle för att skador ska
uppkomma, ibland dödliga. Är mycket giftig vid inandning och förtäring, samt starkt frätande, Stickande,
irriterande. Reagerar häftigt med vatten och orsakar gas utveckling. Antioxidant i plaster, oljor m.m.
Ftalater: Ftalaterna är ämnen med låg vattenlöslighet/hög fettlöslighet och låg flyktighet. Ftalater används
som mjukgörare i polymerer som plast och gummi. Ftalater har framställts sedan 1920-talet och i större skala
sedan 1950-talet när PVC-industrin växte fram.
De idag dominerande ftalaterna för industriell användning är DEHP, DINP och DIDP. Dessa är användbara
för många tillämpningar, särskilt för PVC, och är dessutom billiga. Ftalater återfinns framför allt i produkter
för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Benzylbutylftalat används speciellt för tillverkning av
skummad PVC, som främst används som golvmaterial. Ftalater ingår också som mjukgörare för bindemedel i
olika slags färg och lim. Det finns flera andra användningsområden för ftalaterna, de med kortare kedjor
används exempelvis som lösningsmedel i parfymer och bekämpningsmedel.
Ftalater läcker ut från produkterna där de ingår och sprids via luften – ftalater kan på så vis spridas långväga.
Ftalater finns också i vissa livsmedel som fisk och mejeriprodukter. Ett flertal ftalater har så kallade
reproduktionstoxiska egenskaper. I studier på djur har man sett effekter på fortplantningsorgan och
fortplantningsförmåga samt lever. Det finns misstankar om att vissa ftalater kan ha hormonstörande effekter
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och även kan påverka könsutvecklingen. DEHP orsakar levercancer hos mus och råtta, men detta anses inte
vara relevant för människa. Den faktiska exponeringen för människa är inte känd, men ftalater förekommer
överallt i vår omgivning och det rimligt att anta att människor kontinuerligt exponeras för låga halter.
DEHP, dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat (BBP) är klassificerade som giftiga och reproduktionsstörande,
dvs. kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador. DBP är också klassificerad som miljöfarlig och
mycket giftig för vattenlevande organismer. De tre farligaste ftalaterna (DEHP, DBP och BBP) totalförbjuds i
leksaker och barnavårdsartiklar. För de tre mindre farliga ämnena (DINP, DIDP och DNOP) gäller förbudet
leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen (www.kemi.se/prio).
Glyfosat: är det aktiva ämnet i bekämpningsmedel, som bl.a Roundup Bio mm. Spridning av glyfosat i
bekämpningsmedel klass 1 och 2 kräver tillstånd från länsstyrelsen. Spridning är förbjuden för allmänheten.
Preparat innehållande glyfosat används mot ogräs eller annan icke önskvärd vegetation på åkermark,
skogsmark, allmänna platser,industriområden, vägrenar, banvallar, ängs- och hagmarker samt i
fruktodlingar, plantskolor, trädgårdar, parker och planteringar.
Glyfosat är ett systemiskt, bredverkande ogräsmedel. Det absorberas huvudsakligen av växtens ovanjordiska
delar och sprids därefter snabbt i växten. Glyfosat hindrar bl a bildningen av vissa aminosyror genom att
verka på åtminstone ett enzymsystem i växten. Glyfosat har som totalbekämpningsmedel en mycket bred
användning mot oönskad vegetation i många skilda miljöer. Glyfosat binds starkt till jorden och det låga
ångtrycket indikerar att avgången till jorden är försumbar. I jord med normal mikrobiell aktivitet bryts
glyfosat ner relativt snabbt. Vid låg mikrobiell aktivitet i jorden kan nedbrytningen av glyfosat ske mycket
långsamt. I växter kan glyfosat bindas så starkt att det inte avges eller bryts ned förrän växterna själva bryts
ned. Bekämpning av lövsly kan därför innebära att glyfosat kan påvisas i marken även lång tid efter
bekämpningen. Bekämpningseffekten på växter är i regel kortvarig och glyfosat har lindriga eller inga
effekter på de land- och vattenlevande organismer som testats. Genom att glyfosat har en bred användning
och är en mycket effektiv herbicid kan effekter på andra växter i miljön uppstå. Glyfosat har låg till måttlig
akut giftighet för försöksdjur. Inga allvarliga effekter har konstaterats efter kronisk tillförsel av glyfosat i
lägre doser. De missbildningar man fann hos kanin- och råttfoster vid höga doser måste ses utifrån det
faktum att även moderdjuren uppvisade skador. Några genotoxiska eller neurotoxiska effekter av glyfosat
har inte iakttagits. Erfarenheter från effekter på människa har hittills inskränkt sig till illamående vid lindriga
förgiftningsfall och hudirritationer vid spillolyckor. I april 2013 publicerades dock starka idicier på att på
grund av glyfosats skadeverkan på vissa enzymer hos bakterier i mag-tarmkanalen, bidrar glyfosat till de s.k.
välfärdsjukdomarna mag-tarmsjukdomar, övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, depression, autism,
sterilitet, cancer och Alzheimers sjukdom.
HA-oljor: En högaromatisk olja (HA-olja) är ett oljeextrakt som utvinns när råolja renas för tillverkning av
t.ex. smörjoljor. I denna process tvättas bl.a. aromatiska kolväten ut med hjälp av lösningsmedel. Därefter
drivs lösningsmedlet av och kvar blir en högaromatisk rest, det s.k. HA-oljeextraktet. Högaromatisk olja går
även under namnet Distillate Aromatic Extract (DAE).
HA-oljan innehåller bl.a. stora mängder aromatiska och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), upp till 1030 procent. Till PAH räknas oftast ämnen som har två eller flera kondenserade aromatiska ringar, dvs. att de
aromatiska ringarna har en sida gemensam. Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som
cancerframkallande.
HA-oljor används mest i gummitillverkning och förekommer bl.a. i bildäck och i gummiduk som används vid
bullerdämpning i anslutning till vägar. Tillverkaren av gummipolymer sätter till HA-oljan för att minska
viskositeten och för att förbättra "klibbigheten" hos den ohärdade gummiblandningen, men även för att
dryga ut gummipolymeren. Oljan löses i gummiblandningen men reagerar inte med den. Vid tillverkning av
bildäck tillsätts ytterligare HA-oljor för att göra däcken mjuka.
Användningen i bildäck är en stor källa till spridning av HA-oljor i miljön. En mycket stor del av däckens
slitbanor, cirka 10 000 ton, sprids årligen via däcksslitage längs de svenska vägarna i form av gummipartiklar.
En annan spridningsväg för HA-oljor till miljön är återanvändning av bildäck för tillverkning
av gummigranulat som används som utfyllnad i konstgräsplaner. EU beslutade i juni 2005 att införa regler
som begränsar halten av cancerframkallande PAH i utfyllnadsoljor (t.ex. HA-oljor) som används vid
tillverkning av nya bildäck och av slitbanor till regummerade däck (trädde i kraft den 1 januari 2010).
Herbicider: ogräsmedel, är växtdödande- och avlövningsmedel såsom Agent Orange, Klorex 55 och
Roundup. växtdödande kemiskt ämne, medel för bekämpning av ogräs. Herbicider har ett brett
användningsområde och används inom jord- och skogsbruket, på betesmarker, i parker och trädgårdar, längs
banvallar m.m. Inom jordbruket används herbicider för att minska skördeförluster beroende på konkurrens
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från annan vegetation, för att förhindra förorening av skörd och utsäde och för att underlätta skördearbetet.
Hexaklorbensen, HCB: HCB användes fram till början av 80-talet för att behandla utsäde mot
svampangrepp. Idag bildas ämnet genom avfallsförbränning samt vid tillverkning av klor och klorhaltiga
lösningsmedel och sprids på så vis fortfarande i stor utsträckning. När HCB bryts ned i levande organismer
bildas giftiga ämnen som pentaklorfenol. Många organismer har dock svårt att alls metabolisera HCB vilket
ger en stor potential till bioackumulering.
Hexaklorhexan, HCH: HCH användes tidigare som insektbekämpningsmedel (marknadsfördes i Sverige som
Lindan) men förbjöds i slutet av 80-talet. Ämnet är akut giftigt för vattenorganismer, är svårnedbrytbart, kan
bioackumuleras och är även giftigt för människor och andra djur.
Högaromatiska oljor: Se HA-oljor.
Isocyanater: Isocyanater används som råvara vid framställning av polyuretan (PUR) som förekommer i plast
och som bindemedel i lim, färg och lack. Polyuretan bildas efter en reaktion mellan diisocyanat och en
förening med flera hydroxylgrupper, en polyol. Användningen av diisocyanater ökar i Sverige eftersom det
framställs allt fler polyuretanprodukter.
En isocyanat är ett kemiskt ämne som innehåller gruppen –N=C=O på en alkylkedja eller en aromatisk ring.
Ämnesgruppen isocyanater kan indelas i mono-, di- och polyisocyanater beroende på antalet
isocyanatgrupper. Diisocyanater, som har två reaktiva isocyanatgrupper, är de mest använda och vanligast är
difenylmetandiisocyanat, toluendiisocyanat, hexametylendiiocyanat och isoforondiisocyanat.
Isocyanater förekommer både som vätskor och som pulver. Vätskorna kan avge ångor som är farliga redan
vid rumstemperatur. Generellt gäller att isocyanater kan ge allergier vid hudkontakt eller inandning, skador i
andningsorganen vid inandning av ångor eller aerosoler. Vissa isocyanater kan orsaka cancer. En del är också
klassificerade som miljöskadliga, eftersom de är giftiga för vattenlevande organismer.
Kadmium: Kadmium förekommer i naturen i zinksulfid i berggrunden. Kadmium används idag främst i
tekniska produkter, särskilt batterier och produkter med kadmiumlegeringar, men sprids även till miljön via
fosfatgödselmedel, samt som förorening i zink och andra metaller, kalk och cement. Innehållet av kadmium i
fosfatgödselmedel varierar beroende på var fosforn brutits. Tidigare har ämnet också använts till
färgpigment, för ytbehandling och som stabilisator i plaster; dessa användningsområden är förbjudna sedan
1982. Kadmium kommer ut i luften genom förbränning av exempelvis kol förorenat med kadmium.
Kadmium har i luft en upphållstid på dagar till veckor, i vatten dagar till år.
Kemikalier: En vardaglig beteckning på kemisk produkt eller kemiskt ämne.
Kemiskt bekämpningsmedel: en kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur,
växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom (definition enligt miljöbalken 14 kap).
Kemiska produkter: En blandning bestående av kemiska ämnen
Kemiska ämnen: Är den enklaste beståndsdelen i en kemisk produkt, antingen en oorganisk eller organisk
förening, t.ex. etanol och titandioxid. Ett kemiskt ämne kan även vara ett grundämne, t.ex metallen
aluminium.
Klorerade lösningsmedel: Klorerade lösningsmedel är kolväten med en till två kolatomer och där flera
väteatomer är utbytta mot kloratomer, t.ex diklormetan, tetrakloreten, tetraklormetan, trikloretan och
trikloreten.
Deras goda fettlösande egenskaper gör att de används som avfettningsmedel för bl.a. metaller och som
kemtvättvätskor. Användningen av klorerade lösningsmedel i Sverige är numera förbjuden i
konsumentprodukter. I yrkesmässig användning krävs dispens från Kemikalieinspektionen för trikloretylen
och metylenklorid. Generellt är klorerade lösningsmedel hälsoskadliga och kan ge eller misstänks ge cancer.
De giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Vissa klorerade lösningsmedel bryter också ned ozonskiktet.
Klorfenoler, klorguajakoler och extraherbart organiskt klor (EOCl): Mätningar av klorfenoler och
klorguajakoler görs främst för att undersöka påverkan av massaindustri på omgivningen. En stor del av de
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klorerade ämnen som släppts ut från massaindustrin är mycket svårnedbrytbara, och fastän klorblekningen
av papper i Sverige successivt fasats ut sedan mitten på 80-talet finns många ämnen relaterade till denna
process kvar i miljön. Många organiska klorföreningar är giftiga för levande organismer, och
nedbrytningsprodukterna är ibland ännu giftigare och mer bioackumulerande än det ursprungliga ämnet.
Klorguajakoler: Se Klorfenoler, klorguajakoler och extraherbart organiskt klor (EOCl).
Klorparaffiner: Klorparaffiner är kolväten med rak kolkedja som består av 10 till 30 kolatomer och där 4070 procent av väteatomerna är utbytta mot kloratomer. Klorparaffiner indelas i kort-, mellan- och långkedjiga
beroende på kolkedjans längd, kortkedjiga har 10 till 13 kolatomer, mellankedjiga 14 till17 kolatomer och
långkedjiga har fler än 17 kolatomer.
Klorparaffiner används bl.a. i kyl - och smörjmedel i metallbearbetande industri och som tillsatsmedel i
fogmassor, färg, plast och gummi. Funktionen kan vara som mjukgörare och flamskyddsmedel.
Klorparaffiner är stabila, svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i miljön. Kort - och
mellankedjiga klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön. Kortkedjiga klorparaffiner har begränsats inom EU genom direktiv
2002/45/EG vilket innehåller förbud mot användning i metallbearbetning och läderoljor. En översyn av
riskbedömningen av kortkedjiga klorparaffiner pågår vilket kommer leda till nya begränsningar av
användningen. Riskbedömning av mellankedjiga klorparaffiner pågår inom EU:s program Existerande ämnen
och man har beslutat att ta fram en riskhanteringsstrategi. De långkedjiga klorparaffinerna riskbedöms också
men utanför Existerande ämnesprogrammet.
LAS: Linjära alkylbensensulfonater, är anjonaktiva tensider, har mycket bra tvättegenskaper, och används
framför allt i tvättmedel. LAS löser upp fett och oljor, vilket är en önskvärd egenskap hos tvättmedel, men
mycket olämplig om de kommer ut i naturen och lagras i till exempel djurfett. Tvättmedel innehållande LAS
är ofta mer effektiva, vilket innebär att man kan minska doseringen och därmed minska de totala utsläppen
till miljön. LAS akuta giftighet är stor i jämförelse med andra tensider. LAS finns i flera varianter och värst är
LAS- molekylen med 12 eller fler kolatomer, som är mycket giftiga för djur och växter i vatten.
LAS bryts lätt ned i naturen om det finns tillgång till syre. Nedbrytningen börjar redan i tvättmaskinens
avlopp. Man kan därför spåra LAS i det avloppsslam som kommer från våra reningsverk.
Om slammet läggs ut på åkrarna fortsätter LAS att finnas i jordbruksmarken. Visserligen kommer hälften av
LAS i slam som läggs ut på åkermark att ha brutits ner på 10-15 dagar. Men när 80% av LAS är nedbrutet,
kan det under vissa omständigheter ta åratal innan resten bryts ner. Man kan finna rester av svårnedbrytbara
förgrenade alkylbensensulfonater (som är närbesläktade med LAS, men uppför sig annorlunda med avseende
på nedbrytbarhet etc.) på platser där man tippat avloppsslam för 30 år sedan. Dessa tensider slutade dock att
tillverkas i stor skala i mitten av 60-talet och nytillskott till dessa miljöer sker inte längre.
LAS är inte förbjudet inom EU, men användningen i Sverige har minskat med hjälp av miljömärkning. Från
1989 till 1999 sjönk den svenska användningen av LAS med 95 %, jämfört med en sänkning på 15 % i övriga
Europa. Den svenska användningen av LAS ökar dock åter, mycket på grund av parallell- och direktimport av
tvättmedel. Svenska Naturskyddsföreningen jobbar väldigt aktivt för att minska användandet av dessa
ämnen.
Limonen: Limonen är en naturlig förening som finns bl.a. i gran, tall och citrusfrukter. Ämnet är ett
prioriterat riskminskningsämne som används ex. i avfettningsmedel, färger och som smak- och lukttillsats.
Limonen bidrar till bildningen av ozon, är toxiskt bl.a. för fisk och kan orsaka överkänslighet hos människor.
Limonen hittades i slam från flertalet av de svenska reningsverken. Limonen verkar dock inte ackumuleras i
miljön i någon större utsträckning.
Mangan: Mangan har betydelse som legeringsmetall vid stålframställning. Metallen används också som
tillsats vid tillverkning av vissa tegel samt i torrbatterier. Mangan är en för människan essentiell spårmetall.
Yrkesmässig exponering för mangan kan ge en kemisk lunginflammation. Kronisk manganförgiftning ger en
neurologisk skada med Parkinsonliknande symptom. Upptaget av mangan i födan är lågt och utsöndringen
sker framför allt med avföringen. Även allvarliga psykotiska symptom har beskrivits hos manganexponerade gruvarbetare. Risk för kemisk pneumoni har beskrivits hos manganexponerade arbetare samt
också hos kringboende som exponerats för manganrök vid ett ferromanganverk i Norge. Den kritiska
effekten av mangan är påverkan på det centrala nervsystemet. Nivågränsvärdet för respirabelt damm är 0,2
mg/m3. Vid manganexponering stiger halten i blodet, medan urinutsöndringen är ringa. Man har inte funnit
någon praktisk användning för dessa mätningar.
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MBT, monobutyltenn: Se Organiska tennföreningar
MCPA: MCPA är en herbicid vid namn 4-klor-o-tolyloxiättiksyra (acetic acid- 4-chloro-2-methylphenoxy-)
och förekommer bundet till ett antal salter, t.ex dimetylaminsalt. Finns ett för närvarande godkänt preparat
Stroller Kombi med registreringsnummer 2861. Användningsområde är mot örtogräs i odlingar av stråsäd,
potatis, lin för teknisk användning och gräsfrö samt i slåttervall och betesvall på åkermark.
Metamitron Är en herbicid vid namn 4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-on. Preparatet ingår i för
närvarande 3 godkända preparat vid namn Goltix SC 700, Goltix Trippel WG och Goltix WG.
MIFO: Metodik för Inventering av Förorenade Områden uppställd av Naturvårdsverket. Inventeringen görs i
huvudsak branschvis. Arbetet delas upp i fas 1 och fas 2.
 Fas 1, en orienterande studie, innebär att objekt i respektive bransch identifieras och uppgifter om
verksamheten samlas in, t ex via arkiv- och kartstudier, intervjuer och platsbesök. Tillgång på
underlagsdata påverkar riskklassningen då större osäkerhet i dataunderlaget resulterar i en strängare
riskbedömning.
 Fas 2 utgörs av en översiktlig undersökning av utvalda objekt genom provtagning av aktuella
medium (mark/grundvatten/ytvatten/sediment).
Objekten placeras efter respektive fas i en av fyra riskklasser som anger grad av risk för negativa effekter på
människa och miljö. Riskklass 1 innebär mycket stor risk och riskklass 4 liten risk. Riskklassningen grundar
sig på hanterade kemikaliers farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättning samt områdets känslighet
och skyddsvärde.
Monobutyltenn, MBT: Se Organiska tennföreningar.
Mutagen: Som orsakar skador på arvsmassa.
Nickel: Är ett essentiellt ämne som i för störa mängder blir toxiskt. Kan hos fytoplankton och musslor ge
symtom som tillväxthämning och reproduktionsstörningar (Naturvårdsverket 1987). Den viktigaste
hälsoeffekten av nickel är kontaktallergi. Hos yrkesmässigt nickelexponerade har man dessutom rapporterat
ökad frekvens av cancer i lunga, näsa och bihålor. Särskilt potenta i detta avseende är svårlösliga
nickelföreningar, som t ex nickelsubsulfid (Ni 3 S 2 ) och nickeloxid. Nickelkarbonyl (Ni(CO) 4 ) är mycket toxiskt
och dessutom carcinogent. Denna förening kan ge akut lungskada. Nickel finns naturligt i små mängder i
vatten och i födan. Nickel används som legeringsmetall framför allt vid framställning av rostfritt stål. Det
används också till förnickling och i ackumulatorer. Den kritiska effekten för metalliskt nickel är
luftvägsbesvär. Gränsvärdet för nickelföreningar är satt med risken för cancer som kritisk effekt.
Nickelkarbonyl har lungskada som kritisk effekt.
NOAEL: “No observed adverse effect level – greatest concentration or amount of a substance, found by
experiment or observation, which causes no detectable adverse alteration of morphology, functional
capacity, growth, development, or life span of the target organism under defined conditions of exposure.”
Största koncentration eller mängd av ett ämne, som har hittats av experiment eller observation, som orsakar
inga påvisbara negativa förändring av morfologi, funktionsförmåga, tillväxt, utveckling, eller livslängd
målorganismen under angivna villkor för exponering.
NOEC: No observed effect concentration – den koncentration av ett ämne under vilken ingen effekt på
levande organismer har observerats.
Nonylfenol/nonylfenoletoxilater: Nonylfenol är en alkylfenol, som används för att framställa
nonylfenoletoxilater; Båda dessa två ämnen är mycket uppmärksammade för sina östrogena effekter och det
pågår inom EU ett arbete för att begränsa användningen. Halterna av nonylfenol i slam minskar stadigt sedan
början av 90-talet. Har dock gjort ett inhopp som konserveringsmedel i textilier i import till EU-länder.
Nonylfenol, som används för tillverkning av ytaktiva ämnen i rengöringsmedel och färger, är sedan många år
förbjudet i Sverige. Det är mycket olyckligt att importerade varor (exempelvis tyger och kläder) kan innehålla
nonylfenol, eftersom denna risksubstans och dess nedbrytningsprodukter med stor sannolikhet kommer ut i
vattendrag och hav.
Nonylfenol har egenskaper som gör att det binder till östrogen-receptorer, vilket innebär att nonylfenol
verkar och ger upphov till samma signaler som det kvinnliga könshormonet estrogen. Vi vet att nonylfenol i
koncentrationer mellan 1-10 ug/L kan påverka vattenlevande organismer på olika sätt. Effekter har främst
studerats på fisk och exponering kan resultera i försämrad tillväxt, feminisering genom att t.ex inducera
syntes av äggcellsproteinet vitellogenin, därigenom kan exponering för nonylfenol orsaka såväl
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dubbelkönighet och negativa effekter på spermieproduktion som kan resultera i försämrad reproduktion.
Nonylfenol tillsammans med andra östrogenliknande ämnen kan utgöra ett hot företrädesvis mot fisks och
andra vattenlevande djurs reproduktiva hälsa. Oönskade hälsoeffekter på landlevande djur kan givetvis inte
uteslutas.
Organiska miljögifter: Ett organiskt ämne är ett ämne som byggs upp av grundämnet kol. Ett organiskt
miljögift är ett organiskt ämne som är långlivat och kan bioackumuleras och/eller har toxiska, cancerogena
eller mutagena egenskaper.
Organiska tennföreningar, OTC: Organiska tennföreningar används i stora mängder som stabilisatorer i
PVC-plast och ingår som komponenter i fungicider. Vissa blandningar av dioktyltennföreningar är godkända
som tillsats i livsmedel- och läkemedelsförpackningar av amerikanska och europeiska myndigheter.
Tributyltenn, TBT, är den mest kända av de organiska tennföreningarna. TBT är mycket bioackumulerande
och extremt giftig för vattenlevande organismer. Ämnet orsakar könsbyte hos snäckor redan vid
koncentrationer på 1 ng/l. Vid 20 ng/l är halterna giftiga för musslor och fisk. TBT och TPhT
(trifenylhydroxid) började i slutet på 60-talet användas som tillsats i båtbottenfärger för att förhindra påväxt
av alger och andra organismer. 1989 förbjöds användningen för båtar under 25 m, burar, nät och andra
redskap inom fisk- och skaldjursodling. Sedan 2003 är det inom EU förbjudet att måla fartyg och oljeriggar
med färg som innehåller organiska tennföreningar, och från 2008 måste sådan färg antingen tas bort eller
målas över med tätande skyddsfärg. TBT omvandlas i levande organismer till DBT (dibutyltenn) och MBT
(monobutyltenn). Kvoten TBT/DBT/MBT kan därigenom användas för att avgöra om en organism har
exponerats för TBT nyligen eller längre tillbaka i tiden. OTC:er binds till sediment som alltså kan utgöra en
sekundär källa för bottenlevande akvatiska organismer
De organiska tennföreningarna TBT* (tributyltenn) och TPhT* (trifenylhydroxid) har länge använts som
tillsats i båtbottenfärger för att förhindra påväxt av alger och andra organismer. TBT är mycket
bioackumulerande och extremt giftig för vattenlevande organismer och 1989 förbjöds användningen för
båtar under 25 m, burar, nät och andra redskap inom fisk- och skaldjursodling. Sedan 2003 är det inom EU
förbjudet att måla fartyg och oljeriggar med färg som innehåller organiska tennföreningar, och från 2008
måste sådan färg antingen tas bort eller målas över med tätande skyddsfärg. Ett svenskt förbud mot att sälja
båtbottenfärger med gifter för användning på fritidsbåtar i Östersjön trädde i kraft 2001, vilket ledde till att
många nya båtbottenfärger lanserades. Vid en test utförd av Sjöfartsverket visade sig ett par av dessa
”giftfria” färger vara klart giftiga för två vanliga organismer i Östersjön. Internationell sjöfart omfattas inte
heller av Sveriges eller EUs förbud – problemet med giftiga båtbottenfärger är alltså långt ifrån löst.
PAH, Polycykliska aromatiska kolväten: PAH bildas som biprodukt vid tillverknings- och
förbränningsprocesser (vid ofullständig förbränning av organiskt material), samt utgör en del av
komponenterna i råolja. Kreosot, som framställs ur stenkolstjära och har använts som impregneringsmedel
för trävaror, består huvudsakligen av PAH-föreningar. PAH är fettlösliga, stabila och ibland
bioackumulerande. Flera PAH-föreningar har cancerogena egenskaper och kan vid nedbrytning i organismer
bilda mycket reaktiva ämnen som kan orsaka genetiska skador. Trafik och småskalig vedeldning är
betydande källor till utsläpp av PAH. Äldre typer av dieselfordon och sämre dieselbränslen har tidigare varit
en viktig källa till partikelbundna PAH som benso(a)pyren, men utsläppen från modern diesel är mycket små.
Benso(a)pyren är den mest studerade av de polycykliska aromatiska kolvätena och används som indikator på
den totala halten PAH. Benso(a)pyren mfl PAH-föreningar ingår även i tobaksrök.
PBT: PBT är en benämning som används vid bedömningen av miljöfarlighet och är samtidigt ett av
kriterierna för utfasning. Ett PBT-ämne är Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt.
PCB, Polyklorerade bifenyler: Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett samlingsnamn för ett antal likartade
ämnen som innehåller olika mycket klor. En bifenyl består kemiskt av två aromatiska ringar. Polyklorerade
bifenyler finns i 209 olika kongener (varianter). Persistensen, fettlösligheten och bioackumulerbarheten ökar
ju fler kloratomer som finns bundna till molekylen. De olika kongenerna har också olika egenskaper
beroende på hur kloratomerna är placerade. PCB kan påverka nervsystemet, fortplantningen och det
endokrina systemet (de hormonbildande organen). Nedbrytningsprodukterna, metaboliterna, kan också ha
negativa egenskaper. Tidigare var det vanligt att mäta totalsumman PCB, vilket noteras s-PCB, men på senare
år har man övergått till att mäta sju specifika kongener (varianter), vilket uttrycks s-PCB(7). Totalhalten PCB
(s-PCB) är ca 3-4 gånger högre än summan av de sju specifika kongenerna (s-PCB(7)). Vissa PCB-molekyler
kan anta en dioxinliknande struktur (se vidare Dioxiner) och räknas därför i vissa sammanhang in i
dioxingiftigheten hos en viss matris, t.ex. Östersjöfisk.
All nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978 och PCB har avvecklats successivt sedan dess, senast genom
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förordning SFS 2007:19. PCB är dock ännu ett globalt miljöproblem. PCB användes främst som isolering och
smörjolja i kondensatorer samt i transformatorer, fogmassor, färg, självkopierande papper m.m.
PCB är stabilt och bioackumuleras i miljön. PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och ger
störningar i fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur t.ex. sälar. PCB har länge ingått i
olika program för miljöövervakning och halterna har börjat sjunka i Östersjön sedan 70-talet. Generellt sett
har bestånden av olika arter börjat återhämta sig under 80- och 90-talen.
Den 1 mars 2007 trädde en förordning om PCB i kraft (SFS 2007:19). Enligt denna skulle fastigheter byggda
eller renoverade under åren 1956-1973 ha inventeras med avseende på PCB-produkter senast den 30 juni
2008. Sanering av PCB-produkter i byggnader skall vara klar senast 30 juni 2016.
PBDE: Polybromerade difenyletrar, PBDE, är en ämnesgrupp som ingår bland utfasningsämnena. PBDE är
persistenta, bioackumulerande och toxiska och finns vitt spridda i miljön. Halterna i bröstmjölk ökar och
ämnena har påvisats i inomhusluft på kontor. Egenskaperna hos PBDE liknar dem för PCB – de kan bl.a.
orsaka levertumörer, störa fortplantning och påverka hormoner i sköldkörteln. Man har även påvisat
negativa effekter på immunsystemet och inlärningsförmågan hos försöksdjur som exponerats.
Sedan den 1 juli 2006 får PBDE enligt ett EU-direktiv inte användas i elektriska och elektroniska produkter.
DekaBDE är sedan 1 jan 2007 helt förbjudet i Sverige (dispens kan sökas).
Persistent: Långlivad, som inte bryts ned. Persistenta ämnen kan lagras upp i organismer.
PFAS: Perfluoralkylsulfonater tillhör en grupp organiska föreningar, perfluorerade organiska ämnen, som
har det gemensamt att alla väteatomer, bundna till kolkedjan, är utbytta mot fluoratomer. Till kolkedjans ena
ände har en reaktiv sulfonatgrupp bundits. Till sulfonatgruppen kan ytterligare kemiska grupper bindas så att
olika typer av ytaktiva ämnen bildas. Dessa ämnen kan sedan i vissa fall brytas ned till PFOS i naturen. Totalt
är det fråga om flera hundra olika kemiska föreningar där PFOS ingår i strukturen PFOS är den mest använda
PFAS:en.
Svenska Naturskyddsföreningen skrev i pressmeddelande 2006 att allvädersplagg för barn innehåller höga
halter av fluorerade miljögifter. I en undersökning inkluderade sex allvädersjackor av de fem mest kända
märkena på den nordiska marknaden, återfanns PFAS-föreningar i samtliga jackor.
PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp av kemiska ämnen som använts i industriella och kommersiella
produkter sedan 1950-talet. Substanserna används i syftet att få släta ytor som är smuts- och
vattenavstötande, t.ex impregneringsmedel, golvvax, polish, brandsläckningsmedel.
IVL (Svenska miljöinstitutet) har tillsammans med NILU (Norsk institutt for luftforskning) under 2005
genomfört en screening av perfluorinerade ämnen (12 PFAS och PFBS, perfluorobutansulfonat). Syftet med
studien var att bestämma koncentrationer i olika matriser i miljön, att belysa viktiga transportvägar samt att
bedöma sannolikheten för att pågående emissioner i Sverige. Potentiella punktkällor, diffusa källor
(reningsverk) samt bakgrundsstationer valdes ut och provtagning utförde i luft, nederbörd, vatten, slam,
sediment och fisk. Studien visade att den mest frekvent detekterade PFAS var PFOS (perfluoroktylsulfonat).
De olika ämnena inom PFAS-gruppen förekom frekvent i proverna från reningsverken, både för utgående
vatten och för slam. Förhöjda halter av PFAS detekterades i lakvatten från deponier. I luftprover var PFOS,
PFOA och PFOSA de vanligast förekommande. För PFOS och PFOSA var halterna i prover från urban miljö
förhöjda jämfört med bakgrundsproverna, medan luftprover i anslutning till punktkällor inte var högre än
uppmätta bakgrundshalter. Långväga transport föreslås som en viktig spridningsväg för PFAS. I
nederbördsprover var PFOS och PFOA vanligast, dock inte PFOSA. PFOSA detekterades företrädesvis i luft,
sediment och slam.
Vissa PFAS-föreningar uppfyller kriterierna för miljögifter: PBT, dvs persistent (svårnedbrytbar),
bioackumulerande (upplagras i levande organismer) och toxiskt (giftigt). Mycket höga halter av PFOS
(hittades av SNF i jackorna) har uppmätts i arktiska isbjörnar, fjällrävar, havsörn och säl i Bottenviken.
Ämnet har också reproduktionstoxiska effekter vid låga doser. Konkreta utsläppskällor har inte varit kända,
men textilfabriker, tvätterier och soptippar är starkt misstänkta. Företaget 3M lade år 2003 ner sin
produktion av PFOS-föreningar.
PFOS: Perfluoroktansulfonat tillhör gruppen PFAS, se ovan.En stor del av producerad PFOS ingår som en del
i polymerer, där den slutliga produkten kan innehålla rester av fluorerade utgångssubstanser som inte eller
bara delvis reagerat. PFOS har tidigare används i rengöringsmedel, brandsläckningsskum samt
i impregneringsmedel i en rad produkter såsom mattor, möbler, papper, textilier och läder. Nuvarande
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användning av PFOS är vid förkromning av metall, inom halvledarindustrin och i hydrauloljor inom
flygindustrin.
PFOS bryts inte ner i miljön vare sig på kemisk eller biologisk väg. Den stabilitet som PFOS uppvisar är
typisk för perfluorerade organiska ämnen och beror av det kolskelett som molekylen är uppbyggt av. PFOS
bedöms därför som persistent i miljön och det styrks av förekomster i miljön. Man har funnit PFOS i t.ex.
blodplasma hos fåglar (havsörn, albatross) och fisk. PFOS har också påträffats i höga halter i isbjörnar och
sälar i Arktis men även i delfiner i Ganges och sköldpaddor i Mississippi. I Sverige har undersökningar av ägg
från sillgrissla visat att PFOS har funnits i den svenska miljön sedan 1960-talet och att mängden har ökat
sedan dess. Undersökningar av fisk (abborre, skrubbskädda och tånglake) visar att PFOS är spridd i relativt
låga halter i sjöar och längs kusten i hela Sverige.
Inom Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD har tagits fram en farobedömning av
PFOS och dess salter. Sverige och Storbritannien har var för sig notifierat nationella förbud för försäljning
och användning av PFOS (med undantag för hydrauloljor) och Sverige har också nominerat PFOS som
kandidat till POPs-konventionerna (POP = Persistent Organic Pollutant). Den arbetsgrupp inom LRTAP
(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) som har granskat den PFOS-dossier som Sverige
har lämnat in anser att PFOS uppfyller kriterierna för att betraktas som en POP.
EUs vetenskapliga kommittée (SCHER) har i sitt yttrande över Storbritanniens riskbedömning av PFOS
kommit fram till att PFOS är mycket persistent och bioackumulerande samt även toxiskt dvs. ett PBT-ämne
och att det även uppfyller POP-kriterierna. Under hösten 2006 antogs ett nytt EU-direktiv som begränsar
överlåtande och användning av PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS.
pH: surhetsgraden, dvs hur stor protonkoncentration, som finns i en lösning. pH kan vara surt, neutralt eller
basiskt.
PNEC: Predicted no effect concentration – den koncentration av ett ämne som förutspås inte ge någon effekt
på levande organismer.
Prioriterade riksminskningsämnen: Ämnen med någon eller några av följande egenskaper är prioriterade
riskminskningsämnen, vilket innebär att de bör ges särskild uppmärksamhet.
• Mycket hög akut giftighet
• Allergiframkallande
• Mutagen
• Hög kronisk giftighet
• Potentiell PBT/vPvB
• Miljöfarligt, långtidseffekter
Beroende på hur ett ämne används, och vilken grupp det aktuella ämnet tillhör, kan olika åtgärder vara
aktuella. När det gäller prioriterade riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den aktuella
användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma.
s-DDT: Totalsumman DDT. Teknisk kvalitet DDT 80% para, para'-DDT, 20% orto, para'-DDT) (p,p-DDE +
p,p-DDT = summaDDT). DDT är en förkortning av diklorfenyltrikloretan, men betecknas numera med 1,1,1triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan. Det är ett klassiskt insektsbekämpningsmedel och miljögift som började
tillverkas på 1940-talet och sedan dess har producerats i över en miljon ton. I organismer omvandlas DDT
efterhand till metaboliterna DDD och DDE. DDD omvandlas i sin tur till DDA som utsöndras ur kroppen.
DDE är däremot svårnedbrytbart och kan lagras i fettrika vävnader i åratal. Den sammanlagda halten av DDT
och dess metaboliter brukar betecknas med sDDT (summa-DDT). Idag är det DDE som står för merparten av
sDDT-förekomsten hos svensk fauna och befolkning. DDT och DDE har stark giftverkan.
Siloxaner: Siloxaner är oljiga vätskor som används i silikonprodukter, smink, färg, polermedel, sköljmedel,
smörjmedel, lim och i produkter för ytbehandling av betong. Båtbottenfärg är ett ökande
användningsområde. Inga siloxaner framställs i Sverige utan de importeras som råvara för tillverkning av
kosmetika och hygienprodukter, samt i färdiga produkter. Antalet produkter som innehåller siloxaner har
ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Siloxaner är mycket persistenta och uppskattas ha relativt stor förmåga
att koncentreras i biomassa. Hexametyldisiloxan (MM) är ett utfasningsämne med bioackumulerande och
toxiska egenskaper samt hög persistens. Toxicitetsstudier på dekametylcyklopentasiloxan (D5) tyder på att
ämnet kan ha cancerogena och endokrina effekter. Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) har visat sig ha en svag
hormonell effekt på möss.
Siloxaner är en stor grupp av kemikalier, men denna studien är begränsad till 3 stycken cykliska (D4, D5, D6)
92

och 4 linjära ämnen (bl.a. MM). De cykliska används i stor omfattning i Sverige medan de linjära används i
mer begränsad mängd. Ämnena används bl.a. som tillsatts i bensin, mjukgörare, rengöringsmedel, kosmetika
och hygienartiklar.
s-PCB och s-PCB(7); Tidigare var det vanligt att mäta totalsumman PCB, vilket noteras s-PCB, men på senare
år har man övergått till att mäta sju specifika kongener (varianter), vilket uttrycks s-PCB(7). Totalhalten PCB
(s-PCB) är ca 3-4 gånger högre än summan av de sju specifika kongenerna (s-PCB(7)).
Styrener: Klorstyrener är färglösa vätskor som används för att framställa plast (polyklorstyren).
Oktaklorstyren bildas som biprodukt vid industriella processer. Bromstyren är en gulaktig vätska med kraftig
blommig doft. Betabromstyren används internationellt som tillsats i mat och som doftämne i tvättmedel,
parfymer och hudkrämer. Ingen användning av styrener finns registrerad i Sverige men ämnena kan
importeras i färdiga produkter. Vid utsläpp till luft förekommer de flesta styrener främst i gasfas. Undantaget
är oktaklorstyren som i större grad binds till partiklar i luft och därför också i större utsträckning kan
deponeras till mark och vatten. I vatten kan styrener binda till partiklar och sedimentera – särskilt uttalad är
denna egenskap hos oktaklorstyren. Klorstyrener har potential att bioackumuleras till skillnad från
betabromstyren. Särskilt hög är biokoncentrationsfaktorn (BCF) för oktaklorstyren. Halveringtiden för andra
styrener än oktaklorstyren är relativt kort vilket gör att långväga spridning av dessa ämnen inte är särskilt
trolig.
TBBPA: TBBPA, tetrabrombisfenol A, är det mest använda bromerade flamskyddsmedlet i världen. TBBPA
används främst som reaktiv tillsats i plaster men användningen som additiv tillsats tycks öka när tillverkare
nu söker en ersättning för utfasningsämnet PBDE. TBBPA binds tämligen hårt till jord och man beräknar att
bara en liten del av totala mängden i mark frisätts till vatten och sediment. Om ämnet släpps ut direkt till
vatten kommer det huvudsakligen att återfinnas i sediment, men en viss del kan ändå gå att detektera i
vattenfasen eller löst i markvatten.
De data som finns avseende giftigheten pekar mot att TBBPA har en mycket låg giftighet för människa, men
är giftigt för ett flertal organismer i miljön. Det råder också en osäkerhet kring nedbrytningsprodukter och
deras effekter - t.ex. kan TBBPA brytas ned till Bisfenol A som sannolikt är hormonstörande. Med ledning av
dessa effektdata har koncentrationer i miljön som ej bör överstigas räknats fram av riskbedömningen inom
EU:s program för existerande ämnen.
Tertiära butylfenoler: fenoler med en eller flera tertiära butylgrupper. En förening med en tertiär
butylgrupp är 4-tert-butylfenol. Föreningar med två tertiära butylgrupper är t.ex 2,4- di-tert-butylfenol och
2,6-di-tert-butylfenol (TBF), och 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT). En förening med tre tertiära
butylgrupper är 2,4,6-tri-tert-butylfenol. TBF (2, 6-Di-tert-butylfenol) och dess derivat används industriellt
som UV- stabilisator och som antioxidant för kolvätebaserade produkter från petrokemiska produkter av
plast. Föreningen förhindrar klistring i flygbränslen. TBF är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Tensid: Ämnen som löser fett och proteiner. De flesta tensider är giftiga och kan verka direkt dödande på
fisk, kräftdjur och alger. Orsaken till detta är samma egenskaper som gör dem så bra i tvättmedel - de löser
upp fett och proteiner. Det är emellertid stor skillnad på hur giftiga de olika tensiderna är.
Toluen: Toluen, som är ett aromatiskt kolväte, är toxiskt för vattenlevande organismer. För marklevande
organismer är ämnet mycket toxiskt. Toluen eller metylbensen är i ren form en färglös vätska som luktar
typiskt petroleum. Toluen kallades tidigare toluol. Det framställs genom upprepade extraktioner eller
destillationer ur stenkolstjära och numera mest ur lätta petroleumfraktioner. Toluen finns i råolja men bildas
också vid till exempel reformering av kolväten i oljeraffinaderier. Den dominerande mängden toluen
används både i Sverige och i hela världen som motorbränsle eftersom ämnet är en av de haltmässigt största
enskilda komponenterna i bensin, där det ingår med 10-15 %. I Sverige renframställs ingen toluen men stora
mängder bensin framställs med däri ingående toluen, Globalt har toluen stor betydelse som synteskemikalie.
Inom EU används toluen för dealkylering till bensen (till vidare syntes), för framställning av
toluendiisocyanat (till polyuretaner) och som lösningsmedel. Toluen används också vid
sprängämnestillverkning, bland annat för att framställa trotyl genom nitrering av toluen.
Toluen har, liksom andra lätta aromatiska ämnen, bra lösande förmåga och används som lösningsmedel i
färger, bilvårdspreparat och limmer. Användningen av toluen som lösningsmedel minskar sedan flera år i
Sverige. Vanlig lacknafta som innehåller 15-25 % aromater innehåller inte toluen utan mer högkokande
aromater som etylmetylbensener och trimetylbensener. Bensen ersätts ofta av toluen som har liknande
egenskaper men inte är lika cancerframkallande. Från den 15 juni 2007 får toluen inte finnas i lim till
allmänheten om koncentrationen är högre än 0,1 %. Toluen är vanligt i hobbylim och under det senaste
decenniet har den största limanvändningen varit i konsumenttillgängliga lim.
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Toxisk: Giftig.
Toxicitet: Giftighet.
Tribromfenol: Tribromfenol är ett bromerat flamskyddsmedel som är toxiskt för akvatiska organismer och
som anses kunna vara fosterskadande. Tribromfenol är den huvudsakliga fotolytiska nedbrytningsprodukten
av TBBPA och kan även bildas naturligt av främst marina organismer.
Tributyltenn, TBT: Se Organiska tennföreningar.
Triclosan: Triclosan är en relativt svårnedbrytbar och fettlöslig klorfenol (se vidare Fenoler). Vid lägre pH är
ämnet dock mer vattenlösligt. Triclosan verkar antimikrobiellt (bakteriedödande) och förekommer i vanliga
konsumentprodukter som tandkräm, rengöringsmedel och textilier. Man har funnit att verkningsmekanismen på bakterier liknade den för antibiotika och farhågor om resistensbildning har rests.
Triclosan är irriterande för huden och framför allt mycket toxiskt för vattenlevande organismer (främst
mikroorganismer men även fisk) och vissa växter och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. Den
känsligaste gruppen är algerna. Vad gäller sedimentlevande organismer är toxiciteten okänd. Triclosan kan
bioackumuleras men biomagnifieras inte – toxiciteten är dessutom låg för människor och andra däggdjur
högre upp i näringskedjan.
I vatten binds triclosan främst till partiklar och sedimenterar, sekundär spridning till atmosfären är inte
betydande. Exponeringen för triclosan i terrester miljö är troligtvis liten. Den huvudsakliga tillförseln till jord
sker via spridning av avloppsslam. Halveringstiden för triclosan i jord har beräknats till mellan 17 och 35
dagar varför ämnet inte bedöms upplagras. Triclosan kan genom olika biologiska och kemiska processer
omvandlas till andra ämnen. Vid exponering för solljus kan triclosan bilda cancerframkallande dioxiner,
vilket innebär att varor som används av konsumenter, t.ex kläder impregnerade med triclosan kan innehålla
dioxiner.
Trifenylhydroxid, TPhT: Se Organiska tennföreningar.
Utfasningsämne: Ämnen med någon eller några av följande egenskaper är utfasningsämnen, vilket innebär
att deras användning bör begränsas oberoende av hur ämnet används:
• CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande)
• PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket
bioackumulerande)
• Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly) och deras föreningar
• Hormonstörande
• Ozonnedbrytande
vPvB: förkortning på very Persistent, very Bioaccumulative, som betyder mycket persistent och mycket
bioackumulerande ämne. Är ett kriterium för utfasning.
VOC: Se Flyktiga organiska ämnen, VOC.
Xylen: Xylener som är aromatiska kolväten, är toxiska för vattenlevande organismer. För marklevande
organismer är ämnena mycket toxiska.
Zink: Är ett essentiellt ämne som i för störa mängder blir toxiskt. Kan hos fytoplankton och musslor ge
symtom som tillväxthämning och reproduktionsstörningar (Naturvårdsverket 1987). Försök med
kortidsexponering (2-22 dygn) har visat att koncentrationer på 10 μg (Zn)/l i vattnet kan orsaka
tillväxtstörning hos blåmussla (Mytilus edulis) (Toxicon AB & Bioserve 1993).
Östrogena effekter: Vissa kemikalier kan interferera med, blockera, eller till och med härma, olika steroider
(kemisk struktur för bl.a hormoner) och deras verkan, och därmed utöva effekter på endokrina organ. Dessa
substanser kallas allmänt endokrinstörande ämnen. Östrogena effekter är endokrina effekter som specifikt
påverkar könsorganen. Östrogena effekter kan utövas både av naturligt förekommande substanser och
syntetiskt tillverkade produkter, t.ex mjukgörare, pesticider, läkemedel och ytaktiva ämnen.
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Bilaga 2. Innehåll i slam och utgående avloppsvatten från
reningsverken i Trelleborgs kommun 2006-2012.
Utgående vatten från Trelleborgs
reningsverk 2006 – 2012.
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Grundvatten av god kvalitet

Riksdagens definition
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Miljömålsprogram 2013 – 2020

LOKALA MILJÖMÅL -

Grundvatten av god kvalitet
1 – Stabila grundvattennivåer ska bibehållas
Vattenuttaget ska fortsatt stå i balans med tillrinningen så att stabila grundvattennivåer bibehålls.
2 – Grundvattenkvaliteten ska fortsatt hålla en god kvalitet
Grundvattnet från kalkstensakviferen på Söderslätt ska fortsatt hålla en god kvalitet som medger
uttag för dricksvattenproduktion. Mänsklig verksamhet ska inte försämra kvaliteten på Söderslätts
grundvatten.
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Grundvatten – En grundförutsättning för liv
Endast omkring 3 % av allt vatten som finns på jorden är färskvatten och av den mängden är det
bara knappt 1 % som är tillgängligt för människan. Huvuddelen av jordens sötvatten är bundet i
isar eller snötäcken, eller i mycket djupt liggande grundvattenmagasin. Det sötvatten som
människan kan utnyttja finns i sjöar, vattendrag, våtmarker, markvatten och i mer grunt liggande
grundvattenmagasin.
En tredjedel av jordens befolkning är beroende av grundvatten för sin dricksvattenförsörjning.
Invånarna i Trelleborgs kommun tillhör den gruppen. Allt dricksvatten i Trelleborgs kommun,
både kommunalt och från enskilda brunnar, hämtas från grundvatten. Av Trelleborgs 18 000
hushåll försörjs ca 2 000 med vatten från egna brunnar.
Förutom att bidra till att släcka människors törst, påverkar grundvattnet livsmiljön för
vattenlevande växter och djur. Grundvattnet ingår i vattnets naturliga kretslopp och flödar ständigt
till omgivande sjöar, vattendrag och våtmarker. Om grundvattnet förorenas, tenderar därför
föroreningarna att med tiden spridas till omgivande sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
Grundvattnets naturliga beskaffenhet kan begränsa användbarheten som dricksvatten. Höga halter
av järn, mangan, radon eller metaller är exempel på naturliga faktorer som kan påverka
användbarheten. Kvaliteten på grundvatten kan även påverkas av mänsklig aktivitet, till exempel
spridning av bekämpningsmedel, läckage av näringsämnen från skogs- och jordbruksmark, försurat
regn, effekter av miljöfarlig verksamhet, utsläpp vid trafikolyckor med farligt gods, läckage från
förorenad mark och avfallsupplag.
På flera håll i världen sker ett överuttag av grundvatten, vilket resulterar i sjunkande
grundvattennivåer, vattenbrist och skador på växt och djurliv. I Trelleborgs kommun är uttaget av
kommunalt grundvatten väl reglerat och kontrollerat för att säkerställa ett hållbart uttag.
Grundvattnet i Trelleborgs kommun hämtas främst från ett enda stort grundvattenmagasin, en
akvifer, som finns i kalkstensberggrunden. Uttagsmöjligheterna av grundvatten från akviferen är
bland de bästa i Sverige. I de nordöstra delarna av Trelleborgs kommun finns ytterligare en akvifer,
Alnarpsströmmen.
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Grundvattnets roll i Trelleborgs kommun
Dricksvatten härstammar antingen från grundvatten eller från ytvatten (sjöar och vattendrag). Som
råvara för dricksvatten har grundvatten flera fördelar jämfört med ytvatten. Temperaturen är
jämnare och lägre, mängden organiska ämnen mindre och bakterierna färre, vilket gör det enklare
att bereda vattnet i vattenverket. Eftersom vattnet filtreras i marken, har grundvattnet också ett
bättre naturligt skydd mot föroreningar än ytvatten.
En nackdel är att, om grundvattnet väl en gång har blivit förorenat, tar det ofta många generationer
innan det blir rent igen. Ett förorenat grundvatten kan ofta renas och ändå fortsätta användas som
dricksvatten, men reningen av det vatten man tar ut för dricksvatten förbättrar naturligtvis inte
kvalitetsbristerna i själva grundvattenresursen.

Dricksvattenförsörjning i Trelleborgs kommun
Majoriteten av hushållen i Trelleborgs kommun är anslutna till kommunal vattenförsörjning. Hela
den kommunala vattenförsörjningen baseras på grundvatten. Råvattnet som tas upp är av god
kvalitet, men är kalk-, järn- och manganrikt. Innan vattnet når konsumenterna behandlas vattnet i
något av kommunens fyra vattenverk, bland annat genom järnavskiljning, avhärdning och luftning.
Av kommunens 24 grundvattenbrunnar ligger 17 st inom de vattenskyddsområden som
fastställdes år 2004 av Länsstyrelsen, se figur 1. Övriga kommunala grundvattenbrunnar ligger
inom Trelleborgs tätort och omfattas alltså inte av särskilda vattenskyddsbestämmelser. Det är
dock viktigt att även dessa skyddas från förorening för att trygga kvaliteten på grundvattnet.
Ytterligare tre vattenskyddsområden finns sedan tidigare inom Skegrie, Smygehamn och
Anderslöv. I dagsläget sker ingen dricksvattenproduktion i dessa områden, men man planerar att
återuppta produktionen i Anderslöv.
Runt 2 000 hushåll försörjs med vatten från enskilda brunnar. Hälften av dessa brunnar är grävda,
en fjärdedel borrade, och i resterande har en rörspetsbrunn slagits i en redan befintlig grävd brunn.
Som en tumregel kan borrade brunnar sägas ha en god mikrobiologisk standard, men relativt högre
hårdhet och järnhalt. Grävda brunnar har däremot generellt en måttlig hårdhet och järnhalt, men
högre salt- och bakteriehalter i vattnet, samt sinar lättare.
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Geologiska förhållanden
Inom Trelleborgs kommun är moränlera den dominerande jordarten (se Figur 1). Jordlagrets
mäktighet varierar generellt mellan fem och fyrtio meter. I Maglarp och längs kusten är jorddjupet
mindre än två meter. I ett begränsat område i det nordöstra hörnet av kommunen uppgår
mäktigheten i jordlagret till ca 100 meter.
Moränlera är relativt svårgenomtränglig, vilket tillsammans med jordlagrens allmänt stora
mäktighet gör att det generellt tar lång tid innan vatten tar sig genom marken och når
grundvattnet. Moränlerans vattengenomsläpplighet är generellt runt 1 cm/år, vilket kan jämföras
med t.ex. vattengenomsläppligheten för grus som är 30 m/timme. Under vattnets väg genom
markens omättade zon renas vattnet från flertalet oönskade ämnen. I allmänhet gäller därmed att
ju djupare brunn, desto bättre vatten. Störst är markreningseffekten för bakterier och organiskt
material.
Den täta moränleran vilar på en sedimentär kritkalkstensberggrund, med en ålder av 61-65
miljoner år. Den övre delen av berggrunden består av dankalksten, vars mäktighet som mest
uppgår till ca 50 meter. Bitvis förekommer rikligt med flinta och då speciellt vid den blottade
berggrunden. Kalkstenens översta partier har spruckit upp under istiden och det är i dessa
sprickzoner som grundvattenmagasinen, de s.k. akvifererna, med den största kapaciteten finns.
I de nordöstra delarna av Trelleborgs kommun finns den s.k. Alnarpsströmmen, en ca 3-5 km bred
dalsänka i berggrunden. Denna utmärks av att berggrunden är belägen djupare ner än omgivande
berggrund och överlagras av grövre sand- och grussediment. Dessa sediment innehåller stora
mängder uttagbart grundvatten. I de västra delarna av Trelleborgs kommun sker stora
grundvattenuttag för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Uttagen sker främst från
berggrunden och uttagsmöjligheterna av grundvatten är bland de bästa i Sverige.

Figur 1. Jordartskarta för Trelleborgs kommun med gränserna för de yttre vattenskyddsområden som
beslutades år 2004 utmärkta.
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Grundvattnets kvalitet påverkas
Kvaliteten på grundvattnet i Trelleborgs kommun påverkas av olika faktorer, t.ex. av de geologiska
förhållanden som styr den vattenkemiska statusen, samt olika mänskliga aktiviteter. Kunskapen
om de olika faktorerna baseras på både kvantitativ och kvalitativ information från olika delar av
systemet. Tillsammans skapar dessa en bild, om än inte helt komplett, över kvaliteten på
grundvattnet (se Figur 2). Referensvärdena är än så länge få för grundvatten, varför grundvattnets
kvalitet ofta relateras till referensvärdena för dricksvatten. Nedan redovisas kunskapsläget och den
typ av information som finns att tillgå.

Kvantitativ kunskap
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Industrier, boende, trafik, verksamheter
Förorenade områden
-Uppgifter om konstaterade förorenade områden.
-Uppgifter om platser med tidigare verksamheter som kan ha medfört förorenade områden.
Lantbruk
-Uppgifter om antal, arealer.
Ytjord
-Moränlerans utbredning, hydrogeologiska egenskaper, mäktighet m.m.
-Sandområdens utbredning, hydrogeologiska egenskaper m.m.
Kalkstensakvifär
-Uppgifter om hydrogeologiska egenskaper, sammansättning m.m.
Dricksvatten

Kvalitativ och kvantitativ kunskap
A. Lantbrukens markanvändning
-Uppgifter om bekämpningsmedel, typ, kvantitet.
-Uppgifter om gödselmedel, kväve, givor.
B. Dricksvatten
-Uppgifter om kvalitet, enskild och allmänt.
-Uppgifter om kvantitet, enskilt och allmänt.
C. Grävda brunnar
-Uppgifter om antal, kvantitetsuttag, enskilda.
-Uppgifter om kvalitet, enskilda, (mikrobiologi, fluor, nitrat).
D. Borrade brunnar
-Uppgifter om antal och kvantitetsuttag
-Uppgifter om kvalitet

Figur 2. De faktorer som påverkar grundvattnet. Blå ring med siffra = information och
kunskap, det mesta i form av kvantitet. Röd ring med bokstav = information och
kunskap, både med avseende på kvalitet och kvantitet.
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Ramdirektiv för grundvatten
I EU:s ramdirektiv för vatten ställs krav på att god status ska vara uppnådd i gemenskapens
vattenmiljö senast år 2015. För att uppnå en god grundvattenstatus ska grundvattenförekomsten
ha god kemisk status samt god kvantitativ status. Direktivet föreskriver att medlemsländerna ska
vidta åtgärder för att uppnå en god grundvattenstatus. Kravet på att god grundvattenstatus uppnås
till år 2015 är (enligt SOU 2002:107) inte ovillkorligt; det är däremot kravet på upprättande av
åtgärdsprogram för att uppnå målen.
Målet om att bibehålla stabila grundvattennivåer innebär att en viss avvägning skall göras mellan
nybildningen av grundvattnet i en förekomst och den genomsnittliga uttagsnivån per år. Uttaget av
grundvatten får inte bli för stort. Målet om en fortsatt god grundvattenkvalitet innebär i huvudsak
att grundvattnet skall vara av sådan kvalitet att koncentrationen av förorenande ämnen:
-

inte uppvisar effekter av saltvatteninträngning
inte överskrider vissa miljökvalitetsnormer
inte kan leda till att målen för sådant ytvatten som är anslutna till grundvatten inte uppnås
inte har en negativ påverkan på sådana miljöer på jordytan som är direkt beroende av en
grundvattenförekomst (t.ex. ekologiskt värdefulla miljöer).

De kvalitetsnormer som ska uppfyllas för att uppnå god kemisk grundvattenstatus nämns i
befintliga direktiv för nitrat, växtskyddsmedel och biocider (direktiv 98/8/EGG). Kvalitetsnormerna
för dessa är:
•
•

Nitrat - 50 mg/l (direktiv 91/676/EEG)
Aktiva ingredienser i växtskyddsmedel - 0,1μg (direktiv 98/8/EGG)

Tröskelvärden ska finnas för alla förorenande ämnen som bidrar till att en grundvattenförekomst
riskerar att inte uppnå direktivets mål. En minimilista på ämnen där värden ska fastställas är
ammonium, arsenik, bly,kadmium, klorid,kvicksilver, sulfat, tetrakloretylen och trikloretylen.
Utöver dessa ska tröskelvärden också bestämmas för de ämnen som medlemsländerna anser vara
av vikt.

Grundvattens vattenkemiska egenskaper varierar
Grundvatten har naturligt en rad olika vattenkemiska egenskaper, vilka ofta kan förklaras utifrån
omgivande geologiska förhållanden. Egenskaperna styr till viss del vilka användningsområden som
är lämpliga för det specifika grundvattnet och hur det behöver behandlas för att kunna användas.
Nedan beskrivs tillståndet för grundvattnet i Trelleborgs kommun.

Hårdhet
Vattnets hårdhet bestäms av halterna av kalcium och magnesium och uttrycks ofta i tyska
hårdhetsgrader, dH. Ju mer kalcium och/eller magnesium, desto hårdare vatten. Naturligt mjukt
vatten har ofta ett lågt pH och är därför korrosivt. Det medför större risk för metallutfällningar från
ledningssystem och varmvattenberedare. Även ett hårt vatten kan dock orsaka korrosion. Hårt
vatten kräver större doser tvättmedel, orsakar ytavfällningar och kan ge problem med disk- och
tvättmaskiner.
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Tabell 1. Vattnets hårdhet uttryckt i tyska hårdhetsgrader, dH, och i total hårdhet, mg Ca/l.
Hårdhetsklass

o

mycket mjukt

0–
2,1
2,1
–
4,9
4,9
9,8
9,8
–
21
>
21

mjukt
medelhårt
hårt
mycket hårt

dH

mg
Ca/l
0-15
1535
3570
70150
>150

Grundvattnet i Trelleborgs kommun uppgår normalt till mellan 17o dH och 24o dH och klassas som
hårt till mycket hårt. Hårdheten beror på att den lättvittrade kalkstensberggrunden löser ut
kalciumkarbonat till vattnet. Det dricksvatten som når konsumenten i Trelleborgs kommun har
före distributionen avhärdats till en hårdhet av mellan 7 och 9o dH, vilket klassas som medelhårt.
Karbonatinnehållet i vattnet gör vattnet korrosivt för kopparledningar och
koppar/mässingsinstallationer.

Järn
Många grundvatten innehåller naturligt höga halter järn. Användning av järnhaltigt vatten kan
medföra utfällningar med risk för igensatta ledningar, missfärgningar med risk för skador på
textilier vid tvätt, samt smakförsämringar. Gränsvärdet för klassningen tjänligt med anmärkning
för utgående dricksvatten är 0,1 mg/l. Järn kan avlägsnas från råvattnet genom luftning och
filtrering.
Järnhalterna i grundvattnet i Trelleborgs kommun ligger inom intervallet 0,5-8 mg/l. Det
kommunala vatten som levereras till konsumenterna har betydligt lägre järnhalt – 0,05 mg/l.

Fluorid
Fluorid ingår som beståndsdel i många mineral och innehållet är generellt högt i lerjordar. I
grundvattnet stiger fluoridhalten med markdjupet. Ytligt grundvatten i Sverige har normalt en
fluoridhalt på ca 0,2 mg/l, medan bergborrade brunnar ligger på ca 0,8 mg/l, men variationen är
stor. Dricksvatten med måttliga mängder fluor kan förebygga karies, men vid högre halter finns
risk för missfärgning av tandemaljen, särskilt hos barn. Halter över 6 mg/l innebär vid mångårigt
intag risk för inlagring i skelettet, vilket missgynnar nybildningen av ben. Generellt har främst
borrade brunnar förhöjda halter av fluorid.
Fluoridhalten i de kommunala brunnarna varierar mellan 0,6 och 1,1 mg/l. I de enskilda
vattentäkterna varierar fluoridhalten mellan 0,1-1,6 mg/l, med flertalet värden omkring 0,4 mg/l.
Ca 5 % av vattnet från enskilda brunnar överskrider gränsvärdet för otjänligt dricksvatten, 1,5 mg/l.

Salt - Klorid
Salt grundvatten betyder att kloridhalten är förhöjd. Grundvattens kloridhalt påverkas av både
naturliga processer och mänskliga aktiviteter. Förhöjda kloridhalter kan härstamma från
saltvatteninträngning, fossilt vatten (om området tidigare legat under havsytan), vägsalt, avlopp
eller deponier. Klorider tillförs också grundvattnet genom nederbörd. Kloridjonen adsorberas inte
till markpartiklar, utan är lättrörlig i både mark och vatten. Ytligt grundvatten i Sverige har normalt
en kloridhalt på ca 10 mg/l, bergborrade brunnar ca 15 mg/l, men variationen är stor. I områden
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med sedimentär berggrund är kloridhalten ofta något förhöjd, eftersom flera av sedimenten, t.ex.
kalksten, bildats i havsmiljö.
I kustområden finns risk för saltvatteninträngning orsakade av för stora uttag av grundvatten.
Anledningen till att det överhuvudtaget är möjligt att hitta sötvatten även nära stranden är att
grundvattenytan normalt ligger högre än havsytan, samtidigt som saltvatten har en högre densitet
än sötvatten. Vid Östersjön är förhållandet mellan sötvatten och saltvatten 1:100-250. Det betyder
att om grundvattenytan sänks en decimeter flyttas saltvattnet upp 10-25 meter. Stora uttag av
grundvatten i kustområden får därmed konsekvensen att saltvatten tränger in i det söta
grundvattnet, och vattnet blir då salthaltigt. När saltvatten väl har trängt in kan det ta decennier
innan grundvattentäkten har återställts.
Höga kloridhalter i grundvatten kan på grund av smaken begränsa möjligheten att använda vattnet
som dricksvatten. Klorid kan också leda till korrosion av ledningssystemet och därigenom lösa ut
metaller i dricksvattnet.
Mätningar av kloridhalten i kommunens grundvatten visar att kloridhalten ligger inom intervallet
22-37 mg/l. Halterna har under en tioårsperiod varit stabila och bedöms, enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för grundvatten, som måttliga.

Radon
Grundvatten som rör sig genom uranhaltig jord- eller berggrund blir radonhaltigt. Höga
radonhalter är vanligare i brunnsvatten från bergborrade brunnar i områden med förhöjda
uranhalter i berggrunden. Berggrunder innehållande höga halter av uran är främst vissa graniter,
pegmatiter och alunskiffer. Grävda brunnar har i regel mycket låga halter av radon i vattnet.
Däremot kan vattentäkter i sand- och grusavlagringar (främst åsar), där grusfilter eller
rörspetsbrunnar används, innehålla förhöjda halter.
I Sverige har 5 % av alla brunnar en radonhalt som överskrider gränsen för tjänligt dricksvatten.
Den största hälsorisken med radon i hushållsvattnet är att radon avgår från vattnet till
inomhusluften och på så vis ge en förhöjd radonhalten i inomhusmiljön. Långvarig exponering för
radon och dess sönderfallsprodukter, s.k. radondöttrar, ökar risken att drabbas av lungcancer.
Rökning förhöjer risken ytterligare.
Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, har berggrunden i Trelleborgs kommun en låg
uranhalt och risken för radon i grundvattnet är relativt låg. För att kontrollera halterna har en
handfull mätningar gjorts av radon i vattnet. Samtliga prover har hamnat under detektionsgränsen,
vilket styrker antagandet om låga halter.

Nitrat
Grundämnet kväve (N) uppträder i ett flertal olika föreningar. Det är de oorganiska jonformerna
nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) som kan utgöra hälsorisker i grundvattnet. Nitrat förekommer
naturligt i grundvattnet till följd av nedbrytningen av kvävehaltigt organiskt material. De naturliga
bakgrundshalterna är låga, men vid påverkan av mänskliga aktiviteter som gödsling och annan
gödselhantering, enskilda avloppsanläggningar och gödselvatteninträngning, kan halterna stiga
kraftigt. Även atmosfäriskt nedfall av kväveföreningar har höjt nitrathalterna i grundvattnet.
Ytligt grundvatten har normalt en nitrathalt på ca 3 mg/l; vatten från bergborrade brunnar ca
1 mg/l. Halter över 15 mg/l indikerar en tydlig mänsklig påverkan. Enligt EU:s nitratdirektiv och
ramdirektiv för vatten ska grundvattnet i grundvattenbildningsområden på nivån 0-4 meter under
markytan innehålla maximalt 50 mg/l nitrat år 2010, men medlemsstaterna ska sträva efter att
nitrathalterna inte överstiger 25 mg/l. Värdena kan jämföras med klassningen av dricksvatten.
Nitrat- eller nitrithalter i dricksvatten över 20 respektive 0,1 mg/l innebär att vattnet är tjänligt
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med anmärkning. Dricksvattnet klassas som otjänligt om det innehåller 50 mg/l NO 3- respektive
0,5 mg/l NO 2-.
Problemen med höga nitrathalter i grundvattnet varierar i landet, men är främst knutna till
jordbruksbygderna i södra Götaland, där förhöjda halter orsakas av läckage från gödselstäder,
urinbrunnar, ensilageupplag och gödsling. Även enskilda avlopp som infiltreras i marken, läcker
nitrat till grundvattnet. När hushållsavlopp infiltreras i marken är nitrathalten i grundvattnet ca
100 mg/l på ett avstånd av 50 meter från infiltrationen, trots utspädning. En normal tomt räcker
därför knappast för att späda vattnet tillräckligt. Nitrathalterna är i regel högre i grävda brunnar än
i borrade.
Förhöjda nitrathalter i dricksvatten kan hos spädbarn och ungdjur ge upphov till
methemoglobinemi, vilket innebär hämmad syreupptagningsförmåga. Syrebristen leder till
muskelkramper och kan även påverka hjärta och lungor.
I Trelleborgs kommun finns omkring 1 600 enskilda avloppsanläggningar. En stor del av dessa är i
dåligt skick och behöver göras om. Omfattningen av läckaget av kväve från icke godkända enskilda
avloppsanläggningar och dess konsekvenser är inte helt känt. Däremot finns klara siffror på den
mängd kväve som årligen rinner med kommens större åar ut i havet och där förvärrar
övergödningsproblematiken.
Nitrathalten i de kommunala täkterna i Trelleborgs kommun är mycket låg. För de enskilda
vattentäkterna har 12 % av de grävda brunnarna och 3 % av de borrade brunnarna i Trelleborgs
kommun otjänligt vatten på grund av för höga nitrathalter. Motsvarande siffror för Sverige är 5 %
för jordbrunnar och 1 % för borrade brunnar. Trelleborgs kommun har alltså en hög andel
nitratpåverkade enskilda vattentäkter, jämfört med övriga Sverige.

Mikrobiella föroreningar
Grävda brunnar drabbas generellt lättare av mikrobiella föroreningar än borrade brunnar, eftersom
förorenat ytvatten lättare når grävda brunnar. Bakterierna har olika källor. Koliforma bakterier
finns naturligt i jord och vatten, men höga halter kan indikera en fekal förorening. Bakterien
Escherichia coli, E. coli, finns i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur, och förekomst av
den i brunnsvatten tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller dylikt. Intag av mikrobiellt
förorenat dricksvatten kan bl.a. orsaka feber och diarréer.
Den mikrobiologiska kvaliteten i de kommunala täkterna i Trelleborgs kommun är mycket god.
Vattnet uppvisar så god kvalitet att det inte kloreras, vilket annars är en vanlig metod för att
desinficera vattnet. Av de undersökta enskilda brunnarna i Trelleborgs kommun, har omkring 40 %
av de grävda brunnarna tjänligt vatten med avseende på mikroorganismer. För de borrade är
andelen med tjänligt vatten ca 75 %.

Uttag av grundvatten
Som tidigare beskrivits tas grundvatten upp både från kommunala och enskilda brunnar. Det
kommunala upptaget är bättre reglerat än det enskilda upptaget.
Inom Trelleborgs kommun finns mycket stora tillgångar på grundvatten. Vattenuttaget för den
allmänna vattenförsörjningen är i vattendomar reglerat till maximalt 6,0 miljoner m3/år. Under år
de senaste åren har kommunen utnyttjat ca 3,9 miljoner m3 råvatten, vilket motsvarar 65 % av
tillåtna uttagsmängder. För att säkerställa tillgångarna mäts grundvattennivåerna i kommunens
brunnar kontinuerligt. I alla kommunala brunnar är grundvattennivån stabil.
Det totala uttaget från enskilda brunnar är inte kartlagt.

110

Verksamheter som kan påverka grundvattenkvaliteten
Grundvatten kan påverkas av flera mänskliga aktiviteter: sättet att bedriva jordbruk, transporter,
energiförsörjning och deponier. Nedan beskrivs verksamheter som kan påverka
grundvattenkvaliteten i Trelleborgs kommun.

Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel används inom flera olika områden i samhället, men främst inom träindustrin
och jordbruket. Träindustrin utnyttjar bekämpningsmedel nästan enbart i slutna system, men
jordbruket och övriga användare, som privatpersoner, offentlig förvaltning och företag, sprider
ämnena mer eller mindre öppet på åkermark, skogsplanteringar, golfbanor, banvallar,
villaträdgårdar m.m.
Bekämpningsmedel är framtagna för att hindra angrepp av exempelvis svampar och insekter, eller
för att minska förekomsten av ogräs, men medlen kan vara toxiska för fler organismer än de
avsedda. Vid slarv och olyckor kan bekämpningsmedel åstadkomma fiskdöd och skador på
exempelvis trädgårdsväxter och bisamhällen. Kunskaperna om hur ”normal” användning av
bekämpningsmedel långsiktigt påverkar omgivande miljö är begränsad. Det är dock känt att
bekämpningsmedel kan åstadkomma störningar på växter, djur och mikroorganismer redan vid
låga koncentrationer. Exempel på effekter är nedsatt kondition, nedsatt fruktsamhet, rubbad
ämnesomsättning och rubbat lekbeteende hos fisk.
Under år 2005 använde de kommunala förvaltningarna i Trelleborgs kommun ca 300 liter
bekämpningsmedel. Under år 2004 uppskattas lantbruket har använt 47 000 kg bekämpningsmedel
(aktiv substans) i Trelleborgs kommun, se bilaga 1 för beräkningar. Utifrån sprutjournaler från 2011
konstaterades att man inom vattenskyddsområdena har använt 3,0 kg aktiv substans per hektar,
vilket skulle innebära en användning på 84 000 kg i kommunen.
Trelleborgs kommun kontrollerar årligen de kommunala dricksvattenbrunnarna med avseende på
bekämpningsmedel, efter ett rullande schema sedan 2002. Av totalt 58 prover har man hittat spår
bekämpningsmedel i 12 prover. I flertalet av de kommunala brunnarna har aldrig uppvisat några
halter utan de funna proven har funnits i 7 brunnar. De uppmätta halterna har varit låga och har i
samtliga fall legat under livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, 0,1 mg aktiv substans/l
vilket också kravet på god status i EU:s ramdirektiv.
Ingen systematisk kartläggning med avseende på bekämpningsmedelsrester i enskilda brunnar har
gjorts i Trelleborgs kommun, men prover från brunnar i regionen påvisar rester av
bekämpningsmedel i grävda brunnar.

Deponier
En soptipp för exempelvis hushållsavfall utgör en blandning av en mängd olika material. Den
gradvisa nedbrytningen av organiskt material medför att nya ämnen kan bildas i deponin.
Lakvatten från avfallsupplag innehåller därför en mängd olika föreningar, som lokalt kan utgöra en
betydande föroreningskälla för mark, grund- och ytvatten. Spridning av förorenat lakvatten är
främst ett problem hos nedlagda deponier, varför kommunerna är ålagda att ha kontroll på äldre
nedlagda deponier och att bedöma riskerna från miljöskyddssynpunkt.
I Trelleborgs kommun finns 33 avslutade deponier, samt ett aktivt avfallsupplag, Albäcks
avfallsupplag.
De avslutade deponierna har bedömts utifrån spridningsrisker av lakvatten till miljön. Vidare
undersökningar har utförts av två av dessa: Gislöv Idala och Anderslöv Tappersberg. Gislöv Idala
befinner sig i en stabil fas och inga påvisbara utläckage sker. Från deponin Anderslöv Tappersberg
har ett visst läckage konstaterats, vilket kommer att följas upp ytterligare.
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På Albäcks avfallsupplag samlas lakvattnet upp i ett dräneringssystem under avfallet. Lakvattnet
behandlas först lokalt och sedan i det kommunala avloppsreningsverket. I den lokala behandlingen
leds lakvattnet genom ett våtmarkssystem, med grunda dammar i olika nivåer. Under vattnets väg
genom systemet sker syresättning och sedimentation. Reningsprocessen är främst inriktad på att
reducera näringsämnen i lakvattnet.
För att kontrollera eventuell påverkan på grundvattnet orsakat av lakvatten från Albäcks
avfallsupplag utför SYSAV, som är verksamhetsutövare, regelbundna provtagningar på
grundvattnets halt av totalkväve samt konduktiviteten (mängden lösta joner) nära deponin. Enligt
SYSAVs årsrapporter är det sannolikt att en viss påverkan på grundvattnet förekommer i det
direkta närområdet. För att bl.a. utreda utbredningen av läckaget, har SYSAV gjort en översyn av
sitt kontrollprogram.

Förorenad mark
Förorenad mark innebär att halterna av skadliga ämnen påtagligt överskrider bakgrundsnivån.
Höga halter av t.ex. tungmetaller, petroleumprodukter eller lösningsmedel återfinns huvudsakligen
i anslutning till industriell verksamhet, som en konsekvens av verksamheternas avfalls- och
kemikaliehantering. Risken för att föroreningarna ska spridas till grundvattnet beror på en mängd
faktorer.
En potentiell källa till nya föroreningar av områden är oregistrerade och okontrollerade
markförlagda cisterner. Flera potentiellt förorenade markområden finns i kommunen, bl.a. gamla
bensinstationer, industritomter och verkstadsområden. Totalt finns ca 115 områden som är
misstänkta för att ha förhöjda halter. Av de potentiellt förorenade områdena ligger två nära
grundvattentäkter i Trelleborgs tätort. Vad gäller markförlagda cisterner är en del anmälda enligt
gällande lagstiftning, men mörkertalet antas vara stort.
Det allmänna dricksvattnet har kontrollerats med avseende på diverse tungmetaller,
petroleumrester och andra organiska föreningar. Inga av dessa ämnen har hittats i dricksvattnet.
Däremot har stickprover från vattnet i de kommunala grundvattentäkterna i Trelleborgs tätort
påvisat förhöjda halter av organiska föroreningar.

Försurning
Utsläpp från eldning av olja, kol och andra fossila bränslen i Sverige och övriga Europa orsakar
nedfall av sura svavel- och kväveföreningar, vilket har försurat både mark och vatten i stora delar
av Sverige. Ett områdes känslighet för försurat nedfall bestäms av nederbördsmängderna och av
områdets geologiska förhållanden. Lättvittrade jord- och bergarter, såsom kalksten, ger hög
motståndskraft mot försurning genom att kalciumkarbonat som neutraliserar syran frigörs. På så
vis skyddar kalkstensberggrunden och de kalkinnehållande moränlerorna grundvattnet på
Söderslätt från att påverkas av försurad nederbörd.
Problemen med försurat grundvatten är bl.a. att den lösta halten aluminium och tungmetaller i
vattnet ökar med sjunkande pH. Om surt vatten utnyttjas som dricksvatten kan dessutom
metallhalterna stiga ytterligare genom att ledningsnätet korroderar. Förhöjda metallhalter kan
påverka både växters, djurs och människors fysiologi negativt. Alkaliniteten i grundvattnet är ett
mått på dess förmåga att motstå förändringar i pH-värdet, d.v.s. vattnets buffertförmåga. Ytligt
grundvatten i Sverige har normalt en alkalinitet på ca 32 mg/l, och bergborrade brunnar ca 152
mg/l, men variationen är stor.
Alkaliniteten i de kommunala brunnarna i Trelleborgs kommun varierar mellan 360 och 420 mg/l,
vilket är mycket högt, och den bedöms vara stabil. Det betyder att mark och vatten i kommunen
generellt har en hög motståndskraft mot försurad nederbörd.
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Miljöfarliga verksamheter och transport av farligt gods
Miljöfarliga verksamheter och transport av farligt gods medför risker för utsläpp av olika
föroreningar till luft, mark och vatten. Utsläpp av exempelvis oljeföroreningar kan orsaka både
ekologiska och socioekonomiska skador, dels på grund av oljans nedsmutsande egenskaper, dels
beroende på dess toxiska effekter. Också bränder medför risk för förorening p.g.a. släckvattnets
innehåll av farliga ämnen. Räddningsverket uppskattar antalet kemikalieolyckor inom viktiga
grundvattenområden till mellan 190 och 370 st per år (10-15 % av det totala antalet
kemikalieolyckor).

Godstransporter

Trelleborgs hamn är landets näst största hamn. Den är Östersjöns största färjehamn och
Skandinaviens största roll on / roll off- hamn. Den störts miljöpåverkan kommer från sjötrafiken
till och från hamnen av färjorna själva samt av vägtrafiken till och från färjorna i hamnen.
Transporter på vägnätet med motorfordon genom vattenskyddsområden utgör en risk för
förorening i och med att utsläpp kan ske från fordonens bränsletankar. Risken för en omfattande
förorening är dock allra störst i fråga om transporter av farligt gods. I anslutning till hamnen finns
en rangerbangård där farligt gods rangeras. Järnvägssträckningen till Trelleborgs hamn samt
trafikled 108 som rekommenderas för transport av farligt gods, korsar kommunens vattenskyddsområde mellan Trelleborg och Fuglie. Den största andelen av farligt gods på de rekommenderade
transportvägarna utgörs av brandfarlig vätska, bestående av olika typer av oljeprodukter.

Miljöfarlig verksamhet

I Trelleborgs kommun finns ett fåtal större kemiska industrier. En eventuell olycka eller brand vid
en av dessa industrier kan medföra utsläpp av miljöfarliga ämnen till grundvattnet. Olika
förvaltningar inom Trelleborgs kommun arbetar kontinuerligt för att motverka uppkomsten av
olyckor, samt för att begränsa negativa effekter av de olyckor som ändå sker. En del av detta arbete
består i att informera kommunens verksamhetsutövare om deras ansvar och skyldigheter. Alla
företag ska exempelvis bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att minimera sina risker,
samt bedriva egenkontroll enligt Miljöbalken. I planeringsstadiet av nya verksamheter, eller av nya
transportleder för farligt gods, finns räddningstjänsten med som remissinstans. På så vis kan risker
förebyggas. Räddningstjänsten har god beredskap för att begränsa utsläpp och för att sanera
kontaminerade områden vid eventuella kemikalieolyckor.

Spridning av vägsalt
Under vintern saltas många vägar för att minska isbildningar på vägbanan. Vägsaltet, som till 98 %
består av natriumklorid, är lättlösligt i vatten. Med regnvatten förs kloridjonerna till yt- eller
grundvattnet, medan natriumjonerna binds till de negativt laddade markpartiklarna. Förhöjda
kloridhalter kan ge tekniska problem såsom ökad korrosion av pumpar, rör, värmepannor och
hushållsmaskiner. Även smaken på vattnet kan påverkas, samt vegetationen vid vägarna. Främst
gröna växtdelar påverkas av stänk från vägbanan. Saltet kan även hämma träds tillväxt.

Perforering av skyddande moränlager
Med stigande oljepriser har intresset för alternativa värmekällor ökat. Bergvärmepumpar och
grundvattenvärmepumpar är vanliga alternativ där geotermisk energi tillvaratas för att täcka en del
av bostäders värmebehov. En grundvattenvärmepump hämtar grundvatten ur ett borrhål i marken,
för att sedan cirkulera vattnet förbi en värmeväxlare där det kyls av, för att därefter föras ner i ett
annat angränsande borrhål. Bergvärmepumpen behöver bara ett borrhål och värmeväxlingen sker i
marken med hjälp av ett köldmedium i ett slutet system. Livslängden för en berg- eller grundvattenpump är enligt Konsumentverket 15-20 år, men borrhålen kan oftast nyttjas längre om
pumpen byts ut. Båda teknikerna medför att det skyddande locket till grundvattenmagasinet
punkteras, vilket, vid oaktsamhet, felaktig installation och skötsel, samt vid avslutad användning
av borrhålet, ökar riskerna för att grundvattnet förorenas.
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Bilaga. Uppskattad mängd av använda bekämpningsmedel i
Trelleborgs kommun
I studien ”Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd
under 2004” har fyra jordbruksbäckar från mindre avrinningsområden studerats. Områdena kallas
typområden då de representerar ett större geografiskt område i några av Sveriges
jordbruksregioner. Ett av områdena ligger i Skåne, M42, i Skurups kommun. För grödfördelningen
under växtodlingssäsongen inom typområdet1 i Skåne respektive i Trelleborgs kommun2, se figur
3 och tabell 4.

Figur 3. Grödfördelningen under växtodlingssäsongen år 2004 för typområdet i Skåne år 2004 respektive
Trelleborgs kommun3.

Tabell 2. Fördelning av grödor för typområdet i Skåne och Trelleborgs kommun år 2004.

Gröda

M422

Trelleborg3
(%)

(%)

Havre

-

<1

Höstoljeväxter

2

7,0

Höstråg

1

<1

Höstvete

40

34,0

Potatis

-

<1

Rågvete

-

<1

1 Uppgifterna är hämtade från Törnquist et al 2005
2 Siffror för grödfördelningen i Trelleborgs kommun är hämtade från Jordbruksverkets statistikdatabas:
http://www.sjv.se/download/18.12988261037eb03b268000143/JO10SM0501_kommundata.xls, 060720
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Sockerbetor

12

19,0

Träda

2

4,0

Vall/Bete

1

4,0

Höstkorn

-

<1

Vårkorn

26

23,0

Våroljeväxter

-

<1

Vårvete

6

2,0

Ärter

9

5,0

Övrigt

<1

<1

Eftersom grödfördelningen, och geologiska och meterologiska parametrarna, i stort
överensstämmer mellan typområdet och Trelleborgs kommun, kan uppgifterna från Skånes
typområde användas för att uppskatta bekämpningsmedelsanvändningen i Trelleborgs kommun
för år 2004.
I Skånes typområde användes under år 2004 totalt 1 265 kg bekämpningsmedel (aktiv substans),
vilket gav en medeldos på 1,75 kg/ha (se tabell 5).
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Tabell 3. Använd mängd bekämpningsmedel i Skånes typområde enligt Törnquist et al.

Den totala åkerarealen i Trelleborgs kommun år 2004 var 27 991 hektar. Av detta låg 1 054 hektar i
träda eller var av annan anledning obrukad åkermark. Med extrapolering av typområdets medeldos
användes uppskattningsvis totalt 47 000 kg bekämpningsmedel (aktiv substans) under år 2004 i
Trelleborgs kommun.
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Frisk luft

Riksdagens definition
”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Miljömålsprogram 2013 – 2020

LOKALA MILJÖMÅL -

Frisk luft
1 – Svaveldioxid
Årsmedelvärdet för svaveldioxid ska högst vara 5 mikrogram/m³. Se sida123.
2 – Kvävedioxid
Halterna 40 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för
kvävedioxid skall underskridas. Se sida124
3 – Marknära ozon
Halten marknära ozon skall inte överskrida 70 mikrogram/m³ som åtta timmars medelvärde.
Se sida 125.
4 – Flyktiga organiska ämnen
Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ska uppgå till maximalt 650 ton per år i Trelleborgs
kommun och årsmedelvärdet av bensen ska understiga 1,0 mikrogram/år. Se sida126.
5 – Partiklar
Halterna 30 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 15 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för
partiklar (PM10) skall underskridas. Halterna 25 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 10
mikrogram/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM2,5) skall underskridas. Se sida127.
6 – Bens(a)pyren
Halten 0,1 nanogram/m³ som årsmedelvärde för benso(a)pyren skall underskridas. Se sida128.
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Frisk luft eller luftföroreningar
Frisk luft är en förutsättning för ett gott liv för människor, djur och natur samt bebyggd miljö. Det
kan låta självklart att vi ska ha en frisk luft, men verkligheten är en annan. Beräkningar tyder på att
fler än 5 000 personer per år i Sverige dör en för tidig död på grund av luftföroreningar. För hela
Europa handlar det om cirka 400 000 personer per år.
Föroreningarna i luften kan orsaka eller bidra till flera negativa hälsoeffekter: hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Men känsligheten för att påverkas av
luftföroreningar varierar. Till de känsligare grupperna hör barn, äldre människor och personer med
astma eller andra luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller allergier. Barn är särskilt
utsatta för luftföroreningar bland annat därför att de andas mer än vuxna i förhållande till sin vikt.
De har en högre ämnesomsättning och är ofta mer fysiskt aktiva än vuxna. Luftföroreningar kan
påverka barns luftvägar genom att lungornas utveckling hämmas på olika sätt.
Luftföroreningar påverkar även natur- och kulturmiljön. Utsläpp av kväve- och svavelföroreningar
medför försurning i sjöar och vattendrag och påverkar flora och fauna. Kväveföroreningarna bidrar
även till övergödning av mark och vatten, som i förlängningen orsakar syrebrist och bottendöd i
hav, sjöar och vattendrag. Luftföroreningar medverkar även till att marknära ozon bildas. Ozonet
hämmar växternas fotosyntes och tillväxt, samt förorsakar att växterna föråldras i förtid. Den sura
nederbörden bidrar även till att korrodera och bryta ned material, något som drabbar både
moderna konstruktioner och historiska minnesmärken.
Luftkvaliteten i städerna har förbättrats avsevärt sedan 1960- och 1970-talen. Utsläppen av vissa
luftföroreningar i städerna är dock fortfarande höga. De främsta orsakerna till de nationellt
kvarvarande problemen med dålig luftkvalitet, främst partiklar och marknära ozon, är biltrafik,
sjöfart och småskalig vedeldning. Därutöver sker även en omfattande ”import”, av luftföroreningar
som driver in över Sverige från andra områden och länder.
Skånska tätorter hör till landets mest utsatta vad gäller exponering för luftföroreningar. Orsakerna
är flera: en stor befolkning, ett omfattande transportnät med tung lastbilstrafik och
genomfartstrafik, samt närheten till kontinenten med dess luftföroreningar.
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Luftkvalitet i Trelleborgs kommun
Flertalet luftföroreningar bildas vid förbränning av fossila bränslen, vedeldning, eller genom
kemiska reaktioner i atmosfären. Det är nödvändigt att skilja på lokala utsläpp och lokalt uppmätta
föroreningshalter. Halter av föroreningar i luften påverkas av flera olika faktorer: vindhastighet,
vindriktning, temperatur och stabilitet i nedre atmosfären. Väderförhållandena kan medföra att
föroreningar med ursprung i Trelleborg transporteras ut på landsbygden, samtidigt som stora
mängder förorenad luft transporteras in i Trelleborg från kontinenten med vindar. Hur en plats ser
ut, är också av stor betydelse vad gäller dess luftkvalitet. Smala och hårt trafikerade gaturum har i
allmänhet mycket högre föroreningsnivåer än stora öppna platser. För beräkningar av lokala källor
till de olika föroreningarna, se bilaga 1.

Mätningar
Sedan 1990-talets början görs regelbundna mätningar under vinterhalvåret av halterna av
svaveldioxid, kvävedioxid, partikelhalten, PM10, bensen och övriga kolväten i Trelleborgs
kommun. För kvävedioxid på dygnsmedelsbasis, samt PM10, är kommunen ålagd att utföra
mätningar. Kommunen bedöms ligga långt under de gränsvärden som finns för koloxid och bly,
varför inga mätningar av dessa ämnen utförs. Mätningarna som utförs från Rådhuset i Trelleborgs
centrum och i Smygehamn ingår i det svenska Urban-nätverket. Nätverket är ett samarbete mellan
IVL (svenska miljöinstitutet) och ett 40-tal svenska kommuner.

Bild 1. Olika molntyper och en ryttlande tornfalk på jakt över Söderslätt. Foto: Maria Adolfsson.
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Svaveldioxid, SO2
Svaveldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen och är tillsammans med sot den "klassiska"
luftföroreningen. Svaveldioxid har mätts upp under lång tid och sedan mätningar påbörjades i
Sverige på 1960-talet har halterna minskat kraftigt. En stor del av minskningen beror på en påtaglig
reduktion av svavelinnehållet i bränslen för såväl fordon som uppvärmning. Inom sjöfarten
används dock fortfarande bränslen med relativt höga svavelhalter på flera eller delar av procent.
Utsläpp från sjöfart samt transport av luftföroreningar från kontinenten gör att hamnstäder i södra
Sverige har de högsta halterna av svaveldioxid i landet.
Utsläppen av svaveldioxid bidrar till sur nederbörd som skadar mark, skog, sjöar och vattendrag.
Den sura nederbörden kan även orsaka söndervittring av byggnader och fornminnen. Svaveldioxid
kan vid förhöjda halter även påverka människors hälsa, främst genom irritation av luftvägarna.

Trelleborgs kommun
I Trelleborgs kommun är färjetrafiken den dominerande utsläppskällan av svaveldioxid. Under
flera år har Trelleborgs tätort haft bland landets högsta uppmätta halter av svaveldioxid, trots att
årsmedelhalten svaveldioxid nästan har halverats sedan mätningarna började (se figur 1 och 2).
Halterna ligger numera stabilt under 5 μg/m3.

SO2

Sjöfart
Vägtrafik
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Hushåll
Jordbruk

Figur 1 och 2. Diagrammen visar källorna för svaveldioxidutsläpp, samt årsmedelvärdet för
svaveldioxidhalten (SO 2 ) i Trelleborgs kommun. Sedan mätningarna började har halterna nästan halverats,
för att numera ligga under det nationella miljömålet.
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Kvävedioxid, NO2
Kväveoxider, NO x , delas in i kvävedioxid, NO 2 , och kvävemonooxid, NO. Kväveoxiderna bildas
vid all sorts förbränning, dels i reaktion med luftens kväve och dels från kväveinnehållet i bränslet.
Även förbränningsbetingelserna påverkar: ju högre förbränningstemperatur, desto mer kväveoxid
genereras. Det är svårare att reducera utsläppen av kväveoxider, än de av svaveldioxid, då
bildandet av kväveoxider huvudsakligen styrs av förbränningsbetingelser och inte av halten i
bränslet, som gäller för svaveldioxid. Till skillnad från många andra föroreningar, kommer bidraget
till den allmänna bakgrundsnivån av kvävedioxid i huvudsak från lokala källor, eftersom
långdistanstransporter främst sker i form av nitrat (NO3-).
Trafiken, liksom dieseldrivna arbetsmaskiner, är stora källor till utsläpp av kväveoxider.
Katalysatorer och skärpta avgaskrav har bidragit till att minska kvävedioxidhalterna. Trenden med
minskande utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken motverkas dock av att vägtrafiken generellt
ökar i samhället. Andra sektorer, exempelvis sjöfart, har inte kommit lika långt som vägtrafiken
med att förbättra förbränningseffektiviteten och bränsleförbrukningen.
Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Kvävedioxid har
dessutom negativa effekter på människors luftvägar och kan till exempel orsaka irritation och i
allvarliga fall nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt känsliga.

Trelleborgs kommun
Det totala utsläppet av kväveoxider inom Trelleborgs kommun är uppskattad till 1 800 ton/år, där
den huvudsakliga källan är sjöfarten (se figur 3 och 4). Det uppmätta årsmedelvärdet för
kvävedioxidhalten i Trelleborgs tätort ligger stabilt under miljömålet på 20 μg/m3.
NOx
Sjöfart
Vägtrafik
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Hushåll
Jordbruk

Figur 3 och 4. Diagrammen visar källorna för kväveoxidutsläppen, samt årsmedelvärdet för
kvävedioxidhalten (NO 2 ) i Trelleborgs kommun. Sedan mätningarna startade har halten sjunkit för att stabilt
ligga strax under det nationella miljömålet.

124

Marknära ozon, O3
Ozon är en naturlig och livsnödvändig komponent i atmosfären. I stratosfären, atmosfärens övre
del, skyddar ozonet jorden från ultraviolett strålning, men i den lägre delen av atmosfären, är höga
halter av ozon skadligt för människor och natur. Marknära ozon genereras av kväveoxider och
flyktiga kolväten under inverkan av solljus och påverkas därför påtagligt av mänskliga aktiviteter.
Förutom att bilda ozon, bryter kväveoxider även ner det, vilket medför att ozonhalten generellt är
högre på landsbygd än i tätort. Halten är vanligtvis högre under vår, sommar, och under
eftermiddagar, eftersom reaktionen påskyndas av solljus och höga temperaturer. Merparten av det
marknära ozonet i Sverige kommer från kontinenten.
Exponering av ozon kan påverka människors luftvägar, reducera lungfunktionen och inflammera
luftvägarna. Dessutom skadar marknära ozon växtligheten genom att påskynda åldrandet. Det
produktionsbortfall som på detta sätt drabbar det svenska jordbruket har värderats till minst en
miljard kronor per år.

Trelleborgs kommun
I hela Sverige överskrider halterna av marknära ozon miljökvalitetsnormen för ozon till skydd för
människors hälsa. Inga mätningar på halten av marknära ozon görs i Trelleborgs kommun, men på
mätstationen Vavihill, belägen på Söderåsen, mäts bl.a. bakgrundshalter av ozon kontinuerligt.
Under perioden åren 1985-2005 överskreds halten 120 μg/m3 marknära ozon, som åtta timmars
medelvärde, i genomsnitt 16 gånger per år. Under perioden 1990-2013 överskreds halten 120 μg/m3
i genomsnitt 13 ggr per år.
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Flyktiga organiska ämnen, VOC
Flyktiga organiska ämnen, eller VOC (volatile organic compounds), är en samlande benämning för
en stor heterogen grupp gasformiga ämnen. Trafiken är en stor källa till utsläpp av flyktiga
organiska ämnen, liksom användning av lösningsmedel och vedpannor för enskild uppvärmning.
Under sommarhalvåret bidrar även VOC till bildningen av marknära ozon.
De olika kolvätena i VOC påverkar miljön och hälsan på varierande sätt. Några är mycket aktiva i
bildningen av marknära ozon, t.ex. eten, andra, som bensen, är cancerframkallande eller utgör
betydande hälsorisker av andra orsaker. Vissa stabila VOC bidrar också till växthuseffekten.
Halogenerade kolväten kan i vissa fall påverka det stratosfäriska ozonskiktet.

Trelleborgs kommun
För VOC finns idag bara miljökvalitetsnormer för bensen. Sedan år 2000 har halterna av VOC i
Trelleborgs kommun minskat (se figur 5 och 6). Det totala utsläppet av VOC inom Trelleborgs
kommun är uppskattat till 940 ton/år. Den huvudsakliga källan till dessa utsläpp är vägtrafiken,
som står för runt hälften. Hushållens fastbränslepannor bidrar med en fjärdedel och
arbetsmaskiner med en tiondel.
VOC

Sjöfart
Vägtrafik
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Hushåll
Jordbruk

Figur 5 och 6. Diagrammen visar källorna för VOC-utsläppen, samt uppmätta halter av VOC i Trelleborgs
kommun. Halterna har minskat över åren.

I dagsläget är det inte möjligt att mäta alla flyktiga organiska ämnen. I Trelleborg mättes tidigare
bl.a. bensen och toluen. Eftersom halterna inte bedöms komma att överskrida nuvarande
gränsvärden, eller kommande normer, görs inte längre några mätningar av halterna, utan
kontrollen uppehålls med hjälp av beräkningar.
Det finns miljökvalitetsmål uppsatta till år 2020 även för ämnena eten och formaldehyd. Enligt IVL
överskrids troligen gränsvärdena för miljökvalitetsmålet för eten vid starkt trafikerade gator i de
flesta svenska tätorter. Även gränsvärdena för miljökvalitetsmålet för formaldehyd överskrids
sannolikt i många tätorter, men halterna är förmodligen betydligt högre i inomhusmiljö, där
möbler och byggmaterial bidrar till spridningen av ämnet till luften.
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Partiklar
Luften innehåller partiklar av varierande storlek, kemisk sammansättning och ursprung. Större
partiklar kommer ofta från naturliga processer som vulkanutbrott, skogsbränder samt spridning av
damm/sand och havssalt. Fina partiklar härstammar främst från antropogena utsläpp, d.v.s. utsläpp
från mänsklig verksamhet, exempelvis av sulfater, nitrater, organiska ämnen, sot och slitage från
vägtrafik, användningen av dubbdäck och halkbekämpande åtgärder. Även vedeldning förmodas
vara en stor källa till partiklar. I Sverige beräknas utsläppen av partiklar från vedeldning vara
30 000- 40 000 ton årligen, vilket motsvarar ungefär hälften av de totala svenska partikelutsläppen.
Utsläppen från vedeldning påverkas väsentligt av utrustning och handhavande.
Luftens innehåll av fina partiklar betecknas som PM10 (partiklar som är 10 µm eller mindre) och
PM 2,5 (partiklar som är 2,5 µm eller mindre). Partikelmåttet PM 2,5, är en delmängd av PM10. De
största partiklar som kan tränga ned i lungorna har en diameter kring 15 µm, men inandningsbara
partiklar har oftast en storlek på ca 10 µm (0,01 mm) eller mindre. Partikelhalterna i luften varierar
över året, med högre halter på våren än på hösten. Intransport från kontinenten bidrar med en hög
andel av partiklarna i luften i södra Sverige.
Det är huvudsakligen fina partiklar som orsakar hälsoproblem, genom deras förmåga att tränga ner
i luftvägar och lungor. Höga partikelhalter kan försämra lungfunktionen och påverka lungornas
normala utveckling. Enligt uppskattningar kan partiklar orsaka ca 5 000 tidigarelagda dödsfall
årligen i Sverige, vilket motsvarar en förkortad livslängd på 10 månader för varje svensk.

Trelleborgs kommun
I Trelleborgs kommun är hushållens
fastbränsleanläggningar och industrin de
huvudsakliga källorna till partiklar i luften (se
figur 7). Partikelhalterna i Trelleborgs tätort ligger
under gränsvärdena, men halterna är tillräckligt
höga för att kommunen ska ha ett formellt krav
på mätningar (se figur 8 och 9).

Partiklar

Sjöfart
Vägtrafik
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Hushåll

Halterna av PM2,5 mättes 2009 och låg då under
gränsvärdet på 25 µg/m3. Halterna av PM 10 ligger
konstant långt under gränsvärdet och sedan ett
par år tillbaka ligger halten även strax under det
nationella miljömålet.

Jordbruk

Figur 7. Utsläppskällor för partiklar i
Trelleborgs kommun

Figur 8 och 9. Halterna i Trelleborg ligger under gränsvärdena, men ligger ändå så pass högt att det finns ett
formellt krav på mätningar. Både årshalten och dygnsmedelvärdet ligger kring det nationella miljömålet.
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Bens(a)pyren
Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas en komplex blandning av ämnen,
däribland polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Trafik och småskalig vedeldning är därför
betydande källor för PAH. Äldre typer av dieselfordon och sämre dieselbränslen har varit en viktig
källa till partikelbundna PAH som bens(a)pyren, medan utsläppen av bens(a)pyren från modern
diesel är mycket låga. Bens(a)pyren är den mest studerade av PAH och används som indikator på
den totala halten PAH.
EU:s gränsvärde för bens(a)pyren i luft är 1 ng/m3. Medelexponeringen för bens(a)pyren i luft i
Sverige har beräknats till 0,7 ng/m3, men senare års exponeringsstudier och haltmätningar i
Sverige tyder på att exponeringen idag snarare ligger i intervallet 0,05-0,2 ng/m3. PAH-rika
föreningar som sot, koltjära och gaserna från koksverk kan vara cancerframkallande.

Trelleborgs kommun
Enligt det nationella miljömålet ska årsmedelhalten, 0,1 ng/m³, huvudsakligen underskridas år
2015. Under vintern 2003/2004 uppmättes nivåer av benso(a)pyren i Trelleborg till drygt 0,2 ng/m3.
Nivåerna som uppmättes under 2009 uppgick till 0,09 ng/m3. Nivåerna i underskrider
miljökvalitetsnormerna som ligger på 1 ng/m3 som högsta tillåtna halt i medelvärde under ett dygn.
Vid mätningen 2009 såg man att nivån även understeg det nationella miljömålet på 0,1 ng/m3.
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Sammanställning av olika luftföroreningar
För att ge en överblick över de olika luftföroreningarnas effekter på hälsa och miljö, samtidigt som
dess ursprung visas, visas en sammanfattning i tabell 1 nedan.
Tabell 1 Sammanfattning av de olika luftföroreningarnas ursprung och effekter.
Ämnesgrupp

Effekter på hälsa

Svaveldioxid
(SO 2 )

Ökning av besvär och
luftvägssjukdomar vid höga
halter. Svaveldioxid som
luftförorening har knappast
längre någon betydelse ur
hälsosynpunkt i Sverige.
Försämrar lungfunktion
och kan förvärra astma.
Kvävedioxid är en indikator för trafikens utsläpp
och samband finns mellan
sjuklighet och kvävedioxid
i omgivningsluften.
Kväveoxider bidrar till
bildning av marknära ozon.
Korttidsexponering för
ozon har samband med
dödlighet och inläggning på
sjukhus och kan förvärra
astmabesvär. Ozon kan
påverka lungfunktionen
och orsaka inflammation.
Långtidsexponering
påverkar.
Bensen kan orsaka cancer,
främst leukemi. Aldehyder
är irriterande för luftvägarna och kan förvärra
astma. VOC (bensen, eten
och butadien) bidar sannolikt till några extra fall av
cancer per år i Sverige. VOC
bidrar till bildning av ozon.
Långtidsexponering för
partiklar bedöms bidra till
flera tusen dödsfall i förtid
årligen i hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige. Även
lungfunktionen påverkas
negativt. Korttidsexponering har ett samband
med dödlighet och
sjukdom.
Bidrar sannolikt till några
extra fall av lungcancer per
år i Sverige.

Kvävedioxid
(NO 2 )

Ozon (O 3 )

Lättflyktiga
organiska
ämnen (VOC)

Partiklar (PM)

Polycykliska
aromatiska
kolväten
(PAH), ex
benso(a)pyren

1

Effekter på naturmiljö och material
Försurning av sjöar,
vattendrag och
skogsmark. Korrosion
och nedbrytning av
kulturföremål.

Källor till luftutsläpp

Övergödning av hav,
sjöar, vattendrag och
mark. Bidrar till
försurning samt skador
på växtligheten genom
bildning av ozon.
Bidrar till korrosion
och nedbrytning av
kulturföremål.
Skördeförluster genom
skador på grödor.
Troligen också skador
på träd och vilda
växter. Nedbrytning av
material som papper,
plast, gummi och
textilier.

Främst bilavgaser.
Betydande utsläpp
även från
arbetsmaskiner,
uppvärmning,
industrier och
energiproduktion.

Indirekta skador på
växter och material
genom att VOC bidrar
till bildning av ozon.

Främst bilavgaser.
Vedeldning, utsläpp
från industrier,
arbetsmaskiner och
användning av
hushållsprodukter av
viktiga källor.

Vägtrafik ~ 47 %
Hushållen ~ 33 %
Arbetsmaskiner ~ 16
%
Sjöfarten ~ 2 %
Jordbruk ~ 2 %

Partiklar kan påskynda
korrosion av metaller
och skada
kulturföremål.

Vägtrafiken är en
viktig källa till både
grövre och finare
partiklar.
Energiproduktion,
uppvärmning,
industrier bidrar samt
naturliga källor.

Hushållen ~ 37 %
Industri ~ 24 %
Arbetsmaskiner ~ 15
%
Sjöfarten ~ 11 %
Jordbruk ~8 %
Vägtrafik ~ 5 %

Underlag saknas.

Främst utsläpp från
fordon och vedeldning.
Även utsläpp från
arbetsmaskiner och
vissa industrier.

Främst uppvärmning,
energiproduktion,
utsläpp från industrier
och sjöfart.

Lokala källor till
luftutsläpp1
Sjöfarten ~ 76 %
Hushållen ~ 18%
Jordbruk ~ 5 %
Vägtrafik ~ 1%
Sjöfarten ~ 48 %
Vägtrafik ~ 22 %
Arbetsmaskiner ~ 15
%
Jordbruk ~11 %
Hushållen ~ 4 %

Ozon är en sekundär
luftförorening som
bildas av kväveoxider
och flyktiga organiska
ämnen.

För beräkningar av de lokala källorna se bilaga 1.
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Juridiska styrmedel
Sedan 1980-talet har arbetet inom FN:s Luftvårdskonvention varit en viktig drivkraft för att
minska utsläppen av luftföroreningar i Europa. Ett antal protokoll har tagits fram, t.ex.:
Osloprotokollet och Göteborgsprotokollet.
Nationellt regleras luftfrågor främst genom Miljöbalken (1998:808). Miljöbalken har tillkommit i
syfte att enligt 1 kapitlet 1 § ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ansvar för att förvalta naturen väl”.

Miljökvalitetsnormer
I miljöbalkens 5 kapitel regleras det juridiska styrmedlet miljökvalitetsnormer (MKN).
Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön, samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527), är en av tre
typer av miljökvalitetsnormer.
Arbetet för en bättre luftkvalitet styrs och drivs av både miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsmål. Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns juridiskt
bindande bestämmelser för halten av vissa luftföroreningar, se Tabell 2. Miljökvalitetsnormer till
skydd för människors hälsa. Till normerna finns ett antal anmärkningar om hur ett överskridande
av normerna ska räknas och för mer information om dessa besök naturvårdsverkets hemsida.
Riksdagen har även fastställt olika etappmål och delmål, däribland miljökvalitetsmålet Frisk luft,
som anvisningar för arbetet med att utforma ett hållbart samhälle. Sammanfattningsvis kan
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ses som ett viktigt styrmedel för att uppnå miljömålet
Frisk luft.
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Tabell 2: Miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa
µg/m3

1 timme

8 timmar/1 dygn

1 dygn

1 år

NOx

90

-

60

40

SO2

200

-

100

-

CO

-

10 mg/m3

-

-

Bly

-

-

-

0,5

Bensen

-

-

-

5

Partiklar (PM10)

-

-

50

40

Partiklar (PM2,5)

-

-

25

-

Ozon

-

120

-

-

Bens(a)pyren

-

-

-

1 ng/m3

Arsenik

-

-

-

6 ng/m3

Kadmium

-

-

-

5 ng/m3

Nickel

-

-

-

20 ng/m3
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Bilaga 1. Beräknade utsläpp av olika luftföroreningar i
Trelleborgs kommun
Samtliga beräkningar i bilaga 1 är utförda av Johan Pettersson, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Trelleborg.

Ton/år
Vägtrafik
Sjöfart3
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Energianvändning
Hushåll
Jordbruk
Avlopp/vatten
Totalt

SO 2
22
1604
0,25
06

NO x
3601
7903
2424
35

VOC
3331
133
1114
0,35

Partiklar
91
223
294
475

387
11,66

706
1806

2386
176

756
166

211,8

1645

712,3

198

Bensen
4,4

4,4

Bilaga 1:1
Utsläpp från sjöfart
Utsläpp från färjetrafik
I miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan för Trelleborgs hamn, juli 2003, anges
utsläppen från färjetrafiken till:
Ton/år

Vid kaj

NOx
SO2
CO2
PM
CO
VOC

325
70
14 400
9
23
5

Vid
manövrering
465
90
22 900
13
41
8

På öppen sjö

Totalt

6 600
1 800
295 000
190
950
190

7 390
1 960
332 300
212
1 014
203

Se bilaga 1.1
Avser endast utsläpp ”inom hamnen”, d.v.s. innanför hamnpirarna.
4
Se bilaga 1.2
5
Se bilaga 1.3
6
Se bilaga 1.4
7
Se bilaga 1.5
2
3
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Bilaga 1:2
Utsläpp från vägtrafik
Beräkningar av utsläppen från vägtrafiken i kommunen har genomförts på miljöförvaltningen.
Utsläppen har beräknats som:
Utsläpp = Antal fordon * sträcka * emissionsfaktor
Där antalet fordon
Sträckan
Emissionsfaktor

= antal fordon på vägavsnitt
= vägavsnittets längd
= emissionsdata för år 1999 från Vägverket

De större vägarna i tätorten har beräknats.

Landsvägar,
stora
Landsvägar små
Tätort,
huvudvägar
Tätort,
småvägar
Hamnområdet
Totalt

134

HC
ton/år

CO
ton/år

NO x
ton/år

CO 2
kton/år

Partiklar
ton/år

SO 2
ton/år

Sträcka
km

71
14

370
70

168
32

27
5

4
1

0,725
0,138

771
259

142

688

82

18

3

0,504

30

103
4
333

502

60
18
360

13
2
65

2

0,368
0,020
2

112

1 631

9

1 172

Bilaga 1:3
Utsläpp från jordbruk
Antal traktorer i Trelleborgs kommun 2003-12-31 (enligt SCB).
Trafiktraktorer: 40 st.
Övriga traktorer: 1 327 st.
Avställda: 285 st.

Energi
(MWh/år)

Drifttid

1980- 40 %
1980- 40 %
-1980 20 %

Antal

Årsmodell

53
53
40

Andel

Sign effekt

Emissionsdata från SNV rapport 3756, Luftföroreningar från arbetsfordon, 1990.
Antages 50 % belastningsgrad.

530
530
265

400 5 618
350 4 915
200 1 060

Emissionsfaktor
g/kWh
HC
1,2
1,5
2,5

CO
4
4
5

NO x
16
15
15

Beräknad emission
Ton/år
Part
1,1
1,7
1,7

SO 2
1
1
1

CO 2
725
770
800

HC
6,7
7,4
2,6
16,7

CO
22
20
5
47

NO x
90
74
16
180

Part
6,2
8,4
1,8
16,4

SO 2
5,6
4,9
1,1
11,6

CO 2
4 073
3 784
848
8 705

Bilaga 1:4
Energiförbrukning från hushåll
Tätorten
Antal hushåll 11 382
Olja %
18
El %
29
Fasta
2
bränslen %
Gas %
38
Panncentral
3
%
Flera %
9
Uppgifter från FoB 1991

Anderslöv
642
21
42
3

Landsbygden
4 330
26
53
7

17
13

1
1

7

13

Antag 1 hushåll har energiförbrukning av 25 000 kWh/år.
25 000 kWh ger i
Stoft
VOC
SO 2
utsläpp (kg)
Olja
0,75
0,5
5,5
El
0,1
0
0,3
Fasta bränslen
100
400
5
Gas
0
0
0
Panna
1
0,5
11
Flera
10
10
6
Uppgifter från ”Energirådgivarna i Skåne”

NO 2

CO 2

6,6
0,5
10
5
8,5
8

9 000
400
5 500
9 000
8 000

Stoft (kg/år)
Olja
El
Fasta bränslen
Gas
Panncentral
Flera
Totalt

Trelleborg
1 537
330
22 764
0
341
10 244
35 216

Anderslöv
101
27
1 926
0
83
449
2 587

Landsbygden
844
229
30 310
0
43
5 629
37 056

Totalt
2 482
587
55 000
0
468
16 322
74 859

VOC (kg/år)
Olja
El
Fasta bränslen
Gas
Panncentral
Flera
Totalt

Trelleborg
1 024
0
91 056
0
171
10 244
102 495

Anderslöv
67
0
7 704
0
42
449
8 263

Landsbygden
563
0
121 240
0
22
5 629
127 454

Totalt
1 655
0
220 000
0
234
16 322
238 211

SO2 (kg/år)
Olja
El
Fasta bränslen
Gas
Panncentral

Trelleborg
11 268
990
1-138
0
3 756

Anderslöv
742
81
96
0
918

Landsbygden
6 192
688
1 516
0
476

Totalt
18 202
1 760
2 750
0
5 150

Flera
Totalt

6 146
23 299

270
2 106

3 377
12 250

9 763
37 655

NOx (kg/år)
Olja
El
Fasta bränslen
Gas
Panncentral
Flera
Totalt

Trelleborg
13 522
1 650
2 276
21 626
2 902
8 195
50 172

Anderslöv
890
135
193
546
709
360
2 832

Landsbygden
7 430
1 147
3 031
217
365
4 503
16 696

Totalt
21 842
2 933
5 500
22 388
3 980
13 058
69 700

CO2 (kton/år)
Olja
El
Fasta bränslen
Gas
Panncentral
Flera
Totalt

Trelleborg
18 439
1 320
0
23 788
3 073
8 195
54 816

Anderslöv
1 213
108
0
600
751
360
3 032

Landsbygden
10 132
918
0
238
390
4 503
16 181

Totalt
29 784
2 346
0
24 627
4 214
13 058
74 029
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Bilaga 1:5
Arbetsmaskiner
Länsstyrelsen i Skåne län har gjort uppskattningar av luftutsläppen från olika skånska kommuner.
För Trelleborgs kommun är siffrorna för arbetsmaskiner:
År
1990
1995
1998
2000
2001

SO 2
(ton)
3
2
2
0,4
0,2

NO x
(ton)
241
262
333
226
242

VOC
(ton)
96
115
92
51
111

Stoft
(ton)
29

Industri
Länsstyrelsen i Skåne län har gjort uppskattningar av luftutsläppen från olika skånska kommuner.
För Trelleborgs kommun är siffrorna för industriprocesser:
År
1990
1995
1998
2000
2001

138

SO 2
(ton)
207

NO x
(ton)
128

VOC
(ton)
297

Stoft
(ton)

88
0,00
0,00

102
0,00
3,03

156
6,56
0,31

47

Bilaga 2. Beräkningsunderlag för lokala miljömål
Svaveldioxid
Trelleborgs kommun ska verka för att uppnå en minskning av svaveldioxidutsläppen från 200 ton
per år, till en nivå av maximalt 100 ton per år senast år 2010.
Idag utförs luftmätningar i Trelleborgs centrum. Mätpunkten utsätts för direkt påverkan från
sjöfarten varför de uppmätta nivåerna är direkt funktion av sjöfartens utsläpp.
Utsläppen av svaveldioxid uppgår till ca 200 ton per år varav ca 1608 ton kommer från sjöfarten
från Trelleborgs hamn. Sjöfartens utsläpp kan ses som en punktkälla medan de övriga utsläppen av
svaveldioxid i kommunen är diffusa. Halterna idag uppgår till ca 5 μg/m3 i centrum9 (se tabell 4).
En ort utan sjöfart visar idag halter på ca 1 μg/m3. Av dessa 5 μg/m3 beror 2 på långväga källor och
1 μg/m3 på diffusa lokala källor. Sjöfarten ger alltså en påverkan på ca 2 μg/m3.

Dagens nivåer enligt Trelleborgs kommuns luftmätningar.
µg/m3
Kommentar
2002/03
2003/04
2004/05
Medelvärde
MÅL

½-års-medelvärde
tätort
Halten beror på
långväga och
lokala källor
4,4
6
5
5
4

½-års-medelvärde
landsbygd
Halten beror på
långväga källor

Differens
tätort/landsbygd
Differensen beror
på lokala källor

Sjöfarten +
diffusa källor
Fördelningen av
de lokala källorna

2,1
1,7
1,8
2
2

2,3
4,3
3,2
3
2

1,3 + 1
3,3 + 1
2,3 + 1
2+1
1+1

En siktpunkt att för delmålet sträva efter är 4 μg/m3. Detta innebär en minskning av hamnens
andel från 2 till 1 μg/m3, vilket i sin tur innebär att sjöfartens utsläpp av svaveldioxid skall minska
med 50 % från 160 ton/år till 80 ton/år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Pettersson

Kvävedioxid

Halterna 40 μg/m3 som dygnsmedelvärde och 20 μg/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid skall
underskridas senast år 2010. Årsmedelvärdet är en direkt avskrivning av det nationella
miljökvalitetsmålet.
Trelleborgs kommun har idag mätningar som sträcker sig ca 10 år tillbaka med avseende på
dygnsmedelvärden av kvävedioxid. Mätningar med kortare tidsupplösning saknas. Kommunen har
därför valt att ange dygnsmedelvärde för att kunna knyta samman med tidigare år. Målnivå 40
μg/m3 är satt utifrån 4 § 3 pkt i miljökvalitetsnormerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Pettersson

8
9

Se bilaga 1.1. Uppgifterna om utsläppen är hämtade från Trelleborgs hamns tillståndsansökan 2003.
Uppgiften överensstämmer med beräknad svaveldioxidhalt i Trelleborgs hamns tillståndsansökan 2003
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Flyktiga organiska ämnen
Senast år 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat från 1 188 ton per år
(2000 års nivå), till maximalt 650 ton per år i Trelleborgs kommun.
Tabell 1 Utsläpp

av VOC i Trelleborgs kommun relaterat till utsläppen i hela Skåne1.

Årtal

1990

1995

2000

2001

Trelleborg (ton):

1965

1509

1188

964

Skåne (ton):

50 267

40 791

37 571

29 267

Andel Trelleborg (%)

3,9

3,7

3,2

3,3

Enligt tabell 1 var utsläppen av VOC Skåne län 37 571 ton, och i Trelleborgs kommun 1 188 ton, år
2000, vilket ger att Trelleborgs andel av Skånes utsläpp är 3,2 %.
Enligt det regionala miljömålet skall utsläppen av VOC i Sverige, exklusive metan, ha minskat till
241 000 ton, vilket för Skåne innebär detta att utsläppen skall ha minskat till 21 000 ton.
Trelleborgs kommun antas stå för 3,2 % av Skånes utsläpp av VOC. När Skåne skall minska
utsläppen av VOC till 21 000 ton, medför det att utsläppen i Trelleborgs kommun inte bör överstiga
0,032 * 21 000 ton = 665 ton.

Diskussion kring målet

Det nationella miljökvalitetsmålet för VOC är baserat på utsläppsmängder mellan åren 1999 och
målen för 201010. Utsläppen av VOC uppgick år 1999 till 430 000 ton. Med redan beslutade
åtgärder bedöms utsläppen minska till 290 000 ton år 2010. Men målet är satt till 241 000 ton år
2010. Mellan åren 1999-2010 ska utsläppen av VOC i Sverige totalt reduceras med 44 %.
Av den totala reduktionen på 189 000 ton bedömer regeringen, enligt resonemanget ovan, att
140 000 ton (74 %) går ”automatiskt” och 49 000 ton (26 %) ska ske genom åtgärder.
Det regionala delmålet är baserat på samma förhållanden mellan utsläppsmängder år 1999 och
målen för 2010. Enligt Länsstyrelsen i Skåne län var utsläppen av VOC i Skåne 37 57111 ton år
2000 och enligt målet ska utsläppen i Skåne ha minskat till 21 000 ton år 2010. Det ger att mellan
år 1999-2010 ska utsläppen av VOC i Skåne reduceras med 44 %.
Om motsvarande resonemang används för Trelleborgs kommun, ska utsläppen av VOC mellan
åren 1999-2010 reduceras med 44 %, vilket i praktiken innebär från 1 188 ton (år 2000) till 665 ton.
Av den totala reduktionen på 523 ton bör, enligt regeringens resonemang, 387 ton (74 %) gå
automatiskt och 136 ton (26 %) genom åtgärder, d.v.s. automatiskt till 801 ton och till 665 ton med
åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ida Löndahl

10

Proposition 2000/01:130

11
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Bara naturlig försurning

Riksdagens definition

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Miljömålsprogram 2013 – 2020

LOKALA MILJÖMÅL -

Bara naturlig försurning
1 – Svaveldioxid
Utsläppen av svaveldioxid till luft i Trelleborg ska minska till högst 80 ton/år. Se sida145.
2 – Kvävedioxid
Utsläppen av kväveoxider till luft i Trelleborg ska minska till 700 ton/år. Se sida146.
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Kalkrik berggrund buffrar försurning
Vid förbränning bildas kvävedioxider och svaveldioxider. När dessa föreningar når vattendroppar i
atmosfären bildas salpetersyra och svavelsyra som med nederbörden sedan hamnar i sjöar, vattendrag
och på marken där de i större mängder får en försurande verkan. I sjöar och vattendrag orsakar
försurning problem för många arter. Organismer som är beroende av kalk, t ex skaldjur är extra
känsliga för försurning. Även vegetationens artsammansättning kan påverkas av ett sänkt pH-värde.
Om försurningen har gått riktigt långt så dör vissa växt och djurarter ut i de försurande områdena.
Försurning i mark är främst ett problem i barrskogsområden som redan är naturligt påverkade genom
att barrträd har en försurande verkan på marken när de tar upp näringsämnen samt att barr som faller
till marken också verkar försurande. Sur nederbörd förstärker försurningseffekten ytterligare i dessa
marker.
Sur nederbörd har även en korroderande effekt på byggnader med hög kalkhalt. Vissa byggnader och
kulturföremål riskerar därför att förstöras av regn. Om surt vatten når dricksvattenakvifärer kan det
orsaka ökad korrosion på ledningar vilket kan leda till att toxiska metaller frigörs ut i dricksvattnet.
Trelleborgs kommun har en kalkrik berggrund i marken vilket medför en naturligt mycket god
buffrande förmågan mot försurning och surt nedfall från regn. Utsläppen av försurande ämnen ger
därmed inga märkbara försurningseffekter på de lokala vattendragen, sjöarna och jordarna.
Kväveioxider och svaveldioxider transporteras lätt med vindar långa sträckor och faller ner som sur
nederbörd i områden norr om Skåne som är betydligt känsligare för försurning. Den största delen av
nedfallet av försurande ämnen i Sverige kommer från atmosfäriskt nedfall och har transporterats hit
från kontinenten.

Effekter i mark och i vatten
I sjöar som är kraftigt försurade dör känsliga djur och växter. Försurningen som orsakas av nedfall av
svavel och kväve får allvarligast effekter i områden med svårvittrade bergarter som har ett tunt
jordtäcke. Dessa marker som är vanliga i Sverige har en dålig förmåga att neutralisera det sura
nedfallet. I Sverige kalkar vi många sjöar för att lindra försurningseffekterna.
Skogsmarken i Skåne län har försurats av luftföroreningar under 1900-talet. Ett intensivt skogsbruk
har också lokalt påskyndat markförsurningen. Markförsurning innebär utarmning av markens förråd
av mineralnäringsämnen (kalcium och magnesium). Det försurande nedfallet har påverkat den
biologiska mångfalden och sammansättningen av arter.
Utsläppen av svavel och kväve har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Detta har lett till en
omfattande återhämtning men försurningsproblem kvarstår fortfarande i sydvästra Sverige. Under de
senaste åren har åtgärder som katalysatorer i fordon och byte till lågsvavlig olja i industrier lett till att
utsläppen av kväveoxider och svaveldioxider minskat. Dock har minskningen varit långsammare för
kvävedioxider eftersom den ökande trafikmängden delvis ätit upp den effekt med minskade
kvävedioxidutsläpp som katalysatorer bidragit till.
De data som finns idag visar på tendenser till förbättring i skogsmarkens försurningsstatus. Det
minskade försurningstrycket har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet, vilket lett till att
försurningsstatusen förbättrats under perioden 1989-2007 med svagt ökande pH-värden för fyra av
Skånes sex provytor inom krondroppsnätet.
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Fortfarande är dock betydande skogsmarksarealer i hela länet kraftigt påverkade av markförsurning.
För att dessa områden skall tillfriskna krävs ytterligare reduktion av försurande deposition.
Det har befarats att flygtrafiken i Sturup skulle ha en försurningspåverkan på ett lövskogsområde i de
skogsbeklädda norra delarna av kommunen intill kommungränsen mot Skurup. Indikationer på
påverkan på bladverken har noterats men har inte kunnat härledas till försurande nedfall från
flygtrafiken.
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Utsläpp i Trelleborg bidrar till surt regn
Utsläppen av svaveldioxid bidrar till sur nederbörd som skadar mark, skog, sjöar och vattendrag.
Försurningen räknas som ett stort miljöproblemen i Sverige. Kalkberggrund i Skåne ger naturligt en
hög motståndskraft mot försurningens effekter. Svaveldioxid kan även orsaka söndervittring av
byggnader och kulturminnen. Svaveldioxid kan vid förhöjda halter även påverka människors hälsa,
främst genom irritation av luftvägarna.

Svaveldioxid, SO2
Svaveldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen och är tillsammans med sot den "klassiska"
luftföroreningen. Svaveldioxid har mätts upp under lång tid och sedan mätningar påbörjades i Sverige
på 1960-talet har halterna minskat kraftigt. En stor del av minskningen beror på en påtaglig reduktion
av svavelinnehållet i bränslen för såväl fordon som uppvärmning. Inom sjöfarten används dock
fortfarande bränslen med relativt höga svavelhalter på flera eller delar av procent. Utsläpp från sjöfart
samt transport av luftföroreningar från kontinenten gör att hamnstäder i södra Sverige har de högsta
halterna av svaveldioxid i landet.
Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt ända sedan 1960-talet. Med fortsatta krav på sänkta
svavelhalter i drivmedel och bränslen bör utsläppen från källor på land fortsätta att minska. I Skåne
minskade utsläppen med över 800 ton mellan åren 2000 och 2007, framför allt inom
energiförsörjningen. Den internationella sjöfartens utsläpp av svaveldioxid från trafik inom skånska
farvatten är dock stor, eftersom den fortfarande använder tunga, svavelrika oljor som bränsle. Utsläpp
från internationell sjöfart inom länet var tre gånger så mycket som Skånes egna utsläpp. Kraftfulla
åtgärder inom sjöfarten behövs fortfarande samt även åtgärder för transporterna till och från de
skånska hamnarna.
I Trelleborgs kommun är färjetrafiken den dominerande utsläppskällan av svaveldioxid. Under flera år
har Trelleborgs tätort haft bland landets högsta uppmätta halter av svaveldioxid men sedan
mätningarna började år 1997 har årsmedelvärdet av svaveldioxid i luften mer än halverats. Halterna
ligger numera under det nationella miljökvalitetsmålet på 5 μg/m3, vilket i första hand är kopplat till
påverkan genom korrosion av material på byggnader och konstruktioner. Halterna ligger på en relativt
stabil nivå där halterna i Trelleborgs stad ligger något över halterna på landsbygden.
SO2

Sjöfart
Vägtrafik
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Hushåll
Jordbruk

Figur 1 och 2. Diagrammen visar källorna för svaveldioxidutsläpp, samt årsmedelvärdet för svaveldioxidhalten
(SO 2 ) i Trelleborgs kommun. Sedan mätningarna började år 1997 har halterna mer än halverats.
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Kväveoxider, NOx
Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Dessutom
bidrar de till höga lufthalter och ger därmed hälsoeffekter framför allt på känsliga grupper som
astmatiker, personer med luftvägsproblem och barn.
I Skåne har utsläppen av kväveoxider minskat med 30 procent mellan åren 2000 och 2007. Nationellt
har utsläppen minskat från cirka 270 000 ton till cirka 131 000 ton mellan åren1990 till 2012. Det är
en minskning på drygt 50 procent. Vägtrafiken är en stor källa till utsläpp av kväveoxider i Sverige,
drygt 55 000 ton under 2012, vilket motsvarar mer än 40 procent av de totala utsläppen. Mellan 1990
och 2012 har utsläppen minskat med 50 procent och mellan 2011 och 2012 med fem procent. De
minskade utsläppen av kväveoxider beror främst på åtgärder för vägtransporter, framför allt
successivt strängare avgaskrav för personbilar och tunga fordon.
Den internationella sjöfarten, registrerat genom bunkring i Sverige, ger upphov till betydande utsläpp
av kväveoxid. Dessa utsläpp räknas inte in i de nationella utsläppen.

NOx
Sjöfart
Vägtrafik
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet
Hushåll
Jordbruk

Figur 3 och 4. Diagrammen visar källorna för kväveoxidutsläppen, samt årsmedelvärdet för kvävedioxidhalten
(NO 2 ) i Trelleborgs kommun. Sedan mätningarna startade år1997 har halten sjunkit sakta och ligger sedan 2009
under miljömålet. Timmedelvärdet bedöms vara 45-55 µg/m3 i den urbana bakgrundsluften. I de mest belastade
punkterna (längs Hamngatan), bedöms halten till ca 70 µg/m3.

I det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2012 – 2016, Skånska åtgärder för
miljömålen” finns en rad åtgärder som kommunerna har fått ta ställning till om de är beredda att
arbeta med för att hjälpa till att genomföra åtgärderna.

146

Referenser
Miljömålen - i halvtid, Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål, de facto 2009
ISSN 1654-4641, ISBN 978-91-620-1272-4
Miljökonsekvensbeskrivning Vision 2010/2015, Tillståndsprövning av hamnverksamheten,
Trelleborgs hamn AB

147

Bilaga. Utsläpp av gaser som bidrar till surt regn
i Trelleborgs kommun
Utsläpp av SO2 och NOx i Trelleborgs kommun
Utsläpp av SO 2 och NO X i Trelleborgs kommun, fördelat på respektive källa.
Ton/år
Vägtrafik
Sjöfart
Arbetsmaskiner
Industri/verksamhet

SO 2
21
220
0,22
-

NO x
360
770
240
3

Hushåll
Jordbruk
Totalt

37
11,66
290

69
180
1622

Beräkningarna i bilaga 1 är utförda av Johan Pettersson, Miljöförvaltningen, Trelleborg.

SO2
Vision 2010/2015 hamnen; SO 2 minskar med 90% pga EU-krav på 0,1% svavel i bränslet. Detta skulle
innebära en minskning av totala svavelutsläppet från 290 ton/år till 88 ton år 2015.
Att införa krav på max 0,1% svavelhalt i bränslet för färjorna är alltså tillräckligt för att uppnå det
lokala miljömålet på max 80 ton SO 2 /år i Trelleborgs kommun.
Den näst mest effektiva åtgärden för att uppnå delmålet för SO 2 är en fortsatt utbyggnad av
fjärrvärmenätet, i synnerhet där fjärrvärmen ersätter eldningsolja.

NOX
Om hamnutbyggnaden sker enligt sökt tillstånd så ökar NO X -utsläppen med 16 %, om inte krav på
katalysatorer införs. Om katalysatorer införs på samliga färjor kan utsläppen av NO X minskas med 90
% enligt samma scenario. Om katalysatorer införs på samtliga färjor beräknas de totala NO X -utsläppen
i kommunen minska från 1622 ton/år till 995 ton/år under 2015. I beräkningen ingår belastning som
följer av den trafikökning som förväntas om hamnutbyggnaden genomförs enligt sökt tillstånd.
Att införa krav på katalysatorer på färjorna är med andra ord en förutsättning för att kunna nå det
lokala miljömålet på max 700 ton NO X /år i Trelleborgs kommun. Denna åtgärd är dock inte tillräcklig
för att uppnå målet.
Ett alternativ som hade fått likvärdig effekt med avseende på NO X -reduktion, och ännu större effekt
med avseende på SO 2 -reduktion, vore att byta ut motorerna till gasdrivna, vilket har föreslagits
genomföras inom det framtida eventuella EU-projektet Green Ferries.
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Näst efter åtgärder inom sjöfarten anses insatser inom trafikplanering vara viktiga för att klara det
lokala miljömålet på 770 ton NO X /år. Åtgärderna bör läggas på att få fram en pågatågsanslutning samt
på en bilsnål samhållsplanering via framtagande av ett trafikmiljöprogram.

Utsläpp från sjöfart
Utsläpp från färjetrafik
I miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan för Trelleborgs hamn, 2008, anges utsläppen från
färjetrafiken till:
NO x
ton/år

SO 2
ton/år

THABs
verksamhet
Färjetrafiken

8,8
705

<0,01
220

Gods- och
persontrafik
(väg+jvg)
Totalt

58
770

0,079
220

Utsläpp från vägtrafik
Beräkningar av utsläppen från vägtrafiken i kommunen har genomförts på miljöförvaltningen.
Utsläppen har beräknats som:
Utsläpp = Antal fordon * sträcka * emissionsfaktor, där:
Antalet fordon
Sträckan
Emissionsfaktor

= antal fordon på vägavsnitt
= vägavsnittets längd
= emissionsdata för år 1999 från Vägverket

De större vägarna i tätorten har beräknats.

Landsvägar,
stora
Landsvägar små
Tätort,
huvudvägar
Tätort,
småvägar
Hamnområdet
Totalt

NO x
ton/år

SO 2
ton/år

Sträcka
km

168
32

0,725
0,138

771
259

82

0,504

30

60
18
360

0,368
0,020
2

112
1 172
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Säker strålmiljö

Riksdagens definition
"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning."
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Miljömålsprogram 2013 – 2020

LOKALA MILJÖMÅL

Säker strålmiljö
1 – Skugga ska finnas på skolgårdar och förskolor
På kommunens skolgårdar och förskolor ska skugga alltid finnas på någon plats. I första hand ska
denna skapas av gröna miljöer. Se sida 159.
2 – Information om solens skadliga effekter
Informationsinsatser ska göras till skolor och förskolor om skadliga effekter på barn och unga av
solljus och solariesolning. Se sida 159.
3 – Bevakning av kunskapsläget angående elektromagnetisk strålning
Trelleborgs kommun ska aktivt bevaka kunskapsläget angående elektromagnetisk strålning.
Speciellt fokus ska läggas vid bevakning av hälsorisker med elektromagnetisk strålning i miljöer
runt barn och ungdomar upp till 18 år. Se sida 157.

152

Strålning finns runt oss hela tiden–
Vad är strålning?
I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och
från radioaktiva ämnen i marken och i din egen kropp. Under det senaste seklet har människan
utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålning inom forskning, sjukvård och industri,
till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer.
Strålningen kan vara till nytta för dig, men den kan också skada dig.
Strålning kan delas in i joniserande och icke-joniserande strålning. Joniserande strålning är så
energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till
positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och
strålning från radioaktiva ämnen.
Energin hos icke-joniserande strålning som optisk strålning och elektromagnetiska fält är inte lika
stark som hos joniserande och kan därför inte jonisera material. Exempel på icke-joniserande
strålning är strålning från solen och elektromagnetiska fält, exempelvis genom radiovågor från
mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar och olika apparater.
Strålning kan också delas in i partikelstrålning och elektromagnetisk strålning.

Partikelstrålning
Elektromagnetisk
strålning

Joniserande strålning
exempel
Strålning
Radon
Alfastrålning
Betastrålning
Neutronstrålning Kärnklyvning
Gammastrålning
RöntgenRöntgen?

Ultraljud

apparater

Icke joniserande stålning
Strålning

Exempel

UV-strålning
Synligt ljus

Solen/solarier

Infraröd strålning
Radiofrekvent strålning

Värmelampa

Mikrovågor
Växlande
elektriska/magnetiska fält
Statiska
elektriska/magnetiska fält
Ultraljud

Solen/solarier

Strålning från
mobilmaster
Mikrovågsugn
Elledningar
Jordens
magnetfält
Organ/fosterun
dersökningar

Tabell 1: Översikt av olika typer av strålning
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Joniserande strålning
Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner ur ett ämnes atomer eller
slå sönder molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta gamma och neutroner uppkommer
när radioaktiva ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också produceras på konstgjord väg
med hjälp av röntgenapparater eller acceleratorer.
Om en person blir utsatt för höga doser av joniserande strålning kan kroppens celler skadas eller
dö. Hur stor skada som uppstår beror på hur mycket och vilken typ av joniserande strålning
personen utsätts för. Joniserande strålning delas in i olika typer med olika egenskaper. Nedan
listas några av de vanligaste joniserande strålslagen.
•
•
•
•
•

Alfastrålning
Betastrålning
Gamma stråling
Neutronstrålning
Röntgenstrålning

Aktivitet och dosrat
Vill man ange ett radioaktivtämnes mängd använder man begreppet aktivitet, som mäts i enheten
becquerel (Bq), där en becquerel är ett sönderfall per sekund. Strålning kan även anges i hur
mycket absorberad energi per massenhet som avges per tidsenhet, dosrat.

Ickejoniserande strålning
Ickejoniserande strålning delas in i elektromagnetiska fält, optisk strålning och ultraljud.
Ickejoniserande strålning är strålning som inte förmår slå sönder atomer eller molekyler. Därmed
bildas inga joner, vilket inte hindrar att den kan orsaka andra förändringar och skador hos det som
bestrålas.

Tre typer av optisk strålning
•
•
•

Synligt ljus är den optiska strålning som du uppfattar med dina ögon till exempel ljus från
en vanlig glödlampa.
Solen står för största delen UV-strålning i vår omgivning. Dessutom kan UV-strålning
skapas på konstgjord väg i solarier och elsvetsar. Det är UV-strålning som kan göra att du
bränner dig i solen eller solariet och på sikt påverka hudcellerna och orsaka hudcancer.
Infraröd strålning sänds ut från alla varma föremål som spisplattor, glödlampor och
glödhärdar.

Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska
fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.
Ultraljud används framförallt som ett komplement till röntgendiagnostik för att undersöka organ
och foster.
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Partikelstrålning
Alfastrålning
Alfastrålning är partikelstrålning och består av heliumkärnor som sänds ut när vissa tunga
atomkärnor sönderfaller. Alfastrålningen är joniserande och har en räckvidd i luft på bara några få
centimeter, den stoppas av tunt papper. Den kan inte tränga igenom huden men kan skada oss om
det alfastrålande ämnet kommer in i kroppen genom inandningsluft eller dricksvatten.
Den största risken att få in alfastrålning i kroppen kommer från radon.

Radonläget i kommunen
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet Radium sönderfaller. Radon i hus
kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.
Markradon förekommer naturligt i vissa bergarter och jordar. Exempelvis vissa uranrika graniter,
pegmatiter och skiffrar. I Trelleborg är berggrunden en sedimentär kalkstensberggrund, vilken
bedöms som en berggrund med låg risk för radonförekomst. Grundvatten som rört sig genom
radonhaltig jord och berggrund kan också bli radonhaltig. Vattnet i Trelleborgs kommun rör sig
inte genom radonhaltigt material varför inge radon halter i vatten kan förväntas. Detta bekräftas
också av de mätningar som genomförts.

100 Bq/l
1000 Bq/l
1000 Bq/l
1000 Bq/l

Radonhalt i dricksvatten. Gräns för
Tjänligt med anmärkning.
Radonhalt i dricksvatten. Gräns för
Otjänligt.
Mätning av radonhalten i
inomhusluften bör göras
Radonhalt i dricksvatten. Riktvärde
som anger risk för hälsoeffekter

SLVFS 2001:30
SLVFS 2001:30
SOSFS 1999:22
SOSFS 2003:17

Tabell 2: Gräns- och riktvärden för radon i dricksvatten

Radon kan också förekomma i byggmaterial. Mellan åren 1929 och 1975 tillverkades blågrå
lättbetong - så kallad blåbetong - i Sverige. Viss användning förekom så sent som 1980. I blåbetong
finns uranrik alunskiffer som också är det som ger materialet dess blåa färgton. Blåbetongen
tillverkades i olika fabriker och den som generellt skapat störst problem är tillverkad i
Västergötland (Skara). Kända produktnamn var Ytong och Durox. Den största användningen av
blåbetong hade man under 50- och 60-talen då blåbetongens goda värmeegenskaper, låga vikt och
relativa styrka uppskattades av byggbranschen. Man använde materialet till allt från grundstomme
och bjälklag till mellanväggar i källare.

200 Bq/m3

Högsta radonhalt i bostäder och
lokaler för allmänna ändamål
Högsta radonhalt i nya byggnader

400 Bq/m3

Högsta radonhalt på arbetsplatser

200 Bq/m3

SOSF 2004:6
SOSF 1999:22
BSF 2006:12
BBR12
AFS 2005:17

Tabell 3: Gräns- och riktvärden för radon i inomhusluft
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Radonmätningar i bostäder i Trelleborgs kommun
120
100

Antal

80
60
40
20
0

Figur 1: Frekvensdiagram för radonmätningar i bostäder i Trelleborg.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i
Sverige.

Betastrålning
Betastrålning är också partikelstrålning och består av elektroner eller positroner som sänds ut när
vissa atomer sönderfaller. Betastrålning är joniserande men hindras av tjocka kläder eller
fönsterglas och når flera meter i luft. Betastrålning utgör en risk för människan om partiklarna
kommer in i kroppen på samma sätt som alfapartiklar dessutom kan betastrålningen ge skador på
ytliga organ som ögats lins.

Neutronstrålning
Neutronstrålning finns naturligt på samma sätt som alfa, beta och gamma strålning. Dessutom
uppkommer neutronstrålning bland annat vid kärnklyvning i kärnkraftsreaktorer och finns inne i
reaktorn då den är i drift. Neutronstrålningen är joniserande och stoppas av några meter vatten.
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Elektromagnetisk strålning
Elektromagnetisk strålning har funnits sedan universum föddes. Ljus är den mest välkända
formen.
Förenklat kan man säga att ju mindre vågängder (och därmed högre frekvens) desto energirikare är
den elektromagnetiska strålningen.
Våglängd

Frekvens

Exempel

Hz
Gammastrålning
Röngenstrålning

10

Ultraviolett
strålning

10-9 m - 380 nm

Synligt ljus

380-750 nm

4*1014-8*1014

750 nm -1 mm

3*1011-4*1014

1mm -1 dm

3*109-3*1011

Radiofrekvent
strålning

1 dm -1 000 km

300-ca3*109

Växlande
elektriska och
magnetiska fält

1 000 -10 000 km

0-300

Infraröd strålning
Mikrovågor

Statiska
elektriska och
magnetiska fält

0

Jordens
magnetfält
Likström

Gamma strålning
Gammastrålning är elektromagnetisk strålning som uppstår när radioaktiva ämnen
sönderfaller. Den har lång räckvidd men stoppas av ett blyskikt på flera centimeter,
decimetertjock betong eller flera meter vatten. Gamma strålning är joniserande.
0,3 µSv/h

Högsta gammastrålning i nya
byggnader

BSF 2006:12
BBR12

Tabell 4: Gräns- och riktvärden för gammastrålning

Gamma mätningar i Trelleborg
Var sjunde månad genomför miljöförvaltningen mätningar av bakgrundsstrålningen av
gammastrålning. Mätningarna genomförs för att finnas som underlag vid eventuella
framtida radioaktiva olyckor.
Halterna har hittills legat konstant och lågt.
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γ-strålning i Trelleborgs kommun 1999-2009
max/min-medelvärde
0,12
0,1
µSv/h

0,08
0,06
0,04
0,02
0
Stavsten

Vångavallen

Anderslöv

Beddinge

Figur 2: Bakgrundshalter av gammastrålning i Trelleborgsområdet

UV-strålning
Från solen och solarier kommer ultraviolett strålning, UV-strålning. UV-strålningen är skadlig och
orsakar 400 dödsfall per år i form av hudcancer, framförallt malignt melanom. Visserligen har UVstrålning också den positiva egenskapen att den hjälper kroppen att bilda naturligt d-vitamin. Men
eftersom d-vitaminbehovet tillgodoses genom några få minuters utevistelse gör UV-strålning
betydligt mer skada än nytta för vår hälsa.
UV, är elektromagnetisk strålning i våglängdsintervallet 100 till 400 nm.
En vanlig underindelning är i de tre områdena, UV-A, UV-B och UV-C:
UV-A

UVA-strålning är den minst energirika typen. Den
utgör den största delen av UV-strålningen från
solen och solarier. UVA gör pigmentet i huden
mörkt. UVA tränger in i hudens djupare skikt. Den
kan orsaka hudcancer och får huden att åldras i
förtid.
280-315 nm
UVB-strålning är relativt energirik och gör att vi
UV-B
bränner oss om vi solar för mycket. Den kan även
ge upphov till hudcancer. UVB absorberas i hudens
ytskikt och får huden att bli tjockare och mängden
pigment i huden att öka. Det förtjockade hudskiktet
hindrar UV-strålningen från att tränga in i
vävnaderna. Detta ger ett betydligt bättre UV-skydd
än vad den bruna färgen gör ensam. UVB filtreras
delvis bort av ozonskiktet i atmosfären, så bara en
del av strålningen når jordytan.
100-280 nm
UVC-strålning är mycket energirik. Solens UVCUV-C
strålning når inte jordytan eftersom all UVC
absorberas av atmosfären. UVC-strålning är mycket
brännande och används t.ex. i speciallampor för att
döda bakterier.
Tabell 5: Indelning av UV-strålning
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315-400 nm

Solen
Solstrålning som når jorden innehåller två sorters ultraviolett strålning, UVA och UVB. Dessa
påverkar vår hälsa på olika sätt. UVB-strålning stimulerar huden att bilda D-vitamin. Men UVstrålning kan även skada oss. På kort sikt sänker den vårt immunförsvar och kan ge brännskador.
På lång sikt kan den i värsta fall orsaka hudcancer, eftersom UV-strålning skadar hudcellernas
arvsmassa. Skador som kroppen inte upptäcker och repareras kan med tiden orsaka cancer. UVstrålning gör även att huden åldras i förtid. Du bör därför skydda dig mot stark sol.

Solarier
Ultraviolett strålning i solarier delas in i UVA- och UVB-strålning. Solarier har oftast en högre andel
UVA än den naturliga solen. I Sverige får solarier maximalt motsvara UV-index 12, det vill säga
tropisk sol. Det innebär att en ljushyad person kan bränna sig redan efter 10-15 minuter.

Hälsorisker med solarier

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Särskilt den maligna
formen malignt melanom kopplas till solariesolning. Antalet fall av hudcancer har ökat markant
under de senaste decennierna i hela Norden.

Myndigheten avråder från solariesolning

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och
känslig hud och den som har många eller stora födelsemärken att sola solarium. Ju yngre du är,
desto känsligare är huden.
Några råd om du trots allt solar i solarium:
•
•
•
•
•

Sola inte mer än 5 minuter om du inte redan är brun.
Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas
tillgänglig vid solariet. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
Sola inte i solarium i förebyggande syfte. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från
solen.
Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och efter hur solkänslig du är.
Följ de råd från Strålsäkerhetsmyndigheten som ska finns anslagna på eller intill varje
solarium.

Malignt Melanom
Malignt Melanom är hudcancer. Denna cancerform har ökat markant under de senaste
decennierna, se figur.
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Antal nya fall av malignt melanom per 100 000 personer
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Figur 3. Antal nya fall av malignt melanom per 100 000 personer och per år.

Årligen konstateras cirka 2000 fall i Sverige av hudcancerformen malignt melanom och antalet fall
ökar med ett par procent varje år. Ökningen beror främst på ändrade solvanor. En riskgrupp för att
utveckla denna form av hudcancer är solarieanvändare och särskilt utsatta är personer som redan i
tonåren solat solarium.
I många länder finns det en 18-årsgräns för att få sola solarium, men i Sverige finns ännu ingen
sådan åldersgräns. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder starkt barn och ungdomar under 18 år från
att använda solarium. Barn och ungdomar har extra känslig hud och risken för framtida skador är
därför större hos dem än hos vuxna.
Världshälsoorganisationen (WHO) skriver i sin informationsbroschyr ”no one under the age of 18
should use a sunbed” d.v.s. ingen under 18 år bör sola solarium.
Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt all forskning om solarier och detta kan
sammanfattas enligt följande:
•
•
•
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Det finns ett tydligt samband mellan malignt melanom och användandet av solarier i tonår
och tjugoårsåldern, det är 75 % riskökning för personer som använt solarier före 35 års
ålder.
Ökad risk för skivepitelcancer efter användande av solarier i tonåren.
Immunsystemet påverkas.

Synligt ljus
Synligt ljus är inte skadligt för människan. Enda undantaget är laserstrålning so kan skada
människans ögon.
Laser är en smal stråle av mycket starkt ljus. Det är mycket bländande och kan orsaka bestående
skador på ögat. Det finns även lasrar som ger UV- eller värmestrålning och som är osynliga för
ögat.

Infraröd strålning
Infrarös strålning är värmestrålning. Den känns som värme på huden. Av den infraröda stålningen
som träffar ögat stannar den största delen i ögats främre delar och endast en liten del når fram till
näthinnan. Man kan inte se infraröd strålning , men man kan känna dess värme.

Radiofrekvent strålning
Högfrekvent strålning kallas ofta för radiofrekvent strålning då den typiskt används för att överföra information i radio och trådlös kommunikation av olika slag. Inom detta område finns
strålning från mobiltelefoner, kommunaktionsmaster, TV sändare mm
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället.
Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den
totala exponeringen för radiovågor låg. Därför bedömer myndigheten att det inte finns några
hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och
liknande sändare.
Vid långtidsanvändning av mobiltelefon finns dock en svag misstanke om hälsoeffekter. Därför
anser Strålsäkerhetsmyndigheten att det är befogat att minska onödig exponering.
Några vanliga tillämpningar i hemmet är trådlösa telefoner, trådlösa datornätverk, babyvakter,
trådlösa hörlurar, termometrar, strömbrytare och villalarm. Gemensamt för alla tillämpningar är att
de skickar svaga signaler som dessutom avtar med avståndet och därför blir exponeringen
vanligtvis mycket lägre än myndighetens referensvärden.

Mikrovågor
Mikrovågsugnar är den vanligaste källan till mikrovågor i svenska hem. Samma teknik som
används i mikrovågsugnar förekommer även vid torkning av fuktskador i bjälklag och betong, så
kallad mikrovågstorkning. Mikrovågor har kort räckvidd och försvinner i samma stund apparaten
som avger dem stängs av.
Mikrovågorna kan vara skadliga för hälsan om apparaten som avger dem används fel eller är trasig.
Om människor eller djur utsätts för höga nivåer av mikrovågor kan detta på kort tid ge upphov till
oönskad uppvärmning av kroppens vävnader.
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Växlande elektriska och magnetiska fält
Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen, vid mycket starka magnetfält kan de
påverka kroppens nervsignaler. Idag råder stor samstämmighet om hur starka magnetfält som
krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, som nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa
magnetfält ligger dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning.
Trots att forskning pågått i närmare 30 år går det idag inte att ge ett säkert svar om magnetfält kan
orsaka cancer. Forskare har dock i flera oberoende studier sett samband mellan exponering under
barnaåren för magnetfält från exempelvis kraftledningar som ligger över det normala och en något
ökad risk för leukemi. Sambandet mellan magnetfält och barnleukemi kvarstår när man tagit
hänsyn till flera andra tänkbara riskfaktorer. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt
magnetfält som möjligen cancerframkallande. Forskare har däremot inte funnit någon biologisk
mekanism som kan förklara hur exponering för magnetfält skulle kunna orsaka leukemi.
Totalt drabbas cirka 80 barn om året av leukemi i Sverige. Baserat på dagens kunskapsläge skulle
ungefär ett fall av barnleukemi vartannat år kunna vara orsakat av magnetfält, främst från
kraftledningar. Mindre än 1 procent av alla barn exponeras för förhöjda magnetfält i sina bostäder.
Forskare har även studerat kopplingen mellan magnetfält och andra cancerformer men där är
resultaten osäkra och inte samstämmiga. Cancer anses vara en sjukdom som orsakas av flera
samverkande faktorer. Om magnetfält bidrar till uppkomsten av cancer, är risken liten jämfört
med risken att få cancer av andra orsaker.
För neurologiska sjukdomar som demens och Parkinsons sjukdom är kunskapsläget oklart. För
hjärt/kärlsjukdomar är forskningsläget klarare, här är bedömningen att det är osannolikt att
magnetfält skulle kunna orsaka dessa sjukdomar.
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