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Vad är PFAS? 
Superkemikalierna som är vår tids värsta miljögifter
Nyhetsrubriker från hela landet med förorenat 
dricksvatten är bekanta. Brandövningsplatser är 
idag en av de största orsakerna till förorenat 
dricksvatten med avseende på PFAS.  
Vad gör då PFAS så farligt för hälsa- och miljön? 

Kemiska egenskaper 
PFAS är en förkortning av Per- och polyfluorerade 
alkylsubstanser. Det betyder att många eller alla väten på 
kolkedjorna har blivit utbytta mot fluor. PFAS förekommer i 
olika kedjelängder, men PFOS och PFOA med 8 kolatomer är 
de mest studerade (Figur 1). Kol–fluorbindningen, som är 
grundstommen i PFAS kemiska struktur, är väldigt stark och 
stabil och bryts inte ner i naturen.  

På kolkedjan, som är fettlöslig, sitter ofta en funktionell 
grupp t.ex. en sulfonatgrupp eller en karboxylsyragrupp. 
Gruppens sammansättning påverkar molekylens egenskaper.  
Beroende på vilken typ av funktionell grupp som terminerar 
alkylkedjan (sulfonsyragrupp, sulfonsyraamid eller liknande) 
kan vattenlöslighet och andra fysikaliska egenskaper variera 
stort. I regel är PFAS vanligen både fett- och vattenavvisande.  

Då många PFAS är 
vattenlösliga så binder de 
inte speciellt hårt till jord 
eller sediment. Detta gör att 
de lätt sprider sig från 
utsläppspunkter och vidare 
i vattensystemen.   

PFAS i Naturen 
Högfluorerade ämnen förekommer inte naturligt i miljön 
utan är framställda av oss på syntetisk väg. PFAS är vitt 
spridda ämnen i flertalet produkter eftersom deras 
egenskaper är önskvärda i många applikationer. PFAS sprids 
framförallt via vatten och atmosfärisk deposition.  

Ämnenas egenskaper blir problematiska för hälsa- och miljö 
då de är persistenta, bioackumulerande och giftiga.  

Halter av PFAS har uppmätts ända uppe vid polartrakterna i 
isbjörnar som lever där. Ämnena har även påträffats i abborre 
och röding från svenska sjöar. 

PFAS påverkan på miljö och hälsa 
Eftersom PFAS struktur gör att ämnena är fett- och 
vattenavvisande ansamlas ämnena inte i fettvävnaden utan 
binder istället till proteiner och koncentreras i exempelvis 
lever och blod. PFAS misstänks kunna påverka 
immunförsvaret och är reproduktionsstörande och 
cancerframkallande. 

Analys av PFAS 
Det finns över 4000 PFAS på marknaden. Laboratorium 
undersöker endast cirka 30 av dessa idag, det finns ännu inga 
allmänt tillgängliga analyser för de andra. Det finns också så 
kallade ”precursors”(preFAS) som kan brytas ned till andra 
farligare PFAS ämnen. Vissa av dessa precursors finns det 
idag laboratoriemetoder för att få med i slutresultat. 

Lagstiftning och reglering av PFAS 
Inom EU är PFOS, och ämnen som kan brytas ned till PFOS 
sedan 2008 förbjudet att använda i produkter (helt utfasat 
juni 2011). För övriga PFAS finns det idag inga restriktioner, 
men från 2020 är även PFOA föremål för omfattande reglering 
och begränsning (EG nr. 1907-2006:Bilaga XVII).  

Sveriges geotekniska institut (SGI) har tagit fram preliminära 
riktvärden för PFOS. För jord ligger riktvärdet på 3 µg/kg TS 
för känslig markanvändning (KM) och på 20 µg/kg TS för 
mindre känslig markanvändning (MKM). Livsmedelsverket 
anger att PFAS inte bör förekomma i dricksvatten och att 
summa PFAS i dricksvatten bör var under 90 ng/l. 
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Figur 1. Strukturformel för PFOS 
(perfluoroktansulfonsyra, 
C8F17SO3H, Arbets- och 
miljömedicin 2017) 



Har du frågor om PFAS? 
Maila oss på: 
se.pfas@wsp.com 

 

WSP Sverige 

  wsp.com 

Kommande lagstiftning? 
Kunskapsläget för riskbedömningar av PFAS byggs snabbt på i 
dagsläget. Stort fokus på att bättre förstå vilka ämnen och i 
vilken omfattning de är skadliga kommer idag från flera håll. 

Det senaste tillskottet till det publika informationsmaterialet 
ligger för tillfället ute på remiss från EFSA (EU:s 
livsmedelsverk). Remissen är aktiv till den 20 april 2020 och i 
den föreslås nya TWI (tolerabelt veckointag) för fyra stycken 
PFAS ämnen (PFOS, PFHxS, PFOA och PFNA). Förslaget 
innebär att det tolerabla veckointaget för summerad halt av 
de fyra ämnena är 8 ng/kg kroppsvikt. Omräknat blir detta 
1,14 ng/kg kroppsvikt per dag.  

Det tidigare tolerabla dagsintaget som använts vid 
beräkningarna för rådande föreslagna riktvärden för PFOS 
var 150 ng/kg. Det är troligt att rådande riktvärden kommer 
att förändras under en snar framtid till nivåer som innebär 
att flera områden kommer att hamna över gränsvärdena. 

WSP bevakar utvecklingen av lagstiftningen bland annat 
genom medverkan i det nationella PFAS nätverket som drivs 
av kemikalieinspektione, Naturvårdsverket och 
Livsmedelsverket. 


