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Flourstoffer i Grundvandet

Fund i det danske grundvand 2017

Flourstoffer

Data: GEUS



Flourstoffer i miljøet – et globalt problem



Flourstoffer i miljøet – et globalt problem

Der er flourstoffer i 
fødekædens øverste led -
Isbjørnen



Hvorfor forsvinder flourstofferne ikke af sig selv?

2009 PFOS* defineres som POP under Stockholm konventionen

POP - Persistente organiske forbindelser: 

- er stabile, dvs. de ikke forsvinder

- Spredes i miljøet 

- Ophobes i fødekæden

- Er giftige

2012 PFOS* og PFOA* mfl. indgår i Miljøstyrelsens lise over uønskede stoffer LOUS 

2015 De første jord- og grundvandskvalitetskriterier i DK

Hvordan regulerer vi det i DK?
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Flourstoffer og jordforurening

Brandøvelsespladser

Forkromningsindustri

Lossepladser og fyldpladser

Træindustri og møbel industri

Tekstil og læder industri

Tæppe industri

Kemisk industri, herunder maling

Jern, metal gummi og 

Plast industri

Lokaliteter med slukning af større olie brande

Malingsindustri



Status på regionernes samarbejde om flourstoffer PFAS *

Publikationer

2016 Kortlægning af brancher der anvender PFAS*

2018 Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS* forbindelser

Kurser

2018 PFAS* roadshow hos alle 5 regioner

Initiativer

Tværregional PFAS* erfa gruppe

PFAS * arbejdsdage

2018/2019 Udvidet fællesregionalt prøvetagnings samarbejde

Samarbejde med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse og Miljøstyrelsen

*Alle flourstoffer



De ny EFSA værdier

I 2018 fastsatte den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, TDI-værdier 
(Tolerable Daily Intake) for to fluorstoffer, PFOS* og PFOA*. 

De nye værdier svarer til en reduktion på en faktor 80 for PFOS* og en faktor 
1750 for PFOA* ud fra de eksisterende værdier fra 2008.

*Flourstoffer



De ny EFSA er et godt eksempel på hvorfor 
jordforureningsopgaven løbende ændrer størrelse

De nye EFSA værdier kommer fordi der er ny viden om stoffernes egenskaber.

EFSA værdierne kan betyde at man vil sænke de danske 
grundvandskvalitetskriterier. 

En sænkning af kvalitetskriteriet vil betyde, at der kommer flere forurenede 
grunde 


