
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 23, 2023

Sundhedsmæssige konsekvenser af at indtage PFOS kontamineret drikkevand

Vinggaard, Anne Marie; Olesen, Pelle Thonning

Publication date:
2021

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Vinggaard, A. M., & Olesen, P. T., (2021). Sundhedsmæssige konsekvenser af at indtage PFOS kontamineret
drikkevand, No. DTU DOC nr.: 21/1035548, 3 p.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/57e21a43-2edd-4210-8833-5f462c42e94b


DTU Food 
National Food Institute 

Kemitorvet 
Building 202 
2800 Kgs. Lyngby 
Denmark 

Tel. +45 35 88 70 00  
Dir. +45 +45 35887549 

annv@food.dtu.dk 
www.food.dtu.dk 

R
EG

-n
o.

 D
K 

30
 0

6 
09

 4
6 

 

National Food Institute 

1 September 2021 

annv:  

DTU DOCX:  

Sundhedsmæssige konsekvenser af at indtage PFOS 
kontamineret drikkevand 
En henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed er modtaget den 24/6/2021: 

Efter aftale med Miljøstyrelsen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed DTU Fødevareinstituttet med 
en forespørgsel vedr. nyt kvalitetskriterium for fire PFAS-forbindelser (PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS) 
i drikkevand.  
Styrelsen for Patientsikkerhed yder sundhedsfaglig rådgivning til de kommunale tilsynsmyndigheder, 
bl.a. når der påvises overskridelser af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i drikkevand. I deres rådgiv-
ning skal tages stilling til om drikkevandet fortsat kan indtages af forbrugerene i en periode, indtil der 
kan skaffes rent drikkevand. 
På baggrund af EFSA’s opinion fra 2020 er det nye kvalitetskriterium for drikkevand beregnet til 2 
ng/L, hvor den kritiske effekt er effekter på immunsystemet hos 1 årige børn. 

DTU Fødevareinstituttet bliver spurgt om det på baggrund af de foreliggende data er muligt at 
skønne/beregne/vurdere et kritisk koncentrationsniveau og evt. varighed for følsomme forbru-
gere, f.eks. småbørn og gravide? 

Konklusion af vurderingen 
Det korte svar er at vi ikke kan angive et kritisk koncentrationsniveau, der ligger anderledes end den 
beregnede grænseværdi for drikkevand og at det ikke er muligt at fastsætte en generel varighed for 
følsomme eller andre forbrugere i det hele taget. Baggrunden for konklusionen er uddybet nedenfor. 

Vurdering af PFOS I drikkevand 

Drikkevand er for enkelte – men ikke alle - PFAS en af de dominerende eksponeringskilder. Dog gæl-
der dette ikke normalt for PFOS hvor det typisk er fisk, seafood, æg, kød og frugt, der er blandt de vig-
tigste eksponeringskilder for mennesker. Der er dog undtagelser, da PFOS i områder med kontamine-
ret drikkevand kan blive en dominerende eksponeringskilde. 



Tidligere har DTU Fødevareinstituttet beregnet en grænseværdi (også kaldet Kvalitetskriterie = KK) for 
fire PFAS baseret på EFSA risikovurdering fra 2020. 

Dette er en markant lavere grænseværdi set i forhold til tidligere fastsatte grænseværdier, som kan 
forventes at skabe udfordringer flere steder i fremtiden.  
Generelt er der store usikkerheder forbundet med fastsættelsen af denne grænseværdi. Den er bereg-
net på baggrund af den interne eksponering til PFAS som gravide kvinder og børn maksimalt bør ud-
sættes for. Da PFAS generelt er persistente og akkumulerer i organismen, vil den totale interne ek-
sponering være et resultat af hvilke PFAS og i hvilke koncentrationer man som individ er blevet ekspo-
neret til gennem de seneste mange år. Dette afhænger af rigtig mange faktorer fx hvilken kost man 
har spist (fx mængden og hyppigheden af fiske-indtaget og hvilke fisk man spiser), hvilke produkter (fx 
imprægneringsmidler, stegpandebelægninger, emballage, etc.) man har været omgivet af osv. Det er 
ikke muligt at forudsige hvor højt eller lavt en persons eksponering til PFAS er og dette vil variere me-
get inden for en population.  

Beregning af kvalitertskriterie (KK) for drikkevand blev foretaget således: 

Den generelt accepterede fremgangsmåde ved beregning af drikkevandskvalitetskriteriet, når de(n) 
kritiske effekt(er) er en følge af gentagen udsættelse, er:  

KKdrikkevand = (TDI x f)/ Edrikkevand 

TDI: tolerabel daglig indtagelse (mg/kg legemsvægt per dag)  

f: procentdel af TDI, der allokeres til indtagelse fra drikkevand  

Edrikkevand: daglig eksponering (indtagelse) for drikkevand, standardværdi: 

1) 0,08 liter/kg legemsvægt/d (sv.t. 95-percentilgrænsen) for 1-10 årige børn. Anvendes i tilfælde hvor hele TDI-værdien

eller hovedparten af denne anvendes til beregning af kvalitetskriteriet

2) 0,03 liter/kg legemsvægt/d (sv.t. medianværdien) for 1-10 årige børn. Anvendes i tilfælde hvor der anvendes en mindre

del af TDI til beregning af kvalitetskriteriet.

Det tolerable ugentlige indtag (TWI) på 4,4 ng/kg legemsvægt er fastsat af EFSA (2020) og svarer 
til et dagligt indtag på 0,63 ng/kg legemsvægt for summen af de fire PFAS, svarende til et indtag 
på 0,00000063 mg/kg legemsvægt. Det er det niveau som EFSA vurderer som grænsen for et sik-
kert indtag for mennesker. I henhold til EFSA’s opinion fra 2020 eksponeres den generelle befolk-
ning primært for PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS ved indtag af fødevarer. Men det er også nævnt, 
at forurenet drikkevand kan bidrage væsentligt til eksponeringen af enkelte individer i befolkningen. 
Da et eksakt bidrag fra drikkevand ikke kan vurderes baseret på den tilgængelige viden allokeres 
10% af det daglige indtag til indtagelse fra drikkevand. Den daglige eksponering sættes således 
0,03 liter/kg/d. Drikkevandskvalitetskriteriet beregnes til:  

KKdrikkevand = (0,00000063 mg/kg/d x 0,1)/ 0,03 liter/kg/d = 0,0000021 mg/liter ≅ 0,002 µg/liter 



I en situation hvor man identificerer en overskridelse af grænseværdien for drikkevand, er det derfor 
ikke muligt at forudsige, hvilke individer der måtte have ’plads til’ indtag af forurenet drikkevand i en vis 
periode og hvilke der ikke bør indtage mere PFAS. Typisk vil man ikke vide i hvor lang tid drikkevan-
det har været kontamineret og det kan være afgørende for enkelt individers totale eksponering. Derfor 
er det vanskeligt fra et videnskabeligt synspunkt at fastsætte en anden kritisk grænse for drik-kevand 
end den beregnede grænseværdi. Sidstnævnte er et udtryk for det acceptable PFAS indhold i 
drikkevand ved indtagelse af vandet gennem et langt liv. 
Derudover er der i henhold til EFSA, 2020 Annex A selv for danske borgere med et gennemsnitligt 
PFAS indtag en overskridelse af TWI i dag for samtlige aldersgrupper. For visse aldersgrupper en ret 
solid overskridelse. Så der er principielt ingen plads til yderligere indtag fra drikkevand ud fra en gen-
nemsnitlig danskers perspektiv.  
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