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PFAS i sigevann fra deponier
• Hva er PFAS og hvor brukes de? 
• Global reguleringer av PFOS og andre PFAS 
• Er det PFAS på deponier og hvorfor?
• Hvorfor er det et problem at PFAS er på deponi?
• Publiserte resultater for PFAS i sigevann fra deponi
• Hva påvirker PFAS utlekking fra deponi?
• Behov for kartlegging av PFAS i sigevann fra deponi i Norge
• PFAS holdige masser på deponi  
• Behandling av PFAS holdig jord
• Rensing av PFAS i sigevann 



Hva er per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS)? 
• Unike vann- og fettavvisende egenskaper (også smussavvisende)
• Hydrokarbonkjeder hvor hydrogen er byttet ut med fluor
• Brukt i industri og forbrukerprodukter siden 1950-tallet
• I dag er det påvist over 3000 forskjellige forbindelser
• Svært stabile og brytes i liten grad helt ned 
• Svært mobile forbindelser i miljøet
• Hoper seg opp i mennesker og miljøet
• PFAS-er finnes blant annet igjen i fisk, fugl og isbjørn. 
• Det er høyere konsentrasjoner av PFAS i rovdyr på toppen av 

næringskjeden.
• Spres globalt





Fra langkjedete (C8) til kortkjedete PFAS (C4-C7) 
• PFOS, PFOA , PFHxS og C9-C20 PFCA er noen av de 

langkjedete PFAS forbindelsene
• PFOA og PFOS mest forsket på og nå regulert 
• Produsenten 3M annonserte at de ville frivillig fase ut  

produksjon av bruk av C8 forbindelser i mai 2000
• Det er kjent at langkjedete PFAS hoper seg opp i levende 

organismer
• Industri har gått over til å produsere forbindelser med 

kortkjedete PFAS forbindelser, som f.eks. PFBS
• Det finnes mindre kunnskap om effektene til de 

kortkjedete PFAS forbindelsene 
• Det er kjent at disse også er svært tungt nedbrytbare og 

dermed vil forbli i miljøet i lang tid



Global reguleringer av PFOS
• PFOS og stoffer som kan omdannes til PFOS er 

strengt regulert i store deler av verden 
gjennom EUs POP-forordning , den 
globale Stockholm-konvensjonen og protokollen 
for langtransport av organiske stoffer 
(UN-ECE-LRTAP). 

• PFOS er oppført på listen over prioriterte stoffer 
under vanndirektivet, som er gjennomført 
i Vannforskriften. 

• Vanndirektivet har som hovedmål at alt kystvann, 
ferskvann og grunnvann skal ha god kjemisk 
tilstand innen 2021

• EQS verdier for vann, sediment og biota

http://lovdata.no/static/SF/32010r0757u.pdf
http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forordning/Norsk-uoffisiell-versjon-av-konsolidert-REACH-vedlegg-XVII-begrensninger/


Andre reguleringer av PFOS, PFOA og andre PFAS
• PFOS, PFOA og PFNA (C9-PFCA) er fareklassifisert for helse- og 

miljøeffekter.
• PFHxS, PFOA og C9 - C14 PFCA er stoffer med svært betenkelige 

egenskaper (SVHC) og står på kandidatlista i REACH. 
• Leverandører av kjemikalier og produkter som inneholder stoffer på 

kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til kjemikaliebyrået 
ECHA.

• Det skal legges frem forslag om EU-forbud mot langkjedete perfluorerte 
karboksylsyrer (C9 - C14 PFCA) under REACH i 2017, i tillegg til regulering 
av andre PFAS-er.

• Forslag om at PFDA (C10-PFCA) skal helsefareklassifiseres blant annet på 
grunn av fosterskadelige effekter er til behandling i EU.

• PFOS står også på «OSPAR list of Chemicals of Priority Action».

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table


Normverdi for PFOS i jord på 100 μg/kg 
• Tar ikke hensyn til utlekkingsegenskapene til PFOS 

• I henhold til forurensingsloven bør derfor ikke PFOS forurenset 
jord disponeres fritt

• Miljødirektoratet jobber derfor med å endre normverdien for 
PFOS og sette normverdi for andre PFAS forbindelser

• Bruke EQS verdier for resipient og biota i risikovurderinger 



Hvorfor er det PFAS på deponier?
• PFAS i mange forskjellige forbrukerartikler
• PFAS i impregnering av tekstiler, tepper, klær, sko 

og papir
• PFAS i ytterbekledning og sportsutstyr
• PFAS i hydraulikkolje
• PFAS i brannskum
• PFAS i forurensede masser fra PFAS forurenset 

jord f.eks. ved industri eller fra brannøving med 
PFAS holdig brannskum

• PFAS i husholdningsvann til avløpsrenseanlegg
• PFAS i industri- og avløpsslam som leveres på 

deponi



Men er PFAS på deponi et problem? 
Av alle steder, er det ikke på deponi vi vil ha PFAS?
• Sigevann fra deponi er sekundære punktkilder for utslipp av PFAS 

• PFAS i sigevann fra deponi er ofte konsentrert 

• Kan ha tilsvarende konsentrasjoner som de to største PFAS kildene:
─ direkte utslipp fra industri 

─ brannøvningsfelt hvor PFAS har infiltrert til grunnvann 



Har vi kontroll på PFAS i sigevann fra deponier?
• Sigevann fra deponier uten bunntetting 

kan spre PFAS til grunnvann og resipienter 
• Nyere deponier skal ha membran og 

oppsamling av sigevann 
• Oppsamlet sigevann blir i de fleste tilfeller 

sendt til et avløpsrenseanlegg før utslipp 
til resipient 

• Avløpsrenseanlegg renser ikke PFAS 
• Viktig å kartlegge PFAS i sigevann fra 

deponier 



Sigevann fra deponier i Norge, 2010
• Sigevann fra 3 forskjellige typer deponier ble analysert
• Sum PFAS var 65 -360 ng/l i 2004 
• Sum PFAS var 187 -6134 ng/l i 2006
• Estimert mengde sum PFAS utslipp på 2,1 kg/år
 



PFAS fra sigevann i Tyskland, 2010
• Behandlet og ubehandlet sigevann fra 22 deponier
• Analysert for 43 PFAS forbindelser
• Sum PFAS påvist fra 31 til 12 819 ng/l i ubehandlet sigevann

─ PFBA dominerende forbindelse (gjennomsnittlig 27 %) og PFBS (24 %)

• Sum PFAS påvist fra 4 til 860 ng/l i behandlet sigevann
• Mengden PFAS til miljøet avhengig av behandlingsmetode for 

sigevann 
• Utslipp til miljøet sum PFAS fra 0.08 til 956 mg/dag (348 g/år)



PFAS i sigevann fra deponier i USA, 2011
• 24 PFAS forbindelser ble påvist i sigevann fra deponier 
• 6 sigevann fra 4 deponier og et sigevann produsert i lab ble analysert 
• I alle sigevannene var det størst mengder av kortkjedede (C4-C7) PFAS sammenlignet med 

langkjedede PFAS forbindelser 
• PFCA (perfluoroalkyl carboxylkates) ble påvist i størst mengde (67 %)
• Maksimum konsentrasjon 2800 ng/l
• PFAS (perfluoroalkyl sulfonates) ble påvist i nest størst mengde (22 %)
• Perfluorobutane sulfonate (PFBS) konsentrasjon på 2300 ng/l



PFAS i sigevann fra deponier i Canada, 2012
• Sigevann fra 28 deponier fra hele Canada
• PFAS påvist i alle deponiene 
• PFAS konsentrasjoner fra 27 til 21 300 ng/l
• Gjennomsnitt for PFAS 2 950 ng/l
• Viktigste PFAS forbindelse var PFHxA (25%), 695 

ng/l
• PFOA i alle deponiene, 439 ng/l (16 %)
• PFOS, 279 ng/l (10 %) 
• Deponier i den sørlige delen av Canada hadde 

høyere konsentrasjoner enn den nordlige delen av 
Canada

• Estimert gjennomsnittlig sum PFAS utslipp fra urban 
deponi 62 tonn/år, 



PFAS i sigevann fra deponier i Canada, 2012
• 24 PFAS forbindelser overvåket i 5 måneder  

(februar til juni 2010) i sigevann fra deponi 

• Mengde infiltrasjon påvirker PFAS i sigevann 
mest



PFAS i sigevann fra deponier i China, 2015
• Behandlet og ubehandlet sigevann fra 5 deponier i China var analysert
• Total PFAS fra 7 280 til 292 000 ng/l i ubehandlet sigevann
• Total PFAS fra 98,4 til 282 000 ng/l i behandlet sigevann
• Dominerende forbindelse var PFOA (28,8% i ubehandlet og 36,8 i 

behandlet sigevann) og PFBS (26,1 % i ubehandlet og 40,8 % i behandlet 
sigevann)

• Mengde PFAS i sigevann ble estimert til 3 110 kg/år for hele China



PFAS i sigevann fra deponier i Australia, 2016
• PFAS var påvist i alle sigevannsprøve både fra avsluttet og åpne deponier
• Sigevann fra 14 deponier var analysert og utslipp fra 16 

avløpsrenseanlegg 
• 13 av 14 deponier ble sigevannet fra deponiet renset i avløpsrenseanlegg
• PFHxA konsentrasjon på 12-5700 ng/l påvist i størst mengder i 

sigevannet 
─ Gjennomsnitt 970 ng/l (samme som USA/Canada, maksimum 2500 ng/l)
─ China (146-4430 ng/l og Europa (<0.37 -2509 ng/l)

• PFOA og PFOS gjennomsnitt i studien var 446 ng/l og 306 ng/l
• Gjennomsnittlig PFAS konsentrasjon i sigevann størst i åpne deponier 

sammenlignet med avsluttede deponier
• I bioslam var PFOS dominerende PFAS forbindelsen (>LOD -380 µg/kg) 

─ Gjennomsnittlig 22 kg PFOS tilført årlig via bruk av bioslam i landbruket 

• Kun Tyskland og England som har grenseverdier for PFAS i bioslam til 
landbruk
─ England har grenseverdi for PFOS i bioslam til landbruk på 46 µg/kg
─ Tyskland har grenseverdi for PFOA og PFOS fra 100 – 200 µg/kg



Mer fra Australia, 2017
• Sigevann fra 27 deponier 
• Analysert or 9 PFAS forbindelser 
• PFHxA ble funnet i størst mengder gjennomsnitt 1700 ng/l
• Gjennomsnitt PFAS høyere i åpne enn i avsluttede deponier
• Deponier som mottok bygningsavfall hadde høyere 

gjennomsnittlig PFAS i sigevannet enn deponier som kun 
husholdningsavfall

• Nyere deponier hadde mer PFAS i avfallet enn eldre deponier 
(påvist signifikant korrelasjon mellom alder på deponi og PFAS 
mengde)

• Forhøyet pH og TOC i sigevannet hadde sammenheng med økt 
konsentrasjon av flere PFAS forbindelser

• 8 av deponiene hadde sigevann til avløpsrenseanlegg. 
• Estimert mengde PFAS utslipp var 62 g/år PFHxA og et nasjonalt 

utslipp på 31 kg/år for PFHxA
• Estimert at PFAS til avløpsrenseanlegg utgjør en liten andel av 

den totalt PFAS mengden i avløpsvann. 



PFAS i sigevann fra deponi i Nord Spania, 2017
• Sigevann fra 4 deponier 
• Analysert for 16 PFAS forbindelser
• PFAS konsentrasjon på sigevann inn til renseanlegg 1378.9 ng/l 
• PFAS konsentrasjon på sigevann ut  av renseanlegget 3162,3 ng/l
• PFCA utgjort mesteparten av PFAS forbindelsene og PFOA utgjør (42 %) mens 

PFHxA utgjør (30 %) av sigevannet før rensing. 
• Etter renseanlegg er det PFHxA som utgjør størst andel (26%) mengde L-PFBS 

utgjør 18 % og PFOA 17 %. 
• Mengde PFAS (16 forbindelser) i sigevann fra deponiet per år er beregnet til 

1,2 kilo/år



Nasjonal budsjett, PFAS i sigevann i USA, 2017
• 70 PFAS forbindelser ble analysert i sigevann fra deponier 

• 95 sigevannsanalyser fra forskjellig klima og alder 

• Estimat på nasjonalt utslipp av PFAS fra deponier til avløpsrenseanlegg 
på mellom 563 og 638 kg i 2013



Sigevann fra deponier er kartlagt i Sverige, 
Naturvårdsverket 2015

• PFAS analysert i 9 sigevann fra deponier 

• Påvist PFAS i 8 av disse 

• Sum 26 PFAS 140 ng/l til 1300 ng/l 

• PFOS bidra mest med 14 %  av total PFAS 

https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-gift
fri-vardag/hogfluorerade-amnen-pfas

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljo
n/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/
Perfluorerade-amnen/

https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/hogfluorerade-amnen-pfas
https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/hogfluorerade-amnen-pfas
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Perfluorerade-amnen/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Perfluorerade-amnen/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Perfluorerade-amnen/


Hva påvirker utlekking av PFAS i sigevann?
• Avfallssammensetning i deponiet 

─ nytt eller gammelt avfall 
─ mengden PFAS
─ Avfall/slam fra PFAS industri

• Aktivt eller avsluttet deponi 
─ mengde infiltrasjon 

• Deponikonstruksjon
─ bunntetting
─ topptetting
─ sigevannsoppsamling
─ sigevannsrensing

• Sigevannsrensing
• Infiltrasjon 
• pH og organisk innhold

─ i avfallet 
─ i sigevannet



PFAS holdige masser på deponi – 
krav fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet 

• Tillatelse for å motta PFAS holdig masser 
• Egne celler for deponering av PFAS holdige masser

─ Bunn- og sidetetting
─ Topptetting  – cellen skal ikke stå åpen

• Sigevannsoppsamling
• PFAS rensing av PFAS holdig sigevann
• Overvåking 
• Dokumentasjon



Begrense utlekking av PFAS fra deponier? 
• Aktivt karbon (AC) viser svært god effekt for enkelte 

PFAS i vann

• AC gir god stabiliserings effekt for PFAS holdig jord 

• PFAS holdige masser kan stabiliseres på deponi for å 
begrense  utlekking

• PFAS holdige masser kan vaskes (sandige masser med 
lav TOC) og PFAS i vannfasen renses i AC filter 

• PFAS i sigevann fra deponier kan renses i AC filter 
eller utslipp fra avløpsrenseanlegg kan renses i AC 
filter



Oppsummering
• Uvisst hvor mange/hvilke forbrukerartikler som inneholder PFAS
• Publisert internasjonal litteratur om innhold av PFAS:

─ Utendørsbekledning, tepper, klær, svømmetøy, turutstyr, mat-embalasje, papp- og 
papirprodukter 

• De fleste forbrukerartikler har historisk havnet på deponi 
• Sigevann fra deponier kan spre PFAS til miljøet 
• Mengden PFAS i sigevann kan være viktig i utslipp og spredning av PFAS 
• Få kontroll på PFAS i sigevann 

─ konsentrasjoner og mengder  

• Begrense utslipp og spending av PFAS fra deponier



Takk for meg ☺ spørsmål?
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