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Forespørgsel 

Miljøstyrelsen (MST) har den 27. juni 2022 bedt DTU Fødevareinstituttet om at vur-

dere de nye amerikanske foreløbige grænseværdier for PFOS og PFOA i drikke-

vand. Opgaven bedes løst under MSTs trækningsret. 

MST ønsker at DTU Fødevareinstituttet ser nærmere på den amerikanske miljøsty-

relse (US-EPA)’s vurdering og sender et notat til MST, som beskriver følgende: 

1. Hvordan US-EPA kommer frem til de lave grænseværdier

2. Hvorfor de amerikanske midlertidige grænseværdier er lavere end det danske

drikkevandskvalitetskriterie 

3. En vurdering af, hvorvidt det danske drikkevandskvalitetskriterie på 2 ng/L bør

tages op til revidering. Denne vurdering skal tage højde for den gældende danske 

metode for fastsættelse af kvalitetskriterier. 

Konklusion: 

Punkt 1. Hvordan US-EPA er kommet frem til de lave grænseværdier i drikkevand 

for PFOS og PFOA: 

US-EPA har i juni 2022 fremsat midlertidige grænseværdier for PFOS og PFOA i 

drikkevand, der er væsentligt lavere end det danske drikkevandskvalitetskriterie. 

Det danske drikkevandskvalitetskriterie er baseret på det Europæiske Fødevare-

agenturs (EFSAs) vurdering af sundhedseffekter fra 2020. EFSA og US-EPA har 

vurderet de samme studier og har valgt den samme kritiske sundhedseffekt (forrin-

get vaccinationsrespons i børn) at beregne et sikkert indtag ud fra, men US-EPA 

har valgt at lægge andre epidemiologiske studier (Grandjean et al. 2012 og Budtz-

Jørgensen et al. 2018) til grund for risikovurderingen i 2022 end EFSA gjorde 

(Abraham et al. 2020) i 2020.  

Punkt 2. Hvorfor de amerikanske grænseværdier er lavere end det danske kvali-

tetskriterie:  

De primære årsager til forskellene mellem grænseværdierne og kvalitetskriteriet 

vurderes at være forskelle i referenceværdierne for den kritiske effekt i de benyt-

tede studier og hvordan referenceværdierne udledes ud fra de anvendte humane 

data (Benchmark dose / NOAEC modellering) samt det faktum at US-EPA benytter 

en usikkerhedsfaktor på 10 og EFSA ikke bruger nogen.  

EFSA har i deres opinion fra 2020 vurderet de samme studier, som ligger til grund 

for US-EPAs grænseværdier (Grandjean et al. 2012 og Budtz-Jørgensen et al. 

2018).  EFSA har dog valgt ikke at bruge dem, da de finder frem til at effekterne i 

studierne er mindre kritiske end i det studie som EFSAs vurdering er baseret på 

(Abraham et al. 2020). 
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Punkt 3. Vurdering af, hvorvidt det danske kvalitetskrav på 2 ng/L drikkevand bør 

tages op til revidering: 

Det danske drikkevandskvalitetskriterie er baseret på EFSAs ekspertvurdering fra 

2020. US-EPA og EFSA har haft hver deres gruppe af eksperter til at udarbejde de 

komplekse beregninger og vurderinger i et længerevarende arbejde. DTU Fødeva-

reinstituttet har haft begrænset tid til rådighed til denne vurdering og har ikke ad-

gang til alle detaljerede data, modeller og udregningsalgoritmer, som ligger til 

grund for deres respektive ekspertvurderinger. Dertil kommer at DTU Fødevarein-

stituttet ikke besidder de nødvendige specifikke ekspertiser inden for epidemiologi 

og Benchmark dose modellering til at vurdere om US-EPAs eller EFSAs beregning 

af det kritiske niveau for de nævnte PFAS er det mest korrekte.  

DTU Fødevareinstituttet vurderer dog, at den samlede eksponering for PFOS, 

PFOA, PFNA og PFHxS fra miljøet via indtag af fødevarer har betydelig større 

sundhedsmæssig betydning end eksponering via drikkevand, i de tilfælde hvor 

drikkevandet lever op til det danske drikkevandskvalitetskriterie. 

I USA har man valgt at fastsætte grænseværdier, der er lavere end det er muligt at 

analysere for pt. Det har hidtil ikke været dansk praksis at fastsætte kvalitetskrite-

rier under hvad man kan måle rent analytisk.  

Under antagelse af at EFSA’s ekspertvurdering fra 2020 står til troende, er det 

danske drikkevandskriterie på 2 ng/L et rimeligt niveau efter vores vurdering. 

Spørgsmålet er om det er US-EPAs eller EFSAs beregninger som er de mest kor-

rekte. Dette har vi ikke mulighed for at vurdere, da vi ikke har adgang til de detalje-

rede data og modeller, som vurderingerne er baseret på. 

. 

Baggrund: 

Perfluoroctansulfonsyre (PFOS) og Perfluoroctansyre (PFOA) tilhører gruppen af 

per- og polyfluoroforbindelser (perfluoroalkylated substances, PFAS). Sundhedsef-

fekter af PFAS omfatter effekter på immunsystemet, lavere fødselsvægt, leverska-

der og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn, samt mistanke om, at fluor-

stofferne kan være hormonforstyrrende eller inducere kræft. Den kritiske effekt, det 

vil sige den skadevirkning der optræder ved den laveste dosis af begge stoffer, 

vurderedes både af EFSA i 2020 og af den amerikanske miljøstyrelse (US-EPA) i 

2021 at være stoffernes effekt på kroppens immunsystem (nedsat vaccinationsre-

spons). 
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US-EPA er i juni 2022 udkommet med nye foreløbige anbefalede grænseværdier 

for PFOS og PFOA på henholdsvis 0,02 ng/L og 0,004 ng/L, 

se   https://www.epa.gov/sdwa/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos  

Disse anbefalede grænseværdier i drikkevand er hhv. en faktor 100 og faktor 500 

lavere end det danske drikkevandskvalitetskrav for summen af PFOS, PFOA, 

PFNA og PFHxS på 2 ng/L.  

Miljøstyrelsen vil gerne have en vurdering af, hvad der ligger til grund for US-EPAs 

lavere grænseværdier. 

Punkt 1. Hvordan US-EPA er kommet frem til de lave grænseværdier i drikke-

vand for PFOS og PFOA: 

US-EPA’s nye foreløbige anbefalede grænseværdier i drikkevand for PFOS og 

PFOA på hhv. 0,02 og 0,004 ng/L er blevet fastsat på baggrund af en kritisk gen-

nemgang af den nyeste videnskabelige litteratur af en ekspertgruppe (US-EPA 

2022a; US-EPA 2022b). 

Den kritiske effekt som begge nye grænseværdier er fastsat på baggrund af, er ef-

fekter på immunsystemet (nedsat vaccinationsrespons) hos 7-årige færøske børn 

(Grandjean et al 2012, Budtz-Jørgensenet al 2018).  

Tabel 1: 

Eksponering i kritisk stu-

die 

Kritisk effekt RfD  

(Reference Dose) 

PFOS målt i serum hos 5-

årige børn. 

(før de modtog sidste boo-

ster med vaccine). 

Forringelse af vaccine effektivitet: 

Nedsat koncentration af antistof mod difteri i 

serum hos 7-årige børn. 

(2 år efter fuld vaccination). 

(Grandjean et al 2012 & Budtz-Jørgensen et al 

2018) 

0,0079 ng/kg legem-

svægt/dag 

https://www.epa.gov/sdwa/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos
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PFOA målt i serum hos 5-

årige børn. 

(før de modtog sidste boo-

ster med vaccine). 

Forringelse af vaccine effektivitet: 

Nedsat koncentration af antistof mod stiv-

krampe i serum hos 7-årige børn. 

(2 år efter fuld vaccination). 

(Grandjean et al 2012 & Budtz-Jørgensen et al 

2018) 

0,0015 ng/kg legem-

svægt/dag 

Grandjean et al. 2012 studiet er et epidemiologisk prospektivt kohortestudie fra 

Færøerne, hvor 656 børn blev rekrutteret i årene 1997-2000 og 587 af disse deltog 

i et follow-up indtil 2008. I studiet sås en statistisk signifikant sammenhæng mellem 

en forøgelse af indholdet af hhv. PFOS og PFOA og en nedgang af antistof mod 

hhv. difteri og stivkrampe (tetanus) i serum hos børn. I et follow-up studie af Budtz-

Jørgensen et al. i 2018 blev det undersøgt om de effekter på vaccine-effektivitet 

som sås for PFOS og PFOA var indbyrdes afhængige af hinanden og af 3 andre 

målte PFAS (PFHxS, PFDA og PFNA) (confounder-effekter). Det blev påvist, at de 

individuelle effekter af PFOS og PFOA ikke blev nævneværdigt svækkede efter at 

være blevet justeret for korrelation mellem PFAS’erne. 

US-EPA har valgt at anvende beregninger publiceret i Grandjean et al. 2012 og 

Budtz-Jørgensen et al. 2018 med et Benchmark dose response (BMR) på 5% med 

henvisning til US-EPA guidance på området: (US-EPA 2012). De valgte Bench-

mark dose lower limits (BMDL5) er på hhv. 0,54 ng/ml og 0,17 ng/ml for PFOS og 

PFOA. Dette blev vurderet at være de kritiske effekter og blev anvendt som ”points 

of departure (POD)” for US-EPAs videre beregninger. Ved hjælp af fysiologiske far-

makokinetiske modeller (PBPK-modeller) blev de beregnede BMDL5 værdier af 

PFOS og PFOA i serum, som var associerede med et forringet vaccinationsre-

spons hos børnene, omregnet til det tilsvarende indtag af hhv. PFOS og PFOA. 

For at udlede referencedoserne benyttede US-EPA en usikkerhedsfaktor på 10 for 

at tage højde for variation i befolkningen. De beregnede referencedoser for PFOS 

og PFOA ved kronisk eksponering (RfD) svarer til det tolerable daglige indtag (TDI) 

(tabel 1). 

For at udregne den foreløbige grænseværdi (Life time Health Advisory (HA)) i drik-

kevand benyttede US-EPA følgende udregning: 

Lifetime HA= (RfD/DWI-BW)*RSC 

DWI-BW (drikkevandsindtag justeret for legemsvægt): Det daglige indtag af drikke-

vand pr. kg legemsvægt for børn fra 0-5 år = 0,0701 L/kg legemsvægt per dag. 
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RSC (relative source contribution): Det procentmæssige indtag af PFOS/PFOA 

som stammer fra drikkevand blev af US-EPA estimeret til 20 %. 

Tabel 2: 

RfD  

(ng/kg legems-

vægt/dag) 

DWI-BW (L/kg 

legems-

vægt/dag) 

RSC (%) HA 

ng/L 

PFOS 0,0079 0,0701 20 0,02 

PFOA 0,0015 0,0701 20 0,004 

Punkt 2: Hvorfor de amerikanske foreløbige grænseværdier er lavere end det 

danske kvalitetskriterie 

Det danske vandkvalitetskriterie: 

Det danske drikkevandskvalitetskriterie for summen af PFOA, PFNA, PFHxS og 

PFOS er baseret på EFSAs risikovurdering fra 2020. 

Det tolerable ugentlige indtag (TWI) på 4,4 ng/kg svarer til et dagligt indtag (TDI) 

på 0,63 ng/kg legemsvægt for summen af de fire PFAS. Det er det niveau som 

EFSA vurderer som grænsen for et sikkert indtag for mennesker. I henhold til 

EFSA’s opinion fra 2020 eksponeres den generelle befolkning primært for PFOA, 

PFNA, PFHxS og PFOS ved indtag af fødevarer. Men det er også nævnt, at forure-

net drikkevand kan bidrage væsentligt til eksponeringen af enkelte individer i be-

folkningen. Der kan derfor være store individuelle forskelle i indtaget af PFAS fra 

drikkevand forårsaget af ’hot spot’ forurening, som vi endnu mangler det fulde 

overblik over. I den danske beregning af grænseværdien for drikkevand allokeres 

10% af det daglige PFAS-indtag til indtag fra drikkevand, hvilket synes rimeligt set i 

forhold til PFAS indtaget via fødevarer.  

Ved udregning af det danske kvalitetskriterie for drikkevand anvendtes en daglig 

indtagelse af drikkevand på 0,03 L/kg legemsvægt/d (svarende til medianværdien) 

for 1-10-årige børn. Denne værdi anvendes i tilfælde, hvor en mindre del af TDI’en 

er allokeret til drikkevand. 

 Drikkevandskvalitetskriteriet blev beregnet til:  

KKdrikkevand = (0,63 ng/kg legemsvægt/d x 0,1)/ 0,03 L/kg legemsvægt/d  ≅ 2 ng/L. 
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Som det ses i Tabel 3, er metoderne til beregning af det danske drikkevandskvali-

tetskritie og US-EPAs grænseværdier sammenlignelige: 

Tabel 3: 

RfD eller TDI 

(ng/kg l.v./dag) 

DWI-BW  

(L/kg l.v./dag) 

RSC (%) (eller 

allokeringsfaktor) 

HA 

ng/L (eller grænseværdi) 

DK KK-drikkevand 

for sum af PFOA, 

PFNA, PFHxS og 

PFOS 

0,63 0,03 10 2 ng/L 

US-EPA PFOS 0,0079 0,0701 20 0,02 ng/L 

US-EPA PFOA 0,0015 0,0701 20 0,004 ng/L 

Dog er der to mindre betydningsfulde forskelle, da man allokerer 20% af TDI’en til 

drikkevand i USA, mens vi i Danmark har allokeret 10% af TDI’en til drikkevand. 

Derudover anvendes et drikkevandsindtag på 0,03 L/kg/d i Danmark, mens indta-

get af US-EPA sættes til 0,0701 L/kg/d, altså et indtag der er 2,3 gange lavere i 

Danmark end i USA. Samlet set betyder det, at US-EPA når frem til en grænse-

værdi der ligger ca. 15 % lavere end den danske. I praksis er forskellen mellem be-

regningerne beskeden og forklarer ikke de markant lavere foreløbige grænsevær-

dier i USA. Det skal dog bemærkes, at det danske kvalitetskriterie dækker summen 

af PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS, mens de amerikanske grænseværdier er fast-

sat for PFOA og PFOS hver for sig. 

EFSA har i 2020 vurderet det tolerable ugentlige indtag (TWI) for summen af 4 flu-

orstoffer (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) til 4,4 ng/kg legemsvægt pr. uge. Den 

kritiske effekt, som værdien er baseret på, er effekter på immunsystemet (nedsat 

vaccinationsrespons for difteri og stivkrampe, Abraham et al 2020) hos 1-årige 

børn der er blevet fuldammede gennem 1 år. TWI’en er direkte baseret på den in-

terne PFAS-koncentration i mødrene, der via amning vil give anledning til nedsat 

vaccinationsrespons i de 1-årige børn.  

Det tilgrundliggende studie er et tysk kohortestudie med 101 raske spædbørn, som 

blev rekrutteret fra 1997-1999. Forfatterne til artiklen havde valgt denne gruppe da 

spædbørns immunsystem er under udvikling og fuldammede spædbørn forventes 

at have højere niveauer af PFAS i blodet pga. overførsel via mælken end ældre 

børn. I 2019 blev der foretaget yderligere målinger i gemte plasmaprøver fra spæd-

børnene for en række PFAS. Der var en signifikant statistisk sammenhæng mellem 

niveauer af PFOA i plasma hos spædbørnene og en nedsat mængde af antistof 

mod stivkrampe, difteri og Haemophilus influenza type b. Der sås ingen statistisk 
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sammenhæng mellem mængden af PFOS i plasma og nedsat mængde antistof for 

nogen af de tre vacciner. 

NOAECs blev udregnet til 12,2, 16,9 og 16,2 ng/mL for hhv. stivkrampe, difteri og 

Haemophilus influenza type b. De gennemsnitlige niveauer af PFOS og PFOA målt 

i plasma hos spædbørnene var 15-17 ng/ml. 

På baggrund af data fra studiet benyttede EFSA Benchmark modellering til at be-

regne en BMDL10 på 17,5 ng/ml i spædbørnene baseret på nedsat vaccinationsre-

spons mod difteri. Der blev ikke benyttet nogen usikkerhedsfaktorer for variation i 

befolkningen ved udregning af TWI, fordi spædbørn vurderedes at være den mest 

sensitive befolkningsgruppe.  

Fysiologiske farmakokinetiske modeller (PBPK modeller) blev derefter brugt til at 

beregne det tilsvarende indtag af summen af de 4 PFAS hos mødrene i 35-års al-

deren (= 0,63 ng/kg legemsvægt/dag). Det blev forudsat at mødrene ammede i 12 

måneder. 

EFSA har i deres opinion fra 2020 også vurderet studierne fra Grandjean et al. 

2012 og Budtz-Jørgensen et al. 2018. Modellering af data med det software som 

EFSA anbefaler (POAST og BMDS) (EFSA 2017) og en ekstrapolering ned til nul, 

hvilket er langt under de målte niveauer i serum, resulterede i store usikkerheder 

(store BMDL-BMDU intervaller) ved estimeringen af Benchmark dose. Derfor be-

sluttede EFSA i stedet at beregne et NOAEC niveau baseret på nedsat vaccinati-

onsrespons for difteri for summen af PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS. Dette bereg-

nede EFSA til at være på 27 ng/ml. Da det beregnede NOAEC var større end den 

kritiske effekt på 17,5 ng/ml, som EFSA nåede frem til på baggrund af deres 

Benchmark dose modellering af data fra Abraham et al. 2020, valgte EFSA i deres 

tilgang sidstnævnte studie som basis for beregning af den kritiske effekt. 

Tabel 4: Sammenligning af datagrundlag for EFSAs og US-EPAs fastsættelse af 

kritisk effekt for PFOS og PFOA:  

US-EPA tilgang base-

ret på: 

Grandjean et al 2012 & 

Budtz-Jørgensen et al 

2018 

EFSA tilgang baseret på: 

Abraham et al 2020 

Popula-

tion 

Raske 7-årige børn fra 

Færøerne  

Raske 1-årige børn fra Tyskland 

N 587-656 101 

Rekrutte-

ringsår 

1997-2000 1996-1998 
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PFAS 

målinger 

Foretaget 

år 

2002-2005 2019 

Antistof 

Målt år 

2002-2007: antistof for 

stivkrampe og difteri vac-

ciner 

1996-1998: antistof for stivkrampe og for Haemophi-

lus influenza type b  

2019: Antistof for difteri 

Målte 

PFOS ni-

veauer 

16,7 ng/mL (5-årige 

børn) 

15,2 ±6,9 ng/mL (1-årige børn) 

Målte 

PFOA ni-

veauer 

4,06 ng/mL (5-årige 

børn) 

16,8 ±6,6 ng/mL (1-årige børn) 

Fund En 2-fold forøgelse i 

PFOS og PFOA koncen-

trationen ved 5-årsalde-

ren var associeret med 

odds ratioer på 2,38-4,2 

for at falde under det kli-

niske beskyttelsesniveau 

(0,1 IU/ml) for stiv-

krampe og difteri ved 7-

årsalderen.  

Signifikante associationer mellem PFOA (men ikke 

PFOS) niveauer og niveauer af vaccine antistof mod 

Haemophilus influenza type b (Hib, r=0,32), stiv-

krampe (r=0,25) og difteri  (r=0,23). NOAECs blev 

bestemt ved at fitte en  ‘knee function’ svarende til 

NOAEC på hhv. 12,2, 16,9 og 16,2 ng/mL. 

Point of 
depar-
ture/ 
Bench-
mark 
dose 

(BMDL5) i 5-årige børn: 

PFOS: 0,54 ng/ml 

PFOA: 0,17 ng/ml 

Totalt ~ 0,7 ng/ml (25 

gange lavere end 

EFSA’s BMD) 

(BMDL10) I 1-årige børn: 

(ΣPFOA+PFOS+PFNA+PFHxS): 

17,5 ng/mL 

Udledt 

referen-

cedosis 

for PFAS 

0,0079 ng/kg l.v./dag 

(PFOS) 

0,0015 ng/kg l.v./dag 

(PFOA) 

Totalt ~ 0,01 ng/kg 

l.v./dag (63 gange la-

vere end EFSA’s TDI) 

0,63 ng/kg l.v./dag (ΣPFOA+PFOS+PFNA+PFHxS) 
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Generelt forventes det, at PFAS-niveauer er højere i 1-årige end i 5-årige ammede 

børn og det er også tilfældet her, bortset fra PFOS-niveauet, som er nogenlunde 

lige stort i begge populationer. Det skyldes formentlig de specielle færøske spise-

vaner, da målte PFOS-niveauer i færøske børn generelt er højere end gennemsnit-

ligt i Europa, da de spiser flere marine pattedyr. 

Forskelle i målte PFAS-niveauer mellem de to studier kan ikke forklare den store 

forskel i referencedoser som hhv. US-EPA og EFSA kommer frem til. 

En årsag til de forskellige referencedoser kan være at EFSA fastsætter TWI for 35-

årige mødre, men US-EPA fastsætter referencedoser for 5-årige børn. Desuden 

benytter US-EPA en usikkerhedsfaktor på 10 i modsætning til EFSA som ikke be-

nytter en usikkerhedsfaktor. 

Yderligere vurderer vi, at den efterfølgende databehandling dvs. US-EPAs og EF-

SAs forskellige PBPK modellering for at tilbageregne PFAS interne niveauer til ind-

tags-doser i børn/mødre i et mindre omfang kan have påvirket forskellene i de en-

delige referencedoser der regnes frem til.  Specielt kan det være en udfordring at 

udvikle retvisende PBPK modeller for PFAS, da de er forbundet med specielle ki-

netiske forhold (enterohepatisk cirkulation; akkumulering i proteinrige væv etc.).  

Derudover har man i US-EPA vaIgt at anvende en 5% påvirkning af vaccinations-

respons som ’cut-off’ (BMDL05) mod en 10% påvirkning (BMDL10) i EFSA, hvilket 

alt andet lige vil medføre en tilsvarende højere PFAS koncentration i EFSA vurde-

ringen. 

Den primære årsag til at US-EPA når frem til lavere foreløbige grænseværdier sy-

nes dog at være de kritiske effekter, som deres udregninger tager udgangspunkt i, 

som er hhv. 80 og 420 gange lavere end den som EFSA har brugt. 

Det er DTU Fødevareinstituttets vurdering, at de primære årsager til forskelle i 

grænseværdier for drikkevand mellem USA og EU skyldes forskelle i Benchmark 

doser og forskellig praksis i forbindelse med modellering af Benchmark dose i USA 

og EU og at US-EPA benytter en usikkerhedsfaktor på 10 og EFSA ikke benytter 

nogen.  

DTU Fødevareinstituttet har ikke basis for at kunne vurdere, hvilken af de benyt-

tede metoder til beregning af referencedoser som er den mest velegnede, da vi 

ikke har haft adgang til de detaljerede beregninger og modeller som den amerikan-

ske og den europæiske ekspertgruppe har benyttet.  

Desuden ligger det uden for vores kompetenceområde at vurdere Benchmark og 

PBPK modellering i detaljer og vi vil henvise til EFSAs eksperter på området.  

Punkt 3. Vurdering af, hvorvidt det danske kvalitetskrav på 2 ng/L drikkevand 

bør tages op til revidering. 



Side 11 af 12 

Fødevarer er den vigtigste eksponeringskilde for PFOS og PFOA for danske for-

brugere i de tilfælde, hvor det nuværende kvalitetskriterie for drikkevandet overhol-

des. Det gennemsnitlige indtag af summen af PFOA-PFOS-PFHxS-PFNA fra føde-

varer alene overstiger EFSA’s fastsatte TDI (0,63 ng/kg legemsvægt) for alle al-

dersgrupper, endog markant for spædbørn og småbørn.  

PFAS indtaget alene fra fødevarer udgør en sundhedsmæssig risiko for befolknin-

gen, og der foreligger således et rationale for at arbejde for at befolkningens ek-

sponering nedbringes. Principielt kan der argumenteres for, at borgernes indtag af 

de fire PFAS-forbindelser forsøges reduceret fra alle eksponeringskilder inkl. drik-

kevand. 

Med det nuværende kvalitetskriterie for drikkevand er der allokeret 10 % af TDI til 

drikkevand. Det vil sige, at en yderligere reduktion af det tolerable indhold af sum-

men af PFOS,PFOA,PFNA og PHxS i drikkevand alene vil kunne bidrage med en 

reduktion på <10% af den samlede eksponering, for de fleste hvis ikke alle forbru-

gere. Men det skal også nævnes at drikkevand indeholder flere PFAS stoffer end 

de 4 nævnte og en risikovurdering af disse i fremtiden vil kunne give anledning til 

en revurdering af kvalitetskriteriet for drikkevand. 

Endelig kan det nævnes, at de amerikanske grænseværdier ligger markant under 

de PFAS niveauer, som det er muligt at analysere for pt. Ifølge svar fra Eurofins 

Food & Feed Testing (7-9-2022) er den nuværende laveste rapporteringsgrænse 

som kan tilbydes for PFOA, PFHxS, PFNA og PFOS 0,1 ng/L drikkevand for de en-

kelte PFAS. Den generelle rapporteringsgrænse er dog 0,3 ng/L drikkevand for 

PFOA, PFHxS, PFNA og 0,2 for PFOS.   

. 
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