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Indsatsområde: Kemisk Produktsikkerhed
Ca. 17 mio. kr. årligt 
50% forskning – 50% rådgivning

Rådgivning

• REACH & CLP
• Biocider
• Pesticider
• Mikrobiologiske 

bekæmpelsesmidler
• Kemi i produkter 
• Kvalitetskriterier 
• Testmetoder
• QSAR
• Anden toksikologisk 

rådgivning

Forskning

• Relevans for MST
• Fokus på ED, 

reproduktionstoksikologi, 
in vitro metoder, QSAR, 
mm.

Samarbejde mellem Miljøstyrelsen og DTU 
Fødevareinstituttet

Ydelsesaftalen for Toksikologi og Risikovurdering



Eksempel 1: 2-åriges samlede udsættelse for kemiske stoffer

Projekt udbudt af Miljøstyrelsen i 2008

Formål: 
• At estimere 2-åriges totale eksponering for hormonforstyrrende stoffer og i 

mindre grad allergifremkaldende stoffer - herunder at anvende dosis-
addition til at beregne den samlede risiko.

Undersøgte stoffer:
Stoffer med effekter i dyreforsøg og hvor der er forventet eksponering
Anti-androgene
Ftalater (DIBP, DEHP, DINP, DBP, BBP)
Pesticider (Prochloraz, Tebuconazole, Linuron, Vinclozolin, Procymidone)
PCB’er
Dioxiner og dioxin-lignende PCB’er
DDT

Østrogenlignende
Parabener (Propyl-, Butyl-)
Bisphenol A
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Ftalater i undersøgelsen

- DIBP (legetøj, viskelæder, letvægtstræsko)
- DBP (lynlåsvedhæng i jakke, letvægtstræsko)
- BBP (legtøj)
- DEHP (legetøj, viskelæder, bademåtte, jakke/luffer)
- DINP (legetøj, viskelæder, pusleunderlag/puder)

- Desuden eksponering fra fødevarer og indeklima (støv)

Total RCR for antiandrogene stoffer (uden letvægtstræsko og legetøj):
- Sommer: 3.73-9.19
- Vinter: 3.89-9.96
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Risiko identificeret for samlet udsættelse af antiandrogene stoffer



Opfølgende vurdering fra DTU

”Den kumulative risikovurdering viser således, at bidraget fra 
forbrugerprodukter kan medføre en risiko for udvikling af anti-
androgene effekter blandt eksponerede individer, hvor 
baggrundseksponeringen alene ikke giver anledning til en øget risiko.”
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Risikohåndtering

Informationskampagne

7



Risikohåndtering

EU forbud mod fire ftalater

• 2011: Indsendelse af forslag til EU forbud

• 2014: Forslag afvises af ECHAs risikovurderingskomité

• 2016: ECHA og DK indsender forslag igen – med ny data fra 
biomonitering

• 2017: ECHAs risikovurderingskomité og Sociøkonomiske Komité 
bakker op om forbud

• 2018: Kommissionen vedtager 
forbud efter afstemning

• 2020: Forbud træder i kraft
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DTU har leveret faglige bidrag 
under store dele af processen



Eksempel 2: Grænseværdier for PFAS

EFSA udgiver i 2018 en foreløbig sundhedsvurdering af stofferne PFOS 
og PFOA:

TDI sænkes med en faktor 80 for PFOS og faktor 1700 for PFOA

Dette vil medføre drikkevandskriterier på hhv. 6 og 3 ng/L 

EFSA angiver, at de vil arbejde videre og udgive en endelig vurdering 
inden for kort tid

MST anmoder DTU om at
Vurdere behov for 
revidering af de 
eksisterende danske 
drikkevandskriterier

DTU er enig i EFSAs
vurdering

9



Endelig vurdering fra EFSA – TDI reduceres yderligere….

10



Fra dyrestudier til befolkningsundersøgelser

Normalt fastsættes kvalitetskriterier på baggrund af resultater fra 
studier i forsøgsdyr = kontrollerede omgivelser med få variable

Tolerable daglige indtag fra EFSA er fastsat på baggrund af 
befolkningsundersøgelser = ikke kontrollerede omgivelser med mange 
variable

De samme effekter (bl.a. immunotoksicitet) ses på tværs af 
befolkningsundersøgelser fra forskellige områder.

De samme effekter ses også i forsøgsdyr – dog ved højere doser.

Dette passer med vores forståelse af, at mennesket er langsom til at 
udskille PFOS, PFOA, PFHxS og PFNA.

Miljøstyrelsen har efter faglig rådgivning fra DTU Fødevareinstituttet 
anvendt EFSAs vurdering til at fastsætte nye lave kvalitetskriterier for 
de 4 PFAS stoffer. 
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Risikohåndtering

Ved foreløbig vurdering:
Brev til kommuner med oplysning om nye midlertidige kriterier for PFOS 
(0,006 µg/l) og PFOA (0,003 µg/l), og hvor kommunerne opfordres til i deres 
tilsyn med drikkevandet at tage udgangspunkt i de foreløbige 
drikkevandskvalitetskriterier. 

Ved endelig vurdering:
Nyt sumkriterie for 4 PFAS (2 ng/l) er under kvantificeringsgrænsen for de 
analysemetoder, der blev brugt af vandforsyningerne i DK.

Nyt brev til Kommunerne og 
implementering af bedre analysemetoder.

Der indføres med drikkevands-
bekendtgørelsen af 26. november 2021 

en kravværdi på 2 ng/l for 4 PFAS 
(PFOA, PFOS, PFNA & PFHxS)



Tak for jeres 
opmærksomhed!
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