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PFAS – vad innebär det nya 
gränsvärdet?



• Livsmedelsverkets åtgärdsgräns 
PFAS 11, 90 ng/l

• Dricksvattendirektivet 
PFAS 20, 100 ng/l

Livsmedelsverkets åtgärdsgräns och 
det nya dricksvattendirektivet



Riktvärden för PFAS 4 i dricksvatten beräknat utifrån 
Efsas TVI



• Två gränsvärden

- PFAS 4 (Efsa) 

- PFAS 21 (PFAS 20 + 6:2 FTS)

• Undersökning om faroanalysen visar att det 
behövs

• Gränsvärde PFAS 4 = 4 ng/l

• Gränsvärde PFAS 21 = 100 ng/l

Livsmedelsverkets förslag till 
nationellt gränsvärde för PFAS i 
dricksvatten



• De nya föreskrifterna beslutas i slutet av 2022 
och träder i kraft 1 januari 2023

• Krav på undersökning och åtgärder för PFAS från 
1 januari 2026

• Krav på utredning och åtgärd om gränsvärdet 
överskrids

• Lång utrednings-och åtgärdstid kan accepteras

Övergångsbestämmelse



”Kommissionen ska senast den 12 januari 2024 fastställa tekniska riktlinjer för analysmetoder för 
övervakning av per- och polyfluoralkylerade ämnen under parametern ”PFAS totalt” och 

”Summan av PFAS”, inbegripet detektionsgränser, parametervärden och provtagningsfrekvens.”

Tillägg i föreskrifterna kring undersökning av PFAS kan komma innan 2026

Tekniska riktlinjer 2024



Nederländerna

• Hinner inte införa nationellt gränsvärde till 2023

Danmark

• PFAS 4 2 ng/l, trädde i kraft 1 januari 2022

• Branschen bedömer att det är nödvändigt med ett hälsomässigt baserat gränsvärde

• Miljöstyrelsen bedömer att ett hälsomässigt baserat gränsvärde är motiverat oavsett vilka 
kostnader det medför för dricksvattenproducenterna

Belgien

• Planerar för ett riktvärde för PFAS 4 4 ng/l

Andra länder





• Många dricksvattenproducenter behöver vidta åtgärder för att minska PFAS-halterna

• Respons från branschen – positiva till förslaget till hälsomässigt baserat gränsvärde och har 
förståelse för att detta innebär ökade kostnader

• Svårt att uppskatta kostnader, finns främst uppgifter kring beredning som används idag (aktivt 
kol)

• Verkliga kostnader på lång sikt?

Vilka konsekvenser får förslaget?



• Nya föreskrifter beslutas innan årsskiftet

• Vägledning i Kontrollwiki

• Invänta tekniska riktlinjer

• Frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats

• Information till bransch och kontrollmyndigheter 

Vad händer nu?



Sandra Strandh

sandra.strandh@slv.se

018-17 43 69

TACK!
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