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Til alle kommuner   

   

  

 

Opfordring til test for PFAS i badevand 
 

Alle kommuner opfordres hermed kraftigt til at få taget prøver af sum af 4 PFAS 

(PFOA, PFOS, PFNA & PFHxS) i badevand i forbindelse med badevandskontrollen 

i badesæsonen. Prøverne skal udtages som badevandsprøver. Det skal aftales med 

laboratorierne, at prøverne skal udtages, så kontaminering i videst mulig omfang 

undgås.  

 

For de 10 kommuner uden badevandsstationer kan brevet betragtes som en 

orientering. 

 

Baggrund 

Lemvig Kommune har fundet PFAS i prøver af havvand. Prøverne er udtaget på en 

ca. 35 km lang kyststrækning.  

 

De fundne koncentrationer af PFAS kan indikere overskridelse af det generelle 

miljøkvalitetskrav for PFOS i marint overfladevand, men der har ikke været 

konstateret en overskridelse af den vejledende grænseværdi for badevand for sum 

af 4 PFAS.  

 

Miljøstyrelsen vil henover sommeren indsamle prøver af havvand på ca. 50 

lokaliteter langs de danske kyster. Undersøgelsen har til formål at afdække, om 

forekomsten af PFAS er en lokal udfordring, eller om der er tale om en mere 

udbredt forurening af kystvandet. Undersøgelsens resultater forventes først at 

foreligge i august 2022. 

 

For hurtigt at få større sikkerhed om badevandets kvalitet opfordres alle 

kommuner til hurtigst muligt at få taget prøver for sum af 4 PFAS i forbindelse 

med badevandskontrollen. 

 

Vejledende grænseværdi for badevand 

Den vejledende grænseværdi for badevand er beregnet ud fra WHO’s anbefalinger 

for badevand. På baggrund af anbefalingerne skal den vejledende grænseværdi for 

badevand fastsættes til 20 gange kriteriet for drikkevand.   

 

Miljøstyrelsen baserer den vejledende grænseværdi for badevand på 

drikkevandskvalitetskravet for sum af 4 PFAS. Den vejledende grænseværdi for 

sum af 4 PFAS i badevand er derfor 40 ng/L. 
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Ved evt. fund over den vejledende grænseværdi for badevand skal Styrelsen for 

Patientsikkerhed kontaktes direkte med henblik på at få fastlagt, hvilke 

foranstaltninger der evt. skal træffes for det pågældende badeområde. 

 

Indrapportering af prøveresultater 

Prøveresultaterne af badevandsprøverne for PFAS bedes indsendt til 

Miljøstyrelsen via mailadressen vandforsyning@mst.dk. 

 

Resultaterne vil sammen med resultaterne af Miljøstyrelsens egne undersøgelse 

blive inkluderet i Styrelsen for Patientsikkerheds løbende arbejde med vurdering 

af badevandssikkerheden.  
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