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Ökad kunskap och medvetenhet 
• PFAS är en stor grupp extremt svårnedbrytbara kemikalier och mer än bara PFOA. 

• I nuläget är PFOA och PFOS reglerade i POPs-förordningen (PFHxS på väg in) samt deras salter och ämnen som 
kan brytas ner till dessa.  När det gäller PFOA omfattas ca 850 ämnen. 

• Bara för att en substans ännu inte är reglerad eller listad som SVHC-ämne betyder det inte att den är säker att 
använda. Enligt Kemikalieinspektionen finns det starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga. 

• Nonstick beläggningar är gjorda av fluorpolymerer som PTFE. Att en produkt är fri från PFOA betyder fortfarande 
att den innehåller PFAS (och att fluorpolymererna är tillverkade av andra PFAS).  

• Det finns en risk att få i sig PFAS vid användning av nonstickprodukter, speciellt om du inte använder produkten på 
rätt sätt. T.ex. kan en tom stekpanna på hög effekt snabbt komma upp i 350-400 °C där PFAS partiklar och gaser 
kan bildas. Rekommendationen är att inte komma över 260 °C. 

• Utsläpp av PFAS-ämnen i miljön sker vid fabrikerna och det finns enorma problem i både Europa och resten av 
världen med förorenad mark och vatten. Vissa PFAS är mobila och kan spridas långa vägar via både vatten och luft. 
Det finns också problematik med PFAS produkter i avfallsledet. 
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Kommunikation i leverantörskedjan 
• Innehåller den här produkten PFAS? 

• Är produkten fri från alla PFAS-ämnen som finns på OECD-listan? 

• Vilka PFAS har använts i processen för att tillverka de fluorpolymerer som 

ingår i beläggningen? 

• Vi tänker inte bara på säkerhet vid användning utan även på vilka utsläpp 

som sker i samband med tillverkning och avfallshantering. 

• Har ni alternativ som inte innehåller PFAS? 
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Hög kostnad för 
passivitet 

Kostnaderna för samhället till följd 
av PFAS-exponering är höga, och 
de årliga hälsorelaterade 
kostnaderna uppskattas till 52-84 
miljarder EURO i hela Europa. 

Dessutom påverkar PFAS-
föroreningar ekosystem och 
genererar kostnader genom 
behovet av sanering av förorenad 
mark och vatten (uppskattas till 17-
170 miljarder EUR de närmsta 20 
åren). 
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Nordic Council of Ministers, 2019, The cost of inaction - A socioeconomic analysis of environmental 
and health impacts linked to exposure to PFAS, TemaNord No 516.



Samarbete inom 
branschen

• Oavsett om drivkraften är ökad 

hållbarhet, ökad efterfrågan från 

konsumenter eller en reaktion på 

framtida bredare PFAS-

regleringar kan det underlätta att 

samarbeta inom branschen för att 

ställa om.  

• Vad vill och kan vi åstadkomma 

tillsammans? 
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Nästa steg?

• Workshop för att diskutera frågan med andra företag i branschen

• Framtagning av information till tillverkare/leverantörer om PFAS

• Framtagning av information till butikspersonal och kunder om PFAS

• Rådgivning/konsulthjälp för hur mitt företag kan jobba med substitution av PFAS

• Deltagande i nätverk för att diskutera och aktivt arbeta för utfasning av PFAS

• Deltagande i forskningsprojekt för att ta fram alternativ till PFAS i nonstick

• Annat förslag på aktivitet? 
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Enkät kommer att 

skickas ut och vi 

skulle verkligen 

uppskatta om ni alla 

fyllde i den. Det tar 

ca 3 min. 



Tack för ditt deltagande! 

Frågor till Lisa Skedung, lisa.skedung@ri.se

mailto:lisa.skedung@ri.se


Några utvalda artiklar 
• Sinclair, E., Kim, S. K., Akinleye, H. B., & Kannan, K. (2007). Quantitation of gas-phase perfluoroalkyl surfactants and fluorotelomer alcohols released from nonstick cookware 

and microwave popcorn bags. Environmental science & technology, 41(4), 1180-1185.

• Schlummer, M., Sölch, C., Meisel, T., Still, M., Gruber, L., & Wolz, G. (2015). Emission of perfluoroalkyl carboxylic acids (PFCA) from heated surfaces made of 
polytetrafluoroethylene (PTFE) applied in food contact materials and consumer products. Chemosphere, 129, 46-53.

• Seidel, W. C., Scherer Jr, K. V., Cline Jr, D., Olson, A. H., Bonesteel, J. K., Church, D. F., ... & Pryor, W. A. (1991). Chemical, physical, and toxicological characterization of fumes 
produced by heating tetrafluoroethene homopolymer and its copolymers with hexafluoropropene and perfluoro (propyl vinyl ether). Chemical research in toxicology, 4(2), 
229-236.

• Sajid, M., & Ilyas, M. (2017). PTFE-coated non-stick cookware and toxicity concerns: a perspective. Environmental Science and Pollution Research, 24(30), 23436-23440.

• Ellis, D. A., Mabury, S. A., Martin, J. W., & Muir, D. C. (2001). Thermolysis of fluoropolymers as a potential source of halogenated organic acids in the environment. Nature, 
412(6844), 321-324.

• Sverre, W., Ghada, H., Annika, L. K., Lindh, C. H., & Carl-Gustaf, B. (2021). Exposure to perfluoroalkyl substances in early pregnancy and risk of sporadic first trimester 
miscarriage. Scientific Reports (Nature Publisher Group), 11(1).

• Grandjean, P., Timmermann, C. A. G., Kruse, M., Nielsen, F., Vinholt, P. J., Boding, L., ... & Mølbak, K. (2020). Severity of COVID-19 at elevated exposure to perfluorinated
alkylates. PloS one, 15(12), e0244815.

• Hopkins, Z. R., Sun, M., DeWitt, J. C., & Knappe, D. R. (2018). Recently detected drinking water contaminants: GenX and other per‐and polyfluoroalkyl ether acids. 
Journal‐American Water Works Association, 110(7), 13-28.

• Brandsma, S. H., Koekkoek, J. C., van Velzen, M. J. M., & de Boer, J. (2019). The PFOA substitute GenX detected in the environment near a fluoropolymer manufacturing plant 
in the Netherlands. Chemosphere, 220, 493-500.

• Banzhaf, S., Filipovic, M., Lewis, J., Sparrenbom, C. J., & Barthel, R. (2017). A review of contamination of surface-, ground-, and drinking water in Sweden by perfluoroalkyl and 
polyfluoroalkyl substances (PFASs). Ambio, 46(3), 335-346.

RISE — Research Institutes of Sweden9



Några utvalda webbsidor
• https://www.ewg.org/research/canaries-kitchen

• https://www.twokitchenjunkies.com/the-dangers-of-teflon/

• https://cordis.europa.eu/project/id/227525/reporting

• https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf

• https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/hogfluorerade-amnen---pfas

• https://www.eea.europa.eu/themes/human/chemicals/emerging-chemical-risks-in-europe

• http://www.greenhealthwatch.com/newsstories/newslatest/latest0701/frying-pan-teflon.html

• https://www.teflon.com/en/consumers/teflon-coatings-cookware-bakeware/safety
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