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Prioriterade ämnen aktuella för dagvatten 

Prioriterat ämne eller ämnesgrupp     
Fet stil om prioriterat farligt ämne 

CAS-
nummer 

Toxikologiska och 
ekotoxikologiska effekter 

Förekomst i yt- och 
dagvatten* 

Källor och 
användningsområden* 

Metoder för separation 
ur dagvatten* 

Nonylfenoler1, 3  
    4-nonylfenol 

25154-52-3  
104-40-5 

Östrogena och 
hormonstörande effekter, 
reproduktionshämmande. 
Bioackumuleras. 

Har påträffats i urbana 
sediment, snö, yt- och 
dagvatten. 
Överskridna MKN. 

Trafik, fordon, byggnader. 
Ingår i färg, lack, plast, 
betong, fogmassor, 
rengöringsmedel. 

70-80%reduktion i 
dagvattendammar. 

Oktylfenol1  
    4-(1,1′,3,3′-tetrametylbutyl-fenol) 

1806-26-4  
140-66-9 

Troligtvis liknande 
nonylfenol. 

Har detekterats i 
urbana sediment, snö, 
yt- och dagvatten. 
Överskridna MKN. 

Stabilisator i gummi för 
däcktillverkning 

Ca 40% avskiljs i 
dagvattendammar. 

   

Endosulfan 1, 3  
    alfa-endosulfan 

115-29-7 Neurotoxiskt. 
Svårnedbrytbart och 
bioackumulerande. 

Har detekterats i 
överskridna MKN i 
dagvatten. 
(MKN<detektions-
gräns.) 

Insekticid, träskyddsmedel.  

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1, 2, 3 117-81-7 Reproduktionsstörande 
och hormonstörande 
effekter. Bioackumuleras. 

Har påträffats i urbana 
sediment, snö, yt- och 
dagvatten. 
Överskridna MKN. 

Fordon, byggnader mm. 
Mjukgörare i plast, gummi 
och färg. Finns i 
rostskyddsfärg och lack. 

 

Kadmium och kadmiumföreningar 1, 

2, 4 
7440-43-9 Diverse hälsoskadliga 

effekter, bla 
njurpåverkan. 

Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten. 
Överskridna MKN. 

Fordon, byggnader. Ingår i 
batterier, korrosionsskydd 
vid ytbehandling, färgämne, 
pigment, handelsgödsel. 

Ca 80% avskiljs i 
dagvattendammar. 

Bly och blyföreningar 2, 3, 4 7439-92-1 Effekter på hjärt-, kärl och 
nervsystem. 
Bioackumuleras. 

Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten. 

Mark/sediment: från 
blybensintiden, 
atmosfäriskt nedfall. 
Bilbatterier 

 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 
1, 2,4 

7439-97-6 Diverse hälsoskadliga 
effekter, bla 
reproduktionsstörande 
och nervstörande. 
Bioackumuleras. 

Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten. 

Atmosfärisk deposition.   
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Nickel och nickelföreningar 1, 2,4 7440-02-0 Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten.  

Legeringsmetall. Ingår i 
batterier, katalysatorer och 
konstruktionsmaterial. 
Avfallsförbränning. 

40-50% reduktion i 
dagvattendammar. 

Tributyltennföreningar (TBT) 1, 3    
    Tributyltenn-katjon 

688-73-3  
36643-28-4 

Hormonstörande och 
reproduktionshämmande 
effekter hos 
vattenlevande org. 
Bioackumuleras. 

Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten. 
Överskridna MKN. 

Båtbottenfärg, 
träskyddsmedel, 
konserveringsmedel för 
gummi och plast. 

 

    
Fluoranten 1, 4 206-44-0 

 
Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten. 
Överskridna MKN i 
sediment. 

Bildas vid ofullständig 
förbränning. 

Ca 70% avskiljs i 
dagvattendammar. 

Polyaromatiska kolväten (PAH)1, 2, 3                                                                                                                                                         
    Benso(a)pyren   
    Benso(b)fluoranten 
    Benso(k)fluoranten 
    Benso(g,h,i)perylen      
    Indeno(1,2,3-c)pyren   

Ej tillämpligt 
50-32-8 
205-99-2 
207-08-9 
191-24-2 
193-39-5 

Cancerogena och 
mutagena. Persistenta 
och bioackumulerande. 

Har detekterats i 
sediment, yt- och 
dagvatten. 
Överskridna MKN i 
sediment. 

Trafik, vedeldning. PAHer 
bildas vid ofullständig 
förbränning av 
petroliumprodukter och 
ingår som mjukgörare i 
högaromatiska oljor. 

Generellt omkring 70% 
reduktion i 
dagvattendammar. 

Bromerade difenyletrar (PBDE) 1, 4 Ej tillämpligt Hälsoskadliga, mycket 
toxiska för vattenlevande 
org., reproduktions-
störande. Persistenta och 
bioackumulerande. 

Har påträffats i 
överskridna MKN i 
ytvatten och runt 
detektionsgränsen i 
dagvatten. 

Flamskyddsmedel i 
isoleringsmaterial, textiler, 
elektronik mm. 

 

*Informationen kommer att fyllas på allteftersom projektet Rent Dagvatten går vidare 
1 Prioriterade ämnen aktuella ur nationellt eller regionalt perspektiv för ytvattenförekomster  
  (Naturvårdsverket, 2008) 

2 Ämnen som anses vara ”selected stormwater pollutants” (Eriksson m.fl., 2008) 
3 Prioriterade ämnen som påträffats i koncentrationer över MKN i dagvatten (Alm m.fl., 2010) 

4 Prioriterade ämnen som återfunnits i dagvatten i halter över detektionsgränsen (Alm m.fl., 2010) 
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Tillägg till direktiv 88/347/EEC och 90/415/EEC 

Nr Ämnets namn Identifierat som prioriterat farligt ämne 

34 Carbon-tetrachloride (1)  

35 DDT total (1)(2)  

36 Andrin (1)  

37 Dieldrin (1)  

38 Endrin (1)  

39 Isodrin (1)  

40 Tetrachloro-ethylene (1)  

41 Trichloro-ethylene (1)  

(1)  Denna substans är inte en prioriterad substans men en av övriga föroreningar för vilka EQ gäller enligt beslutad lagstiftning före 13 jan 2009. 
(2) DDT total består av summan av ett antal isomerer, se vidare Annex II i direktivet 2008/105/EG. 
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