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Vedlegg 2: Nærmere begrunnelse for HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoksy)propansyre), inkludert ammoniumsaltet (GenX), 
andre salter og syrehalider 
 

Generelt har det vært en overgang til bruk av kortkjedete PFAS (per-og polyfluorerte alkylstoffer) som 
erstatning for langkjedete PFASer som PFOS, PFOA og C9 – C14 PFCAs, etter at det ble innført 
restriksjoner på disse stoffene. HFPO-DA er en nyere type kortkjedet PFAS som har erstattet PFOA som 
hjelpestoff i produksjonen av fluorpolymerer.  

Stoffidentifikasjon  
Eksempler på stoffer og CAS nr 
 

 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA, FRD-903); CAS 
nr. 13252-13-6 (isomere former;  CAS nr. 75579- 39-4 og 75579-40-7) 

 Ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propanoat, (ammoniumsalt 
GenX, FRD-902,  C3 dimer-salt ); CAS nr. 62037-80-3 

 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propanoat, kaliumsalt, CAS nr. 67118-
55-2  

 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propanoylfluorid, CAS nr. 2062-98-8 
 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propanoat, HFPO-DA anion, CAS nr. 

122499-17-6 
 
Stoffene er svært vannløselige og under vanlige miljøbetingelser vil både saltene og 
syren være i dissosiert form, det vil si i form av anionet til syren HFPO-DA. 

Eksempler på strukturer  
 

HFPO-DA/FRD-903 
 

 



GenX/(Ammoniumsalt)/FRD-902  

 
2,3,3,3-tetrafluor-2-
(heptafluorpropoksy)propanoat, kaliumsalt 

 
 

Bruk 
Ammoniumsaltet til HPFO-DA, GenX, er registrert i REACH i mengder 10 – 100 tonn/år. Den eneste 
kjente importen og bruken av stoffet er i Nederland.  Syren (HFPO-DA) og kaliumsaltet er preregistrert, 
men ikke registrert. Ammoniumsaltet, GenX, er erstatningsstoff for PFOA. Den registrerte bruken er i 
produksjon av fluorpolymerer som PTFE (polytetrafluoretylen) og FEP (fluorinert etylenpropylen). 
Fluorpolymerer brukes i blant annet kabler og PTFE-belegg som kan ha mange anvendelsesområder 
(slippbelegg i kokekar, friksjonsbelegg og belegg for korrosjonsbeskyttelse i deler som brukes under 
vann. I prosessen omdannes GenX til bl.a. syren (HFPO-DA) (Beekman et al., 2016). Utslipp forekommer 
både til luft og vann fra bedrifter som produserer PTFE og FEP.  

Siden GenX ikke har noen funksjon i polymerene, vil forekomsten av stoffet, eller 
omdanningsprodukter, kun være som forurensning i små mengder i polymerene. 
Produksjonsprosessen av fluorpolymerene er designet slik at mest mulig av hjelpestoffer fjernes fra 
polymerene.  

Hvorvidt GenX, HFPO-DA eller andre salter også brukes som erstatningsstoff for langkjedete PFASer på 
andre bruksområder er ikke kjent. Ingen av stoffene er deklarert i produktregisteret, men siden 
stoffene ikke har en harmonisert fareklassifisering kan det ikke utelukkes at de er i bruk i Norge. I tillegg 
er stoffer som forekommer i importerte ferdige produkter ikke deklareringspliktige til 
produktregisteret. 

 

Kriterier for persistens 
Perfluorerte forbindelser er svært motstandsdyktige mot nedbrytning på grunn av den fluorerte 
alkylkjeden som er svært stabil. Mange strukturelt lignende PFASer er svært lite nedbrytbare (Kissa, 
2001).  HFPO-DA brytes ikke ned i screeningtester, verken abiotisk eller biotisk. Dette støttes også av 
QSAR-modelleringer. QSAR estimater for hydrolyse og fototransformering i luft konkluderte med at 



hurtig nedbrytning under disse betingelsene er svært usannsynlig. Eksperimentelle data på hydrolyse 
av ammoniumsaltet til HFPO-DA viser at stoffet ikke hydroliseres.  

Nedbrytning av HFPO-DA forekommer kun ved svært oksidative og reduktive forhold, men 
nedbrytningsraten er lavere enn for PFOA. Flere studier på PFOA bekrefter at dette stoffet er svært lite 
nedbrytbart og at det ikke brytes ned verken abiotisk eller biotisk under normale betingelser (ECHA, 
2013). PFOA og dets salter ble ført opp på kandidatlista i REACH og identifisert som et stoff av særlig 
stor bekymring (SVHC, Substance of Very High Concern), blant annet på grunn av stoffets PBT 
(persistente, bioakkumulerende og toksiske) egenskaper  (ECHA, 2013, ECHA, 2015).  Andre PFASer, 
som C9-C14 PFCAs og PFHxS, er oppført på kandidatlista i REACH blant annet på grunn av sine svært 
persistente egenskaper (vP). Forskjellen mellom HFPO-DA og disse PFASene er eterbindingen i 
perfluorkjeden til HFPO-DA. Det forventes imidlertid ikke at denne eterbindingen senker persistensen 
i særlig stor grad.  

HFPO-DA er svært lite nedbrytbart og mobilt (se nedenfor) i vannmiljø. Dette betyr at kontinuerlige 
utslipp av stoffet til miljøet vil føre til stigende konsentrasjoner, distribusjon verden over, også til 
fjerntliggende områder som Arktis. I tillegg vil grunnvann bli forurenset. Siden HFPO-DA ikke 
adsorberer til sedimenter, jord eller organisk karbon, og ikke viser tegn til biodegradering under 
normale betingelser, er det svært vanskelig å fjerne HFPO-DA fra vann. De fleste vannrenseanlegg for 
både avløp og drikkevann har foreløpig ikke teknologi som kan fjerne HFPO-DA fra vannet. Dermed vil 
stoffet kunne bli sluppet ut i vannmiljøet og drikkevann. Overvåkingsdata fra Nederland, Sverige og 
Storbritannia har dokumentert en uforutsigbar og ukontrollert spredning av HFPO-DA til vann og jord.  

Det finnes screeningtester (innledende tester) på biodegradering av ammoniumsaltet til HFPO-DA som 
viser at stoffet ikke brytes ned. Flere strukturelt lignende PFASer er identifisert som svært lite 
nedbrytbare stoffer (vP). I overvåkingsstudier har det blitt målt HFPO-DA ved avsidesliggende 
lokaliteter langt unna potensielle utslippskilder. Alt i alt kan det konkluderes med at 
nedbrytningspotensialet til HFPO-DA er ubetydelig og at stoffet potensielt oppfyller kriteriene for lite 
nedbrytbare (P) og svært lite nedbrytbare stoffer (vP). 

 

Kriterier for bioakkumulering 
HFPO-DA og andre perfluorerte alkylsyrer akkumuleres ikke i fettvev slik de klassiske miljøgiftene gjør. 
Perfluorerte alkylsyrer er på den annen side vist å kunne bindes til proteiner, noe som kan ha betydning 
for akkumuleringen av stoffet. 
 
Det er forholdsvis få data tilgjengelig for HFPO-DA med hensyn til bioakkumulering i vannlevende 
organismer. I en studie der karpefisk ble eksponert for HFPO-DA via vannfasen (Hoke et al. 2016) kunne 
HFPO-DA ikke detekteres i fisken (BCF verdier <30 og <3 L/kg), men deteksjonsgrensene i dette studiet 
var relativt høye. I et bioakkumuleringsstudie fra felt i Kina (Pan et al. 2017) ble HFPO-DA imidlertid 
detektert i vill karpefisk i nærheten av en bedrift som produserer fluorkjemikalier. Målt 
bioakkumuleringsfaktor (gjennomsnittlig BAF) var på 4.1 L/kg, og var høyere enn for PFOA (2.9 L/kg).   
Et bioakkumuleringsstudie fra felt i Nederland (Van Bentum et al., 2018) viste også at HFPO-DA ble 
detektert i fisken og målt bioakkumuleringsfaktorer (gjennomsnittlig BAF) for HFPO-DA i karpefisk var 
0.47 L/kg mens den var 0.39 L/kg for PFOA. Studiene fra felt tyder på at bioakkumuleringsfaktoren for 
HFPO-DA påvirkes av tilstedeværelsen av andre PFASer, noe som gir usikkerhet i verdiene målt for det 
enkelte PFAS (ECHA website, 2019). 
 
Siden HFPO-DA er svært vannløselig kan potensialet for bioakkumulering i fisk antas å være lavt, slik 
studiene bekrefter. Tilgjengelig dokumentasjon tyder imidlertid på at bioakkumuleringsfaktoren er 



høyere ved en lavere omgivelseskonsentrasjon og påvirkes også av tilstedeværelsen av andre PFASer. 
Eksponering av mennesker for HFPO-DA via fisk kan derfor likevel være av betydning, tilsvarende som 
er vist for PFOA (ECHA, 2018, ECHA website, 2019) 
 
HFPO-DA er vist å kunne bindes til humant lever-fettsyrebindende protein (hL-FABP) (Sheng et al., 
2018), mens det mangler undersøkelser av potensialet for binding til for eksempel serum albumin i 
blodet. De høyeste konsentrasjoner av HFPO-DA i pattedyr er imidlertid funnet i blod og lever, noe 
som tyder på at HFPO-DA følger samme mønster for proteinbinding som andre PFASer (ECHA website, 
2019). 
 
Studier viser at HFPO-DA absorberes raskt i pattedyr, fordeles primært til blod og lever, stoffet 
metaboliseres ikke i kroppen og utskilles gjennom urin.  Halveringstiden for utskillelse hos rotte, mus 
og aper er fra en til tre dager. Det mangler data for halveringstid for utskillelse av HFPO-DA fra blodet 
hos mennesker.  For enkelte andre PFASer, for eksempel PFOA, er det vist at halveringstiden for 
utskillelse fra blodet hos mennesker er betydelig lengre enn hos gnagere. Det er således ikke mulig å 
estimere halveringstiden for HFPO-DA hos mennesker basert på tilgjengelige data for rotter og mus 
(ECHA website, 2019). Videre undersøkelser av halveringstid for utskillelse hos mennesker vil bli 
gjennomført under stoffevalueringsprogrammet1 i REACH. 
 
HFPO-DA oppfyller ikke B-kriteriene basert på BCF-verdier i fisk (BCF/BAF << 2000). Fisk kan likevel være 
en kilde til eksponering, slik som for PFOA. At stoffet er svært mobilt i vannmiljøet (se nedenfor) gjør at 
drikkevann kan være en viktig kilde for mennesker. Et begrenset antall biomonitorerings-studier av 
eksponerte personer viser at stoffet tas opp og gjenfinnes i blodet hos mennesker (se nedenfor). Det er 
av bekymring at stoffet kan bindes til proteiner i blod og vev, men i hvilken grad HFPO-DA 
bioakkumulerer i mennesker (halveringstiden) er foreløpig ikke kjent.  
 
Kriterier for toksisitet 
PFASer er vist å kunne bindes til proteiner i blod og vev (Ng and Hungerbühler, 2014, Numata et al., 
2014, Gannon et al., 2011). Denne egenskapen påvirker akkumulering og fordeling i kroppen, og antas 
å kunne ha betydning for stoffenes helseskadelige effekter. HFPO-DA kan ikke metaboliseres i biota og 
har trolig lignende affinitet til proteiner, noe som resulterer i et potensial for bioakkumulering (Wang 
et al., 2013). Studier har vist at HFPO-DA kan binde seg til humane leverproteiner (Sheng et al., 2018). 
Resultater fra dyrestudier tyder på at HFPO-DA har samme toksiske mekanismer som PFOA (Gomis et 
al., 2018, Wang et al., 2013). I en nylig rapport, viste HFPO-DA høyere potensiale for toksisitet enn 
PFOA når det ble korrigert for forskjeller i toksikokinetikk, men det kreves høyere doser for å oppnå 
samme interne konsentrasjon. Imidlertid, hvis utslipp og dermed eksponeringen øker over tid, vil 
sannsynligheten for skadelige effekter være til stede.  Målorganer inkluderer lever, nyrer, blod og 
immunsystemet. HFPO-DA kan indusere svulster i lever, bukspyttkjertel og testikler i rotter som følge 
av kronisk eksponering. Videre undersøkelser av stoffets kreftfremkallende egenskaper er foreslått 
gjennomført under stoffevalueringsprogrammet2 i REACH.  Studier har også vist at stoffet kan nå 
fosteret ved å passere blod-placenta barrieren, noe som kan føre til tidlige fødsler og lav fødselsvekt 
hos avkom.  

 
1 https://www.echa.europa.eu/da/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-
plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807edce6 
 
2 https://www.echa.europa.eu/da/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-
plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807edce6 
 

https://www.echa.europa.eu/da/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807edce6
https://www.echa.europa.eu/da/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807edce6
https://www.echa.europa.eu/da/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807edce6
https://www.echa.europa.eu/da/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807edce6


HFPO-DA har ennå ikke en harmonisert klassifisering i CLP-regelverket, men er av registrantene i 
REACH selvklassifisert med bl.a. STOT RE2; "kan gi organskader (lever, blod) ved gjentatt eksponering", 
og oppfyller potensielt T-kriteriet. 

Toksisitetsstudier på rotter har vist at HFPO-DA kan indusere svulster i flere organer. Alvorlige, og delvis 
irreversible, leverskader er også observert i eksponerte rotter. Basert på de dataene som finnes 
foreløpig kan man anta at HFPO-DA kan forårsake irreversible og alvorlige effekter på mennesker og 
at stoffet potensielt oppfyller T-kriteriet.  

 

Forekomst 
Forekomst i miljøet 
HFPO-DA er svært lite nedbrytbart, adsorberer lite til organisk karbon og andre stoffer og er lite flyktig. 
Disse egenskapene gjør stoffet svært mobilt i vannmiljøet slik at det kan nå områder langt unna direkte 
utslippskilder. Forekomsten av HFPO-DA i miljøet i Europa har økt betydelig de siste fem årene. 
Overvåkingsstudier fra Nord Carolina i USA og fra Nederland har rapportert forhøyede nivåer av HFPO-
DA i luft, grunnvann og overflatevann i nær tilknytning til produksjonsanlegg og i drikkevann fra 
forurenset overflatevann (Gebbink et al., 2017, Sun et al., 2019) I tillegg er HFPO-DA målt i 
overflatevann langt unna kjente utslippskilder (Pan et al., 2018) noe som tyder på at stoffet kan 
langtransporteres via elver og havstrømmer. Stoffet er målt i Nordsjøen, Østersjøen og nord i 
Norskehavet. I USA er det også funnet at HFPO-DA kan transporteres via regnvann og på den måten 
forurense lokaliteter langt unna produksjonsstedet.  

HFPO-DA er også målt i drikkevann nedstrøms for fluorkjemiske produksjonsanlegg (Brandsma et al., 
2019, Sun et al., 2019, Gebbink et al., 2017, Hopkins et al., 2018). HFPO-DA ble detektert i vill karpefisk 
i nærheten av en bedrift i Kina som produserer fluorkjemikalier (Pan et al. 2017). Stoffet ble der 
detektert i blod (median: 2.09 ng/mL), lever (1.37 ng/g ww), og muskel (1.53 ng/g ww) i karpefisk.  

Funn av GenX i overflatevann og drikkevann (Sun et al., 2019, Gebbink et al., 2017)   er 
bekymringsverdig med tanke på potensielle helseeffekter som følge av menneskers eksponering via 
drikkevann.  

HFPO-DA ble først inkludert i det norske screeningprogrammet i 2016 (Konieczny et al., 2017), men 
stoffet ble ikke påvist. Siden HFPO-DA er tatt i bruk som et erstatningsstoff for PFOA etter at 
utfasingen/reguleringen av PFOA startet, har stoffet vært i bruk i relativt begrenset tid sammenlignet 
med PFOA og mange andre PFASer. Spredningen kan således antas å være mer begrenset foreløpig 
sammenlignet med en del andre PFASer. 
 
I overvåkingsstudier er HFPO-DA funnet i luft, grunnvann, overflatevann og drikkevann i nær tilknytning 
til produksjonsanlegg.  Stoffet er også funnet i mer fjerntliggende områder, noe som indikerer at stoffet 
langtransporteres. Funn av HFPO-DA i overflatevann og drikkevann er bekymringsverdig med tanke på 
potensielle helseeffekter som følge av menneskers eksponering via drikkevann. 
 

Forekomst i mennesker 
I en studie fra Huantai i Kina av innbyggere som bor i nærheten av en bedrift som produserer 
fluorkjemikalier (Pan et al. 2018) ble HFPO-DA påvist i serum hos 18 av i alt 48 personer som ble testet. 
Gjennomsnittlig konsentrasjon var på 0.13 ng/mL (95th persentilen var på 1.72 ng/mL). 
 
I en studie av 30 innbyggere som bor i nærheten av en bedrift som produserer fluorkjemikalier i USA 
(North Carolina) ble det imidlertid ikke påvist HFPO-DA i blod eller urin (NCDHHS, 2018). 



Deteksjonsgrensen var på 0.1 ng/mL. Alle deltagerne i studien hadde imidlertid brukt flaskevann i en 
periode på ca. 9 mnd før prøvene ble tatt og var således ikke eksponert gjennom lokalt forurenset 
drikkevann.  
 
I en studie fra Nederland ble blod fra 24 arbeidstagere i en bedrift som produserer fluorkjemikalier 
analysert for HFPO-DA (Van den Berg, 2017). HFPO-DA ble detektert i 17 av 24 arbeidstagere. Nivåene 
var høyere enn det som ble målt i den generelle befolkning i Huantai og varierte mellom <1 og 169 
ng/mL (medianverdi 1.55 ng/mL). Tre av verdiene var imidlertid spesielt høye i denne studien (26.6, 
51.2 and 169 ng/mL).  
 
Det foreligger begrenset med målinger av HFPO-DA i mennesker, men tilgjengelige data viser at stoffet 
tas opp og gjenfinnes i blodet hos mennesker som er eksponert. 
 
Oppfangningskriterier (Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden i nivåer som gir 
tilsvarende grunn til bekymring) 
Kortkjedete perfluorerte alkylsyrerer vist å oppkonsentreres i planter, noe som skyldes den høye 
vannløseligheten og det lave potensialet for adsorbsjon (Blaine et al., 2013). Oppkonsentreringen i 
spiselige deler av planter, slik som frukt og blader, er vist å være høyere for kortkjedete enn for 
langkjedete perfluorerte alkylsyrer. 

I Nederland er HFPO-DA funnet i grønnsaker dyrket i nærheten av bedrifter som produserer 
fluorkjemikalier. Forholdet mellom konsentrasjonen i planter/grønnsaker og konsentrasjonen i jord 
var betydelig høyere for HFPO-DA enn for PFOA.  Hvis bruk og utslipp av HFPO-DA øker i framtida, 
tyder disse resultatene på at også frukt og grønnsaker potensielt kan bli en vesentlig kilde til dette 
stoffet for mennesker, i tillegg til eksponeringen gjennom drikkevann.  
 
HFPO-DA tas opp i planter og er påvist i spiselige deler av plantene. Dette er av bekymring siden 
mennesker (og planteetende dyr) potensielt kan bli eksponert for HFPO-DA gjennom frukt og 
grønnsaker. 
 
Oppfangningskriterier (Andre stoffer, slik som hormonforstyrrende stoffer og 
tungmetaller, som gir tilsvarende grunn til bekymring) 
Flere PFAS-stoffer er vist å kunne bindes til hormonreseptorer i in vitro-studier og også vist å kunne 
påvirke hormonnivåer i intakte organismer. Det mangler imidlertid slike studier for HFPO-DA. Både 
HFPO-DA og PFOA er vist å indusere testikkelsvulster (Leydigcelle-tumorer). Modulering av 
testosteronnivåer er antatt å spille en viktig rolle i utviklingen av denne type svulster, det finnes 
imidlertid ikke data som verken bekrefter eller avkrefter om HFPO-DA kan påvirke testosteronnivåer i 
organismer (ECHA website, 2019).  

 

Status internasjonalt 
Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) utgjør en stor gruppe stoffer som er i omfattende bruk (se 
http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/) 

Tidligere har det vært knyttet mest bekymring til de langkjedete PFASene og flere grupper av disse 
(PFOS, PFOA, PFHxS, perfluorerte alkylkarboksylsyrer med kjedelengde C9 – C14) er forbudt eller i 
prosess for regulering i EU og/eller globalt (Stokholmkonvensjonen). I den senere tid har det også vært 
en økende bekymring knyttet til at alle PFASer har noen bekymringsverdige egenskaper til felles. Det 
er fra forskjellige hold uttrykt behov for snarlige tiltak på denne gruppen av stoffer, inkludert 

http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/


kortkjedete PFASer, før det oppstår irreversibel forurensning og skade på helse og miljø (Brendel et al., 
2018, Blum et al., 2015) 
 
Nederland har nylig fremmet et forslag om å identifisere HFPO-DA (inkludert ammoniumsaltet (GenX)  
og andre salter og syrehalider) som stoff med svært betenkelige egenskaper (SVHC) (ECHA, 2019). 
Forslaget er under behandling for oppføring på REACH kandidatlista.  
 
For øvrig er de kortkjedete PFAS foreløpig ikke under omfattende regulering, men i EUs 
drikkevannsdirektiv er det nå foreslått3 en grenseverdi for sum PFAS.  Dagens grenseverdier for PFOA 
og PFOS i drikkevann foreslås erstattet av nye grenseverdier for alle PFAS. Summen av PFAS i 
drikkevann skal ikke overstige 0,5 µg/l. Enkeltvis skal stoffene ikke forekomme i konsentrasjoner over 
0,1 µg/l.  Dette er i samsvar med at man i den senere tid har erkjent at alle PFASer har noen 
bekymringer til felles. Det er fra forskjellige hold uttrykt behov for snarlige tiltak på denne type stoffer 
før det oppstår irreversibel forurensning og skade på helse og miljø. I "The Madrid Statement", som er 
underskrevet av mer enn 200 ledende forskere, påpekes det at PFAS-stoffer er av stor bekymring og 
er spredd over hele verden, også i fjerntliggende områder (Blum et al., 2015).  

 
Oppsummering og konklusjon 
Den registrerte bruken av HFPO-DA, ammoniumsalt (GenX) i REACH er som erstatningsstoff for PFOA 
i produksjon av fluorpolymerer. Fluorpolymerene brukes blant annet i kabler og i PTFE-belegg som kan 
ha mange anvendelsesområder (slippbelegg i kokekar, friksjonsbelegg og belegg for 
korrosjonsbeskyttelse i deler som brukes under vann). I fluorpolymerene kan det forekomme rester av 
stoffer som er brukt i produksjonsprosessen, eller omdanningsprodukter av disse, som f.eks. HFPO-
DA. Hvorvidt stoffene også brukes som erstatningsstoff for langkjedete PFASer på andre bruksområder 
er ikke kjent.  

HFPO-DA er ikke vist å kunne brytes ned under naturlige miljøbetingelser og basert på sammenligning 
med andre strukturelt lignende PFASer oppfyller HFPO-DA potensielt kriteriene for lite nedbrytbare 
(P) og svært lite nedbrytbare (vP) stoffer. Stoffet er videre svært mobilt og vannløselig, det er funnet i 
drikkevann, elver og sjøvann. Stoffet kan langtransporteres og er funnet langt fra utslippskildene. 
Dagens teknologi for rensing av avløpsvann og drikkevann er ikke egnet for fjerning av HPFO-DA. Når 
stoffet først er havnet i miljøet vil det ikke brytes ned og utslipp over tid vil medføre økte nivåer i deler 
av miljøet, blant annet i overflatevann og drikkevann. Stoffet er også funnet i fisk og i frukt og 
grønnsaker. Disse utgjør, i tillegg til drikkevann, kilder til eksponering av mennesker. Stoffet oppfyller 
ikke kriteriet for bioakkumulering i fisk, men det er foreløpig ikke avklart om stoffet bioakkumulerer i 
mennesker. HFPO-DA er imidlertid funnet i blodet hos arbeidstagere og mennesker som bor i 
nærheten av produksjonsanlegg. Det er av spesiell bekymring at stoffet kan overføres til fosteret. 
HFPO-DA kan, i likhet med andre perfluorerte alkylsyrer, antas å bindes til proteiner i blod og vev.  
HFPO-DA er generelt mindre undersøkt enn for eksempel PFOA, men stoffet er vist å kunne forårsake 
irreversible og alvorlige effekter (levereffekter, kreftsvulster) i rotter og oppfyller potensielt T-kriteriet. 
Alvorlige helse- og miljøskader ved langtids/livslang eksponering kan ikke utelukkes. Det er således 
ikke mulig å etablere et nivå for fortsatt bruk og utslipp av HFPO-DA som kan anses som trygt, det vil 
si uten risiko for skade på helse og miljø på lang sikt.  

 
3 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf


Det kan konkluderes at HFPO-DA har egenskaper som gir tilsvarende grunn til bekymring som andre 
stoffer som oppfyller kriteriene for prioritetslisten, som PBT og vPvB stoffer. 

Basert på en helhetsvurdering av ovenstående informasjon konkluderes det at HPFO-DA oppfyller 
kriteriene for prioritetslisten. Siden HFPO-DA ikke brytes ned i naturen (vP) og er svært mobilt, vil 
kontinuerlige utslipp føre til økende konsentrasjoner i miljøet, også langt fra kildene. Dette er 
tilsvarende den bekymring som er knyttet til lite nedbrytbare, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT) 
og svært lite nedbrytbare og svært bioakkumulerende (vPvB) stoffer, som også har evne til å 
akkumulere i visse deler av miljøet. Erfaringen med slike stoffer har vist at effekten for helse og miljø 
av en akkumulering i (deler av) miljøet er uforutsigbar på lang sikt (ECHA, 2017). Selv når utslippene 
stanses har det i praksis vist seg å være vanskelig å reversere situasjonen når miljøet først er forurenset 
med slike stoffer.  
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