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Side 1 

-- NOTAT 

Stoffer relevante for en spredningsmodel 

For at udvælge relevante stoffer til en spredningsmodel for Vesterhavet ved 
høfdedepotet er der taget udgangspunkt i de vurderede koncentrationsni-
veauer for stofferne i depotet, som angivet i ”Status over forureningssituatio-
nen ved høfde 42 på Harboøre Tange”, Ringkjøbing Amt, Juni 2003. 

For hvert stof er der angivet et potentielt vandkvalitetskrav, som enten er be-
regnet eller hentet fra en vurdering foretaget af Miljøstyrelsen eller i EU-regi. 
Vurderingen for hvert stof er angivet i bilag 2. 

Ved at sammenholde udsivningskoncentrationen med vandkvalitetskravet er 
der beregnet en ”farlighedsfaktor”, F for hvert stof. De stoffer hvor F er størst 
er følgende: Parathion,  Ethyl-sulfotep, Malathion, Methylparathion, EP1, Pa-
raoxon og EP2-syre. 

Ud fra den nævnte screening og viden om stofferne er følgende stoffer ud-
valgt til spredningsmodellen: 

 Begrundelse 
Parathion Parathion er valgt som repræsentativ for gruppen af fosforinsekticider. Af 

stofferne i bilag 2 tilhører desuden malathion, methylparathion og parao-
xon denne gruppe. Hele denne stofgruppe er sammenlignelig mht. giftig-
hed og nedbrydelighed. 
Vandkvalitetskravet for parathion er mere sikkert end for ethyl-sulfotep, 
hvorfor denne er valgt selvom sulfotep også falder ud med en høj F-værdi. 

EP1 EP1 falder ud med en høj F-værdi og er interessant, da den også udledes 
med Cheminovas spildevand og sandsynligvis også findes i udledningen 
fra den eksisterende afværgeforanstaltning ved høfdedepotet. Da der er 
bidrag fra alle de tre kilder der er i området, vil en spredningsberegning 
med dette stof kunne visse hvorledes fanerne fra de tre kilder opfører sig i 
forhold til hinanden. Dette er relevant i forhold til eventuelt at fastsætte 
nærområder for udledningerne. 

EP2-syre EP2-syre falder ud med en høj F-værdi og er interessant da stoffet er 
svært nedbrydeligt. Det formodes derfor at opholde sig i området i længere 
tid og der er dermed risiko for en ophobning af stoffet. Stoffet er dog ikke 
specielt toksisk, hvilket også fremgår af det højere vandkvalitetskrav 
(VKK). Det er endvidere det stof, der udledes i størst koncentration fra de-
potet. 

Kviksølv Kviksølv får ikke en af de højeste F-værdier, men er interessant, da den er 
med i det eksisterende moniteringsprogram ved høfdedepotet, og da der 
historisk/politisk har været fokus på stoffet. 

Formaldehyd Formaldehyd udledes kun med Cheminovas spildevand og er medtaget for 
at få en beregning på spredningen hidrørende alene fra denne kilde. 
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Side 2 

Data for de udvalgte stoffer 

Stof  
(CAS nr.) 

VKK pot. 
ug/l 

Bemærkninger: 

Parathion 
(56-38-2) 

0,003 Ingen fordampning fra vandfasen af betydning.  /1/ 
Der vil ske en vis nedbrydning ved fotolyse og bionedbrydning. 
/1/ 
I forbindelse med spredningsmodellen vurderes nedbrydnin-
gen dog konservativt som unedbrydelig, da halveringstiden er 
længere end opholdstiden i området, der indgår i sprednings-
modellen.  
Nedbrydelighed vurderes som: T½ = 60 d. (forsøgsresultat) 
Forsøget er udført af Vandkvalitetsinstituttet for Cheminova i 
1987 /3/. Forsøgsvandet har været recipientvand fra Nissum 
Bredning. Testtemperatur = 15 °C, testkoncentration hhv.20 og 
100 ug/l (begge koncentrationer gav samme resultat). Dette 
forsøg vurderes at give den bedste vurdering af nedbrydelig-
heden efter udledning fra de tre kilder i Vesterhavet. I vintersi-
tuationer med lave temperature vil nedbrydningen være lang-
sommere, men tilsvarende vil den være højere ved 
temperaturer over 15 °C. 
 
Potentielt bioakkumulerbar med en logPow=3,8 /1/ 
 
Der vil ske nogen adsorption til partikler, men da litteratur-
værdier af Koc varierer mellem 3.086 og 38.000 /1/ er det svært 
at vurdere konkret for denne recipient. 

EP1 
(298-06-6) 

0,50 Der er et sparsomt datamateriale om stoffet, hvilket gør det 
anslåede VKK usikkert. 
 
Ingen tendens til bioakkumulering /3/. 
Ingen tendens til binding til sediment /3/. 
Nedbrydeligheden er ukendt, men formodes letnedbrydelig. 
Nedbrydningen vurderes dog konservativt som unedbrydelig, 
da der ikke haves data, der kan indgå i beregningerne. 

EP2-syre 
(5.871-17-0) 

40 Stoffet er svært nedbrydeligt og vurderes i forbindelse med 
spredningsmodellen konservativt som unedbrydeligt, da halve-
ringstiden er længere end opholdstiden i området, der indgår i 
spredningsmodellen. 
T½ vinter (10 °C) = 600 d  (forsøgsresultat) 
T½ sommer (18 °C) = 330 d  (anslået) 
Forsøgene er udført af Vandkvalitetsinstituttet for Cheminova i 
upåvirket havvand /2/. 
 
Ingen tendens til bioakkumulering, da lav log Pow /Cheminova 
A/S/. 
Ingen tendens til binding til sediment /3/. 

Kviksølv 
(7.439-97-6) 

0,30 For kviksølv regnes der med et VKK på 0,3 ug/l total kviksølv. 
Der forventes snart et forslag fra Miljøstyrelsen på 0,036 ug/l 
opløst kviksølv. Da vi ikke har målte værdier for opløst kviksølv 
i de tre kilder, men kun for total kviksølv, regnes der med 0,3 
ug/l. 
 
Kviksølvs skæbne vil efter udledning være kompleks. Der reg-
nes dog konservativt, som om al udledt kviksølv forbliver i 
vandfasen, for på den måde at anslå, om der er et problem. 

Bilag 1



Side 3 

Stof  
(CAS nr.) 

VKK pot. 
ug/l 

Bemærkninger: 

Stoffet regnes ligeledes som unedbrydeligt. 
 
Uorganiske kviksølvforbindelser kan omdannes mikrobiologisk 
til methylmercury. Methylmercury er bioakkumulerbart. Uorga-
niske kviksølvforbindelser forventes ikke at fordampe fra vand-
fasen /1/. 
Organiske kviksølvforbindelser nedbrydes mikrobiologisk til 
mindre organiske kviksølvforbindelser eller til elementært kvik-
sølv. Elementært kviksølv vil have en vis evne til fordampning. 
Kviksølvforbindelser binder sig generelt stærkt til partikler, men 
kan frigives til vandfasen igen /1/. 
For kviksølv regnes der med en i forvejen forekommende kon-
centration på 0,0025 ug/l. Denne værdi skal lægges til bidraget 
fra de tre kilder /4/. 

Formaldehyd 
(50-00-0) 

10 Data om nedbrydelighed medtages i spredningsmodellen og 
halveringstiden fastsættes som: 
T½ = 10 d. 
Formaldehyd beskrives som letnedbrydeligt. Opslag på 
HSDB/Toxnet /1/ giver resultater for T½ på mellem < 1 til 17 d 
(screeningstest der ikke er nærmere definerede). 
Halveringstiden under de givne forudsætninger anslås derfor 
pragmatisk som en ca.-middelværdi. 
 
Stoffet adsorberes ikke til partikler /1/. 
Der forventes ingen betydelig fordampning fra vandfasen /1/. 

 

Kilder 
/1/ Toxnet, HSDB. Refererer forskellige kilder. Tilgængelig fra toxnet.nlm.nih.gov 
/2/ Undersøgelser af EP2-syres skæbne og effekt i marint miljø, Vandkvalitetsinstituttet sep. 
1992 
/3/ Totalgodkendelse af Cheminova A/S iht. § 38 af 24/3-1988 
/4/ Maximum permissible concentrations and negligible concentrations for metals…RIVM 
oktober 1997 (Holland) 
 



Side 4 

Beregning af farlighedsfaktor, F 
 

Farlighedsfaktoren, F er for hvert stof beregnet som 
]/[

]/[
lgVKK

lgionkoncentrat
F

anslået µ
µ

=   

og svarer til det princip, der anvendes ved risikovurdering af kemikalier1, 
hvor der beregnes en PEC/PNEC2.  
Såfremt PEC/PNEC > 1 vurderes der at være en risiko i recipienten. Der 
gælder dog ikke tilsvarende, at såfremt F > 1 er der en risiko for recipienten, 
idet den anvendte koncentration ikke svarer til PEC. Her er koncentration de 
beregnede koncentrationer i udsivningen. PEC vil svare til de koncentratio-
ner, som beregnes med spredningsmodellen for Vesterhavet. Vandkvalitets-
kravet, VKK svarer ikke helt til PNEC, idet VKK er PNEC suppleret med en 
ekstra sikkerhedsfaktor, der tager højde for uønskede langtidseffekter, be-
nævnt ”SF langtid” i skemaet.  
 
PNEC er her beregnet i henhold til TGD1 for ferskvand. 
 
I skemaet er de værdier der er anvendt til beregningen af F markeret med 
fed. 

                                            
1 Technical Guidance Document on Risk Assessment, part II, ECB, 2003 
2 PEC: predicted environmental concentration; PNEC: predicted no-effect concentration 
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Side 5 

Koncentration PNEC SF langtid VKK anslået VKK, bek 921 F
Stof Mængde (mg/l) ug/l ug/l ug/l
Ethylparathion 1,205 Egne beregninger: 0,003 1 0,003 0,01 401.667         
Ethyl-sulfotep 0,028 Egne beregninger: 0,002 10 0,0002 - 140.000         
Malathion (fyfanon) 0,274 Egne beregninger: 0,006 1 0,006 0,01 45.667           
Methylparathion 0,352 Egne beregninger: 0,009 1 0,009 0,01 39.111           
EEHOOSPS (EP1) 14,889 Egne beregninger: 0,5 1 0,5 - 29.778           
Paraoxon 0,019 Egne beregninger: 0,002 1 0,002 - 9.500             
III.EEHOOOPS (EP2-syre) 135,343 Egne beregninger: 40 1 40 - 3.384             
4-Cl-anilin 0,078 FHI: 0,1 1 0,1 10 780                
Dichlorprop 0,162 Egne beregninger: 2,4 10 0,24 m.d. 675                
MMHOOSPS (MP1) 25,015 Egne beregninger: 46 1 46 - 544                
Dialkylsulfider 7,212 Egne beregninger: 14 1 14 - 515                
Ethyl-amino-parathion 0,465 Egne beregninger: 1 1 1 - 465                
4-Cl-2-cresol 22,27 ECB: 50 1 50 - 445                
4-nitrophenol (PNF) 4,325 10 1 10 - 433                
II.MMHOOOPS (MP2-syre) 74,55 Egne beregninger: 200 1 200 - 373                
10.EEMOOSPS 0,882 Egne beregninger: 2,5 1 2,5 - 353                
d-ETH-EP-3 5,281 Egne beregninger: 160 10 16 - 330                
1.MOOSPS 3,098 Egne beregninger: 12 1 12 - 258                
Kviksølv 0,072 0,3 240                
O-cresol 0,342 FHI: 2 1 2 400 171                
4.EOOOPS 1,689 Egne beregninger: 15 1 15 - 113                
ISO-MP-1 4,689 Egne beregninger: 160 1 160 - 29                  
Mechlorprop 0,032 Egne beregninger: 1,3 1 1,3 m.d. 25                  
I.EHHOOOPS (disyre) 19,126 Egne beregninger: 1100 1 1100 - 17                  
9.MMEOOSPS 0,102 Egne beregninger: 6,2 1 6,2 - 16                  
Ethylbenzen 0,158 10 16                  
7.EEMOOSPO 0,643 Egne beregninger: 51 1 51 - 13                  
Xylen 0,108 10 11                  
MCPA 1,476 Egne beregninger: 200 1 200 m.d. 7                    
3.EOOSPO 0,744 Egne beregninger: 130 1 130 - 6                    
2.EOOSPS 0,16 Egne beregninger: 32 1 32 - 5                    
Arsen 0,015 4 4                    
Toluen 0,275 ECB: 74 1 74 10 4                    
d-MET-MP-3 0,498 Egne beregninger: 310 1 310 - 2                    
11.EEMOOOPS 0,019 Egne beregninger: 16 1 16 - 1,2                 
2,4-dichlorphenol 0,006 FHI: 5,8 1 5,8 10 1,0                 
Trichlorethen (TCE) 0,113 ECB udkast: 115 1 115 10 1,0                 
2,6-dichlorphenol 0,003 Egne beregninger: 4,8 1 4,8 - 0,63               
12.MMEOOOPS 0,001 Anslået ud fra triester 10 2 - 0,50               
EP-1-methylamid 0,042 100 - 0,42               
Chloroform 0,004 10 0,40               
PNCB 0,007 FHI: 30 1 30 1 0,23               
6.MOOOPS 0,041 Egne beregninger: 188 1 188 - 0,22               
DEPAT 0,006 Egne beregninger: 28 1 28 - 0,21               
Benzen 0,012 ECB: 80 1 80 2 0,15               
5.EOOOPO 0,074 Egne beregninger: 600 1 600 - 0,12               
2,4-D 0,001 10 0,10               
8.MOOSPO 0,011 Egne beregninger: 240 1 240 - 0,05               
Tetrachlorethen (PCE) 0,001 ECB udkast: 51 1 51 10 0,02               
Formaldehyd - Miljøstyrelsen: 10 -

ECB: EU-Risikovurderingsrapporter lavet under European Chemicals Bureau
FHI: Rapport fra Fraunhofer-Institut, juni 1999 foretaget ifm. udpegning af prioriterede stoffer til Vandrammedirektivet

Er udeladt, da det er en sum af to stoffer, der er angivet særskilt
Cl-cresol (4-Cl-2-cresol og 6-Cl-2-
cresol) 80 5,401

Disse to stoffer er ikke vurderet, da jeg ikke har kunnet finde økotox-data. F-faktoren vurderes lavere end 4-Cl-2-cresol
6-Cl-2-cresol / 6-Cl-2-methylphenol 31 2,111
4,6-dichlor-2-methylphenol 4 0,29

Ej relevante, da under dgr:
Methyl-sulfotep 0,0003 <0,001
1,1,1-trichlorethan 0 0
Tetrachlormethan 0,003 <0,001
MP-1-methylamid 0 0  


