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Referencelaboratoriet gennemførte i 2014 en opsamling af erfaringer om analysemetoder 
baseret på data fra præstationsprøvninger i perioden 2009 – 2013 /1/. Her blev det konstate-
ret, at analysekits for chlorid og sulfat i spildevand ikke kunne opfylde krav til analysekvalitet i 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger /2/. Tilsvarende resultater blev set ved erfa-
ringsopsamling for perioden 2002 – 2008 /3/.  

Metoderne anvendes af mange laboratorier, hvilket kunne være bekymrende i forhold til den 
analysekvalitet, der generelt leveres. Det almindeligt anvendte princip i bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger er, at der alene stilles krav til metode for parametre, der ikke er 
kemisk og fysisk veldefinerede. Chlorid og sulfat i spildevand anses for veldefinerede para-
metre, og der er derfor i dag ikke krav til den anvendte metode for chlorid og sulfat. Dataop-
samlingen fra 2014 rejser dog tvivl om dette. 

Nærværende notat indeholder en videregående analyse af data fra præstationsprøvningerne 
og giver vurdering af, om der er behov for regulering af metodevalget ved bestemmelse af 
chlorid og sulfat i spildevand. 

Metode 

Generel analysekvalitet 

Information om den generelle analysekvalitet (genfinding og standardafvigelse for reprodu-
cerbarhed, CVR) stammer fra erfaringsopsamlingen /1/. 

Kriteriet for vurdering, der er anvendt ved erfaringsopsamlingen, er at standardafvigelse for 
reproducerbarhed (CVR eller sR) sammenlignes med ½ gang krav til ekspanderet måleusik-
kerhed. Det betyder for både chlorid og sulfat, at CVR skal være < 7,5% for at overholde kri-
teriet. 

Der er ikke specifikke krav til genfinding, men det er et generelt princip, at genfinding ikke 
bør afvige fra 100%, når det vurderes på slutresultatet af en måling. Genfindingen er derfor 
vurderet i forhold til, om den afviger signifikant fra 100% ved at sammenligne differensen 
mellem genfinding og 100% med usikkerheden på differensen. 

Der anvendes følgende symboler: 

p = antallet af laboratorier, hvis data indgår i databehandlingen 

q =  antallet af udelukkede laboratorier for den pågældende metode 
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µ = koncentrationsinterval for nominel værdi af de præstationsprøvninger, der 
indgår i analysen 

Genfinding  = genfinding (gennemsnit i procent af nominel værdi) 

CVR =  variationskoefficient for reproducerbarhed 

I de tilfælde, hvor genfinding afviger signifikant fra 100%, er graden af signifikans markeret 
med stjerner. Herved fremgår det, hvor sikkert det er, at forskellen er reel.  

* signifikant på 95% niveau 

** signifikant på 99% niveau 

*** signifikant på 99,9% niveau 

Z-score 

Fra 2012 indeholder rapporter fra præstationsprøvningerne en bedømmelse ved Z-score. På 
det grundlag er foretaget en optælling af, hvor mange af de afleverede resultater der opnår 
prædikat i følgende kategorier: 

Kategori Kriterium Anvendt 
symbol 

Forventelig 
andel 

Tilfredsstillende |Z| ≤ 2 OK 95 % 

Tvivlsomt 2< |Z| ≤ 3 Q 5% 

Utilfredsstillende |Z| > 3 U 0,3% 
 
Optællingen omfatter alle præstationsprøvninger fra 2012 og frem, dvs. til og med 2015. 

Resultater 

Chlorid 

Oversigt over den generelle analysekvalitet er hentet fra rapporten /1/. 

Tabel 1 Generel analysekvalitet for chlorid opdelt efter analysemetoder baseret på præstationsprøvnin-
ger fra perioden 2009 – 2013 /1/. 

Prøvetype Metode p q µ, mg/L Genfinding CVR 

Alle prøvetyper 

DS 239 53 0 60-220 100% 3,0% 

DS 249 28 2 60-220 101% 3,5% 

Ionkromatografi 44 3 60-220 100% 6,0% 

Hach LCK 311  
(1 – 70 mg/L) 

110 11 60-220 98% 12,7% 

Hach LCK 311 M 
(70 – 1000 mg/L) 

135 12 60-220 96% (*) 13,9% 

Merck 1.14730 
(5 – 125 mg/L) 

23 0 60-220 106% (***) 3,4% 

 
I tabellen er markeret med fed skrift i de tilfælde, hvor en værdi ikke opfylder de opstillede 
kriterier. For genfinding er desuden angivet graden af signifikans med stjerner. 

De standardiserede metoder, dvs. DS 239, DS 249 og ionkromatografi, opfylder kriterierne, 
mens det ikke er tilfældet for de tre metoder, der er baseret på analysekits, Hach LCK 311, 
Hach LCK 311 M og Merck 1.14730.  

Når den generelle analysekvalitet er utilfredsstillende, er det også forventeligt, at et ufor-
holdsmæssigt stort antal deltagere i præstationsprøvningerne leverer utilfredsstillende resul-
tater. En efterprøvning heraf ses i Tabel 2.. 
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Tabel 2 Z-score for chlorid opdelt efter analysemetoder for perioden 2012 – 2015. 

    Antal Z-score i kategorierne 

Prøvetype Metode µ, mg/L  OK Q U 

Alle prøvetyper 

Standardmetoder 

69 - 450 

Antal 97 2 2 

 Relativt antal 96% 2% 2% 

Hach LCK 311  
(1 – 70 mg/L) 

Antal 34 8 18 

 Relativt antal 57% 13% 30% 

Hach LCK 311 M 
(70 – 1000 mg/L) 

Antal 93 33 27 

 Relativt antal 61% 22% 18% 

Merck 1.14730 
(5 – 125 mg/L) 

Antal 15 0 0 

 Relativt antal 100% 0% 0% 

 

Som det ses af tabellen opnår det forventelige antal laboratorier, der anvender standardise-
rede metoder, kategorien tilfredsstillende (OK). Det er ikke tilfældet for laboratorier, der an-
vender de to kit-metoder, Hach LCK 311 og Hach LCK 311 M, hvor kun godt halvdelen af 
laboratorierne opnår tilfredsstillende resultater. Laboratorier, der anvender Merck 1.14730, 
får i alle runder prædikatet tilfredsstillende, selv om den gennemsnitlige genfinding for meto-
den er signifikant for høj. 

Det er således klart, at de to kit-baserede analysemetoder fra Hach ikke giver tilfredsstillende 
resultater, mens kit fra Merck synes at give resultater, der set enkeltvis er tilfredsstillende, 
men i gennemsnit giver for høj genfinding. 

Sulfat 

Oversigt over den generelle analysekvalitet er hentet fra rapporten /1/. 

Tabel 3 Generel analysekvalitet for sulfat opdelt efter analysemetoder baseret på præstationsprøvninger 
fra perioden 2009 – 2013 /1/. 

Prøvetype Metode p q µ, mg/L Genfinding CVR 

Alle prøvetyper 

Ionkromatografi 55 4 29-88 100% 6,0% 

SM 19.-20. udg. Meto-
de 4500-SO42-E 

17 0 29-88 104% 8,3% 

Hach LCK 153  
(40 – 150 mg/L) 

82 0 29-88     93% (*) 17,3% 

Hach LCK 353  
(150 – 900 mg/L) 

11 1 51-85 136% 10,8% 

 
I tabellen er markeret med fed skrift i de tilfælde, hvor en værdi ikke opfylder de opstillede 
kriterier. Hvor datagrundlaget er utilstrækkeligt, er der ikke foretaget vurdering af om kvalite-
ten opfylder de stillede krav. 

Ionkromatografi opfylder kriterierne, mens SM Metode 4500-SO4
2-, giver marginalt for høj 

standardafvigelse for reproducerbarhed, CVR. Hach LCK 153, der er baseret på analysekit, 
opfylder ikke kriterierne. Der er for få data til statistisk vurdering for Hach LCK 353, men data 
tyder ikke på, at kvaliteten er bedre end for Hach LCK 153.  

Prøvernes koncentration er generelt lavere end måleområdet for Hach LCK 353, hvilket kan 
være årsag til den tvivlsomme analysekvalitet. Metoden er desuden anvendt af få laboratori-
er.   

Når den generelle analysekvalitet er utilfredsstillende er det også forventeligt, at et ufor-
holdsmæssigt stort antal deltagere i præstationsprøvningerne leverer utilfredsstillende resul-
tater. En efterprøvning heraf ses i Tabel 4. 
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Tabel 4 Z-score for sulfat opdelt efter analysemetoder for perioden 2012 – 2015. 

    Antal Z-score i kategorierne 

Prøvetype Metode µ, mg/L  OK Q U 

Alle prøvetyper 

Standardmetoder 

29 - 94 

Antal 52 1 4 

 Relativt antal 91% 2% 7% 

Hach LCK 153  
(40 - 150 mg/L) 

Antal 55 15 17 

 Relativt antal 63% 17% 20% 

Hach LCK 353  
(150 - 900 mg/L) 

Antal 1 4 9 

 Relativt antal 7% 29% 64% 

 

Som det ses af tabellen, opnår tæt på det forventelige antal laboratorier, der anvender stan-
dardiserede metoder, kategorien tilfredsstillende. Det er ikke tilfældet for laboratorier, der 
anvender kit-metoden, Hach LCK 153, hvor knap to tredjedele af laboratorierne opnår til-
fredsstillende resultater. Resultaterne for Hach LCK 353 er utilfredsstillende, hvilket kan 
hænge sammen med, at kittet er anvendt uden for sit anvendelsesområde. 

Det er således klart, at de anvendte kit-baserede analysemetoder ikke giver tilfredsstillende 
resultater. 

Deltagere i præstationsprøvningerne 

I hver præstationsprøvning deltager i gennemsnit 73 laboratorier, hvoraf godt halvdelen (53% 
i gennemsnit) er fra Danmark.  

Deltagerne fra både Danmark og udlandet er overvejende driftslaboratorier fra enten rense-
anlæg eller industri. Blandt de danske laboratorier er andelen af laboratorier, der har akkredi-
tering, i gennemsnit 9% af alle danske deltagere. Det drejer sig om fem laboratorier, der har 
deltaget i præstationsprøvningerne i varierende omfang. I det omfang, de er akkrediterede til 
chlorid og sulfat, gælder deres akkreditering en standardiseret metode, jf. DANAKs database 
over akkrediterede laboratorier. 

Deltagere der anvender kit-baserede metoder 

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger er kun er relevant for laboratorier, der 
leverer målinger for spildevandsprøver udtaget i Danmark som grundlag for myndigheders 
forvaltningsafgørelser.  

Mange deltagere i præstationsprøvningerne anvender kit-baserede metoder, og det vides 
også fra deltagerlisterne, at mange af deltagerne er driftslaboratorier på renseanlæg. Drifts-
analyser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger. 

Laboratorierne deltager anonymt i præstationsprøvningerne, så det er derfor ikke muligt med 
sikkerhed at identificere, hvilke af deltagerne der leverer analyseresultater, der er omfattet af 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

En indikation af, om deltagerne er akkrediterede laboratorier eller driftslaboratorier, kan ses i 
valget af metode, idet de akkrediterede laboratorier overvejende anvender standardiserede 
metoder, mens driftslaboratorier overvejende anvender kit-baserede metoder. 

Det er derfor undersøgt i hvilket omfang deltagere, der har anvendt kit-baserede analyseme-
toder til chlorid eller sulfat, også har analyseret alle øvrige parametre med kit-baserede me-
toder, og hvor ofte deltagere, der anvender kit-baserede metoder til chlorid og sulfat, har 
anvendt standardiserede metoder til andre parametre. 

Optællingen er for antal af datasæt. Datasættene stammer fra otte præstationsprøvninger, 
hvorfor antallet af datasæt er større, sandsynligvis væsentligt større, end antallet af laborato-
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rier i hver kategori, fordi et givet laboratorium ofte har deltaget i mere end én af præstations-
prøvningerne. 

 

Antal gange i præstationsprøvninger i 
perioden 2012 – 2015 hvor chlorid eller 
sulfat er analyseret med en kitbaseret 
metode (antal præstationsprøvninger) 

Antal gange, hvor et af de 225 data-
sæt også indeholder standardisere-
de analyser for BOD, NVOC eller TP 

Antal datasæt, hvor chlorid eller 
sulfat er analyseret med en stan-
dardiseret metode 

225 21 101 

 

Oversigten viser, at analyse af chlorid eller sulfat med kit-baserede analysemetoder hoved-
sagelig udføres af laboratorier, der sandsynligvis er driftslaboratorier på renseanlæg eller 
industri. Metodevalget for 21 datasæt indikerer, at analyse af chlorid eller sulfat med kit-
baserede metoder kan være udført af et laboratorium, der ikke er et driftslaboratorium, men 
da nogle driftslaboratorier også anvender standardiserede metoder, kan det ikke siges med 
sikkerhed.  

Til sammenligning er analyse af chlorid eller sulfat i 101 datasæt udført med standardiseret 
metode, hvilket indikerer, at analysen ikke er udført på et driftslaboratorium.  

Opslag i DANAKs, Norsk Akkrediterings og SWEDACs databaser over akkrediterede labora-
torier viser, at der ikke er laboratorier, der er akkrediteret til måling af chlorid eller sulfat med 
kit-baserede metoder. 

Sammenfattende er det overvejende sandsynligt, at chlorid og sulfat kun analyseres med kit-
baserede metoder af driftslaboratorier og at akkrediterede laboratorier alene anvender stan-
dardiserede metoder til chlorid og sulfat. 

Diskussion og konklusion 
De kit-baserede målemetoder for chlorid og sulfat giver, som det er vist ovenfor, resultater, 
der ikke er af tilstrækkelig kvalitet til anvendelse som grundlag for myndigheders forvalt-
ningsafgørelser eller til brug for offentligt finansierede overvågningsprogrammer, jf. bekendt-
gørelse om kvalitetskrav til miljømålinger /2/. Det ses ved for stor gennemsnitlig afvigelse fra 
prøvernes nominelle indhold eller for stor spredning mellem deltagernes resultater, eventuelt 
begge dele. For de enkelte deltagere betyder det, at der forekommer utilfredsstillende resul-
tater i præstationsprøvningerne langt oftere, end det skulle forventes. 

For akkrediterede laboratorier er en del af dokumentationen, der lægges til grund for akkredi-
tering, at målingernes sporbarhed er vist. Det betyder, at laboratoriet f.eks. ved analyse af 
certificeret referencemateriale eller ved deltagelse i præstationsprøvning kan vise, at det er i 
stand til at få korrekte resultater. Som vist i Tabel 1 og Tabel 3 giver kit-metoderne for både 
chlorid og sulfat genfindinger, der afviger fra de forventede 100%. I nogle tilfælde kan det 
forklares med, at kittene er anvendt udenfor deres anvendelsesområde. Det er tillige vist i 
Tabel 2 og Tabel 4, at risikoen for utilfredsstillende Z-score er høj med kit-baserede metoder. 
Der er derfor sandsynlighed for, at der ikke vil kunne dokumenteres tilfredsstillende analyse-
kvalitet for de kit-baserede metoder for chlorid og sulfat i forhold til bekendtgørelsens krav. 
Akkreditering i forhold til disse krav vil da ikke være mulig.  

I Tabel 1 og Tabel 3 er yderligere vist, at CVR for de fleste kit-baserede metoder er for høje. 
Det vil betyde, at laboratorierne ved deres validering af metoderne vil have vanskeligt ved at 
vise, at deres måleusikkerhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kvalitetskrav til mil-
jømålinger. Forudsat at alle øvrige kriterier, f.eks. sporbarhed, er tilfredsstilende dokumente-
ret, kan en sådan metode dog godt akkrediteres, men kan ikke mærkes med ”KVALBEK” 
som indikation på, at kravene i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er overholdt. 

Kit-baserede målemetode for chlorid og sulfat anvendes hovedsagelig af laboratorier, der 
med stor sandsynlighed er driftslaboratorier, hvis målinger ikke er omfattet af krav til analy-
sekvalitet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.  
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Nogle data (21 datasæt) i de undersøgte otte præstationsprøvninger (i alt 225 datasæt) kan 
ikke med sikkerhed tilordnes enten driftslaboratorier eller laboratorier, der leverer målinger, 
der anvendes som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser. 

Anbefaling 
Formålet med nærværende notat er at give en vurdering af, om der er behov for regulering af 
metodevalget for bestemmelse af chlorid og sulfat. 

Fordi kit-baserede metoder til bestemmelse af chlorid og sulfat kan som vist ovenfor konklu-
deres, at de: 

1) med stor sandsynlighed kun anvendes af driftslaboratorier, 

2) vanskeligt vil kunne akkrediteres som følge af utilfredsstillende sporbarhed, 

3) med stor sandsynlighed ikke vil kunne mærkes ”KVALBEK”, 

4) på nuværende tidspunkt ikke er akkrediterede i Skandinavien, 

hvorfor det anbefales at undlade regulering af metodevalget for bestemmelse af chlorid og 
sulfat. 
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