
 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for 
Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 
NOTAT 
 
 
Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium 
  
cc:  
  
Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen 
  
Dato: 4. oktober 2016 
  
QA:  
  
Emne: Opdatering af bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 –  

baggrundsdokumentation 
Bekendtgørelsens bilag 1.3 – Kontrol/overvågning af grundvand,  
bilag 1.4 – Drikkevandskontrol  
Krav til akkreditering for gruppeparametre med betegnelsen ”Øvrige xxx” 

 

Problemstilling 
I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger findes i en række tilfælde gruppeparamet-
re som f.eks. ”Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider”. Gruppen vil med 
denne formulering omfatte alle tænkelige parametre i gruppen. Det har vist sig uhensigts-
mæssigt, at parametre, som ikke er gængse måleparametre, er omfattet af krav til akkredite-
ring. 

Dette notat giver forslag til, hvordan denne type parametre kan opdeles, sådan at der kræves 
akkreditering for parametre, der indgår i faste kontrol- eller overvågningsprogrammer, mens 
øvrige parametre kan analyseres uden akkreditering, blot målinger udføres under et kvali-
tetssystem i overensstemmelsen med EN ISO/IEC 17025 eller tilsvarende. Problemstillingen 
er typisk aktuel for grundvand og drikkevand, hvorfor opdateringen alene vedrører disse to 
prøvetyper. 

I det følgende bruges disse betegnelser: 

A-mærkning: krav til akkrediteret teknisk prøvning 

K-mærkning: krav om udførelse af målinger under et kvalitetsstyringssystem i overensstem-
melse med ISO 17025 eller tilsvarende. 

Fremgangsmåde 
Fremgangsmåden er her beskrevet generelt for bilag 1.3 og 1.4.  

Ingen parametre i bilag 1.3 og 1.4 i gældende bekendtgørelse er K-mærkede. Alle er A-
mærkede. 

Hovedregel: 

De parametre, som i bilag 1.3 og 1.4 i gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømå-
linger er omfattet af en gruppebetegnelse, f.eks. ”Øvrige PAH”, opdeles i tre linjer:  

1. I den ene linje nævnes med navn de parametre, som i dag er nævnt med navn i be-
kendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger.  Her bevares A-mærkning.  
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2. Anden linje tilføjes for at tage højde for øvrige stoffer i drikkevandsbekendtgørelsens 
kontrol. Parameterbetegnelsen er ” Øvrige xxx, der er anført ved stofnavn i bekendt-
gørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 7”, hvor xxx er 
navnet på parametergruppen. Linjen A-mærkes svarende til gældende regler. 

3. Den tredje linje omfatter ”Andre xxx end de ovenfor nævnte”. Disse K-mærkes, og 
gældende kvalitetskrav videreføres uændret. Hvor det er relevant tilføjes K-
mærkningen fodnoten: ” Målinger, der indgår i det nationale program for overvågning 
af vandmiljøet, udføres dog som akkrediteret teknisk prøvning (A-mærket) med min-
dre andet er aftalt.” 

Undtagelse til denne fremgangsmåde er 

• Parametre, hvor bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger allerede i dag indehol-
der en lang liste af navngivne parametre. Eksempelvis uorganiske sporstoffer i grund-
vand. I disse tilfælde undlades anden linje. 

Bilag 1.3 – Kontrol/overvågning af grundvand 
Bilag 1.3 anvendes i forbindelse med overvågning af grundvand og boringskontrol i medfør 
af drikkevandsbekendtgørelsen. 

Gældende bestemmelser 
Følgende parametergrupper findes: 
Gruppeparameter i bkg. nr. 914 
Øvrige uorganiske sporstoffer 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider 
Methyl- og dimethylphenoler, herunder 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-
dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol 
Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder chloroform, tetrachlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, 
1,1,1-trichlorethan 
Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren 
Øvrige blødgørere, herunder di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP), dibutylphthalat 
 

Forslag til ændring i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
De forslag til ændringer, der følger af fremgangsmåde ovenfor, er vist i nedenstående ske-
ma. Heri er ændringsforslag markeret med rød skrift og forslag til slettet tekst desuden vist 
med gennemstregning. 

  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

…….       
Andre uorganiske sporstoffer end de 
ovenfor nævnte µg/L 0,2**) 1**) 20% K***)  

…….       
Øvrige pesticider og nedbrydnings-
produkter fra pesticider, der er 
anført ved stofnavn i bekendtgørel-
sen om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, bilag 7 

µg/L  0,01**) 0,05**) 30% A M065 

Andre pesticider og nedbrydnings-
produkter fra pesticider end de 
ovenfor nævnte 

µg/L  0,01**) 0,05**) 30% K***) M065 

…….       
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  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 
Methyl- og dimethylphenoler, her-
under 2-Methylphenol, 3-
methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-
dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 
2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-
phenol 

µg/L 0,05**) 0,3**) 30% A  

Øvrige methyl- og dimethylpheno-
ler, dvs. 3,4-dimethylphenol, 3,5-
dimethylphenol 

µg/L 0,05**) 0,3**) 30% K  

…….       
Øvrige halogenerede alifatiske kul-
brinter, herunder Chloroform, 
tetrachlormethan, trichlorethen, 
tetrachlorethen, 1,1,1-trichlorethan, 
1,2-dichlorethan, cis-1,2-
dichlorethen 

µg/L  0,02**) 0,1**) 20% A M060 

Øvrige halogenerede alifatiske kul-
brinter, der er anført ved stofnavn i 
bekendtgørelsen om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg, 
bilag 7  

µg/L  0,02**) 0,1**) 20% A M060 

Andre halogenerede alifatiske kul-
brinter end de ovenfor nævnte µg/L  0,02**) 0,1**) 20% K***) M060 

…….       
Øvrige PAH, herunder Fluoranthen, 
benzo(b+k)fluoranthen, ben-
zo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
cd)pyren 

µg/L 0,01**) 0,05**) 30% A M060 

Øvrige PAH, der er anført ved stof-
navn i bekendtgørelsen om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsy-
ningsanlæg, bilag 7 

µg/L 0,01**) 0,05**) 30% A M060 

Andre PAH end de ovenfor nævnte µg/L 0,01**) 0,05**) 30% K***) M060 

…….       
Øvrige blødgørere, herunder Di(2-
ethylhexyl)-phthalat (DEHP), di-
butylphthalat  

µg/L 0,1**) 1**) 20% A M060 

Andre blødgørere end de ovenfor 
nævnte µg/L 0,1**) 1**) 20% K***) M060 
**) Krav gælder for hver enkelt komponent 
***): Målinger, der indgår i det nationale program for overvågning af vandmiljøet, udføres dog som akkrediteret teknisk 
prøvning (A-mærket) med mindre andet er aftalt. 
 

Bilag 1.4 - Drikkevandskontrol 
Bilag 1.4 anvendes ved drikkevandskontrol i medfør af drikkevandsbekendtgørelsen. 

Gældende bestemmelser 
Følgende parametergrupper findes: 
Gruppeparameter i bkg. nr. 914 
Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider 
Methyl- og dimethylphenoler, herunder 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-
dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol 
Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrom-
methan, tribrommethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlo-
rethen, tetrachlorethaner  
Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren 
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Forslag til ændring i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
De forslag til ændringer, der følger af fremgangsmåden ovenfor, er vist i nedenstående ske-
ma. Heri er ændringsforslag markeret med rød skrift og forslag til slettet tekst desuden vist 
med gennemstregning. 

Drikkevand er ikke en prøvetype, der er relevant i det nationale overvågningsprogram, hvor-
for fodnote til K-mærkning, som beskrevet for punkt 3 ovenfor, ikke anvendes. 

  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

…….       
Øvrige pesticider og nedbrydnings-
produkter fra pesticider, der er 
anført ved stofnavn i bekendtgørel-
sen om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, bilag 7 

µg/L  0,01**) 0,05**) 30% A M065 

Andre pesticider og nedbrydnings-
produkter fra pesticider end de 
ovenfor nævnte 

µg/L  0,01**) 0,05**) 30% K M065 

…….       
Methyl- og dimethylphenoler, her-
under 2-Methylphenol, 3-
methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-
dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 
2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-
phenol 

µg/L 0,05**) 0,3**) 30% A  

Øvrige methyl- og dimethylpheno-
ler, dvs. 3,4-dimethylphenol, 3,5-
dimethylphenol 

µg/L 0,05**) 0,3**) 30% K  

…….       
Øvrige halogenerede alifatiske kul-
brinter, herunder Dichlormethan, 
trichlormethan, dichlorbrommethan, 
chlordibrommethan, tribrommethan, 
tetrachlormethan, dichlorethener, 
1,2-dichlorethan, trichlorethen, 
trichlorethaner, tetrachlorethen, 
tetrachlorethaner, 1,1,1-
trichlorethan, 1,2-dichlorethan, cis-
1,2-dichlorethen 

µg/L  0,03**) 0,1**) 20% A M060 

Øvrige halogenerede alifatiske kul-
brinter, der er anført ved stofnavn i 
bekendtgørelsen om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg, 
bilag 7  

µg/L  0,03**) 0,1**) 20% A M060 

Andre halogenerede alifatiske kul-
brinter end de ovenfor nævnte µg/L  0,03**) 0,1**) 20% K M060 

…….       
Øvrige PAH, herunder Fluoranthen, 
benzo(b+k)fluoranthen, ben-
zo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
cd)pyren 

µg/L 0,005**) 0,01**) 30% A M060 

Øvrige PAH, der er anført ved stof-
navn i bekendtgørelsen om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsy-
ningsanlæg, bilag 7 

µg/L 0,005**) 0,01**) 30% A M060 

Andre PAH end de ovenfor nævnte µg/L 0,005**) 0,01**) 30% K M060 

…….       
**) Krav gælder for hver enkelt komponent 


	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger
	NOTAT
	Problemstilling
	Fremgangsmåde
	Bilag 1.3 – Kontrol/overvågning af grundvand
	Gældende bestemmelser
	Forslag til ændring i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

	Bilag 1.4 - Drikkevandskontrol
	Gældende bestemmelser
	Forslag til ændring i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger


