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Problemstilling 
I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger findes et bilag 1.5, som omhandler krav til 
analysekvalitet for fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand. Dette bilag hang oprinde-
lig sammen med bkg. nr. 162 af 29. april 1980 om kvalitetskrav mv. til overfladevand, som 
anvendes til fremstilling af drikkevand. Denne bekendtgørelse er ophævet. Overvågning af 
overfladevand, som anvendes eller planlægges anvendt til fremstilling af drikkevand, er in-
deholdt til Vandrammedirektivet, artikel 7 og bilag V1, og er dermed en integreret del af direk-
tivets krav til ferskvandsovervågning. Analysekvalitetskrav til overvågning af fersk overflade-
vand fremgår af bilag 1.17 i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger. Behovet for 
et separat bilag vedrørende fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand er dermed bort-
faldet.  

Dette notat redegør for, hvordan bekendtgørelsens bilag 1.17 kan justeres, så det dækker 
det fulde behov for overvågning af ferskvand.  

Baggrund 
Gældende krav i bilag 1.5 anvendes sjældent, da drikkevand i Danmark er baseret på grund-
vand, ikke overfladevand.  

I bekendtgørelsens bilag 3 Prøvetagning er der en række for fersk overfladevand til fremstil-
ling af drikkevand ”Fersk overflade til drikkevand”. Der er ikke angivet krævet prøvetag-
ningsmetode eller anbefalinger.  

I nedenstående har referencelaboratoriet gennemgået de gældende krav i bekendtgørelsens 
bilag 1.5 og 1.17 med henblik på at give forslag til justering af bilag 1.17, så det dækker be-
hovet for overvågning af ferskvand, herunder parametre som hidtil alene har figureret i bilag 
1.5. De foreslåede ændringer opfylder analysekvalitetskravene givet i direktiv 2009/90/EF 

                                                 
1 Bestemmelsen er implementeret i § 7, stk. 1 nr. 8 og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1310 af 25. novem-
ber 2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen),  
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uden at skærpe kravene i forhold til direktivets mindstekrav med hensyn til kvantifikations-
grænse (3 gange detektionsgrænse), måleusikkerhed og K-mærkning. 

Hovedbestanddele 
Ledningsevne 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Ledningsevne mS/m 1,5 5 15% K   
Bilag 1.17     1,5 5 15% K   

 
Alle krav er identiske, og gældende krav til ledningsevne i  bilag 1.17 anbefales derfor videre-
ført. 

Farvetal 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Farvetal (Pt) mg/L 1 3 15% A M035 
Bilag 1.17   

 
1 5 15% A M035 

 
Krav til Uabs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at 
kravene i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til farvetal i bilag 
1.17 videreføres. 

Suspenderede stoffers tørstof 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Suspenderede stoffers tørstof  mg/L 1,5 5 15% A M040 
Bilag 1.17     2 10 15% A M041 

 
Krav til LD og Uabs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurde-
res, at kravene i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til suspen-
derede stoffers tørstof i bilag 1.17 videreføres.   

Der henvises til forskellige metodedatablade i bilag 1.5 og 1.17, idet metodedatablad i bilag 
1.5 henviser til DS/EN 872, mens metodedatablad i bilag 1.17 henviser til DS 207.  Baggrun-
den herfor ses i notat fra Referencelaboratoriet /1/. Heri konkluderes, at der ikke forventes at 
være tekniske eller kvalitetsmæssige forskelle på de to metoder. I en metodesammenligning 
med data fra præstationsprøvninger /2/ ses sammenlignelig analysekvalitet med de to meto-
der for suspenderede stoffers tørstof i afløbsvand fra renseanlæg, hvilket understøtter anta-
gelsen om sammenlignelighed.  

DS 207 er foretrukket i bilag 1.17, idet metoden i modsætning til DS/EN 872 indeholder både 
suspenderede stoffers tørstof og glødetab.  

DS 207 er imidlertid trukket tilbage, og det anbefales derfor, at metodedatablad M041 opda-
teres, sådan at den nugældende metode, DS/EN 872, kan anvendes til suspenderede stof-
fers tørstof sideløbende med DS 207.  

Ilt  

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Ilt (O2) mg/L 0,2 0,5 15% K M022 
Bilag 1.17     0,2 0,5 15% K M022 

 
Alle krav er identiske, og det anbefales derfor, at gældende krav til ilt i bilag 1.17 videreføres. 
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Iltforbrug med kaliumdichromat, CODCr 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Iltforbrug med kaliumdichro-

mat, CODCr (O2) 
mg/L 1,5 5 15% A M003 

Bilag 1.17   2 5 15% A M003 
 
Krav til LD er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at kra-
vet i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til CODCr i bilag 1.17 
videreføres. 

Biokemisk iltforbrug, BI5 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2)  mg/L 0,5 1,5 20% A M002 
Bilag 1.17     0,5 1,5 20% A M002 

 
Alle krav er identiske, og det anbefales derfor, at gældende krav til BI5 i bilag 1.17 viderefø-
res. 

Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Ikke flygtigt organisk kulstof, 

NVOC (C) 
mg/L 0,2 0,5 15% A M032 

Bilag 1.17 
 

0,2 0,5 15% A M033 
 
Krav til LD, Uabs og Urel i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet i bilag 1.17. Det 
anbefales derfor, at gældende krav til NVOC i bilag 1.17 videreføres. 

Der henvises til forskellige metodedatablade i bilag 1.5 og 1.17, idet metodedatablad i bilag 
1.5 henviser til både Standard Methods metode 5310 B og 5310 C, mens metodedatablad i 
bilag 1.17 alene henviser til Standard Methods metode 5310 B. Princippet i metode 5310 B 
er termisk oxidation af organisk kulstof til CO2 og bestemmelse af den dannede CO2. Denne 
metode er særligt egnet til prøver med indhold af suspenderet materiale. Princippet i metode 
5310 C er kemisk oxidation. Erfaringsmæssigt giver den kemiske oxidation ufuldstændig oxi-
dation af organisk kulstof, der er bundet i partikler. Fersk overfladevand indeholder suspen-
deret materiale, og det er derfor velbegrundet at kræve analyse med anvendelse af termisk 
oxidation. Alle kommercielle danske miljølaboratorier råder ifølge oplysninger i DANAKs da-
tabase over akkrediterede laboratorier over apparatur til bestemmelse af NVOC med termisk 
oxidation. Det anbefales derfor, at gældende metodekrav i bilag 1.17 videreføres. 

Chlorid 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Chlorid (Cl)  mg/L 1,5 5 15% A   
Bilag 1.4 

  
1,5 5 15% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Chlorid er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav 
til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvali-
tetskrav for chlorid i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen 
skal udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store 
udgifter og være K-mærket. Det anbefales på den baggrund, at tilføje chlorid i bilag 1.17 med 
de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-
mærket). 
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Sulfat 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Sulfat (SO4) mg/L 1,5 5 15% A   
Bilag 1.4 

  
1,5 5 15% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Sulfat er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til 
analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvalitets-
krav for sulfat i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen skal 
udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store ud-
gifter, og være K-mærket. Det anbefales på den baggrund at tilføje sulfat i bilag 1.17 med de 
krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-
mærket). 

Fluorid 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Fluorid (F) mg/L 0,05 0,1 15% A   
Bilag 1.4 

  
0,05 0,1 15% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Fluorid er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav 
til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvali-
tetskrav for fluorid i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen 
skal udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store 
udgifter. Det anbefales på den baggrund at tilføje fluorid i bilag 1.17 med de krav til analyse-
kvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-mærket). 

Ammonium 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Ammonium (NH4) mg/L 0,005 0,01 15% A M004 
Bilag 1.5 Ammonium ( omregnet til N)  0,004 0,008 15% A M004 
Bilag 1.17 Ammonium (N)  0,005 0,01 15% A M004 

 
Krav til analysekvalitet er næsten identiske i bilag 1.5 og bilag 1.17, dog en anelse lempelige-
re i bilag 1.7. Kravene i bilag 1.5 angives dog med enheden mg NH4 pr. liter. Det vurderes, at 
kravene i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til am-
monium i bilag 1.17 videreføres. Ved analyse af overfladevand, der er udpeget til indvinding 
af drikkevand, med henblik på kontrol af drikkevandsbekendtgørelsens krav, skal resultater 
rapporteres med enhed som i drikkevandsbekendtgørelsen. Dette er en simpel omregning og 
styres af kontrakt mellem laboratorium og kunde. Der er derfor ikke behov for at indføre en 
linje i bilag 1.17 med enheden mg NH4 pr. liter. 

Nitrat / nitrit+nitrat 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Nitrat (NO3) mg/L 0,3 1 15% A M008 
Bilag 1.5 Nitrat (omregnet til N) 

 
0,07 0,2 15% A M008 

Bilag 1.17 Nitrit + nitrat (N)  0,005 0,01 15% A M008 
 
I bilag 1.5 anføres krav til analysekvalitet med enheden mg NO3 pr. liter, mens enheden i 
bilag 1.17 er mg N pr. liter. Desuden stilles kvalitetskravene til parameteren nitrat, hvor pa-
rameteren i bilag 1.17 er nitrit+nitrat. Nitrat måles i praksis ved måling af nitrit+nitrat og nitrit 
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fulgt af subtraktion af de to tal. Nitrat er normalt den dominerede andel af nitrit+nitrat. I for-
hold til krav til analysekvalitet vurderes det derfor, at krav til nitrit+nitrat vil være dækkende.  

Kravene til LD og Uabs i bilag 1.17 er væsentligt skærpede i forhold til bilag 1.5. Det anbefales 
på den baggrund, at de gældende krav til Nitrit + nitrat (N) i bilag 1.17 videreføres. Ved ana-
lyse af overfladevand, der er udpeget til indvinding af drikkevand, med henblik på kontrol af 
drikkevandsbekendtgørelsens krav, skal resultater rapporteres med parameter (nitrat) og 
enhed som i drikkevandsbekendtgørelsen. Dette er en omregning og styres af kontrakt mel-
lem laboratorium og kunde. Der er derfor ikke behov for at indføre en linje i bilag 1.17 for 
nitrat med enheden mg NO3 pr. liter. 

Total phosphor 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Total phosphor (P) mg/L 0,01 0,01 15% A M011 
Bilag 1.17     0,01 0,01 15% A M011 

 
Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at gældende krav til total phosphor 
i bilag 1.17 videreføres. 

Metaller og sporelementer 
Cyanid 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Cyanid (CN) μg/L 1,5 5 15% A M034 
Bilag 1.17     1 5 15% A M034 

 
Krav til LD er en smule skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på 
den baggrund, at de gældende krav til cyanid i bilag 1.17 videreføres. 

Antimon 
  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Antimon μg/L 0,3 1 20% A   
Bilag 1.4 

  
0,2 1 20% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Antimon er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med 
krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4), for LD dog let lempede. Der er i lovgivnin-
gen fastsat et miljøkvalitetskrav for antimon for fersk overfladevand på 113 µg/l. Det betyder 
ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektionsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 10 µg/l, og 
at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Desuden er kravet K-
mærkning. Dette mindsteniveau vil ikke være dækkende til at sammenligne overfladevands 
kvalitet med drikkevandskvalitetskravet, der er 2 µg/l ved indgang til ejendom. Gældende 
krav i bilag 1.5 er skærpede i forhold til EU-kravene. Desuden er der almindeligvis ikke be-
hov for krav til antimon i fersk overfladevand. Det anbefales på den baggrund, at gældende 
krav til antimon i bilag 1.5 videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af over-
fladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette kan anføres i bekendtgørelsen med 
f.eks. en fodnote til kravværdierne.  

Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk over-
fladevand, justeret som anbefalet i /3/. 
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Arsen 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Arsen μg/L 0,3 1 20% A   
Bilag 1.4 

  
0,03 0,05 20% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Arsen er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 for LD og for Uabs er 
lempet væsentligt i forhold til krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgiv-
ningen fastsat et miljøkvalitetskrav for arsen for fersk overfladevand på 4,3 µg/l. Det betyder 
ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektionsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 0,4 µg/l, og 
at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Desuden er kravet K-
mærkning. Dette mindsteniveau vil ikke være dækkende til at sammenligne overfladevands 
kvalitet med drikkevandskvalitetskravet, der er 5 µg/l ved indgang til ejendom. Gældende 
krav i bilag 1.5 er skærpede i forhold til EU-kravene. Desuden er der almindeligvis ikke be-
hov for krav til arsen i fersk overfladevand. Derfor anbefales det, at gældende krav til arsen i 
bilag 1.5 videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget 
til indvinding af drikkevand.   

Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk over-
fladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. 

Barium 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Barium μg/L 3 10 20% A   
Bilag 1.17     1 3 20% A M049 

 
Krav til LD og Uabs er skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den 
baggrund, at gældende krav til barium i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at 
fastholde metodekrav. 

Bly 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Bly μg/L 0,3 1 20% A   
Bilag 1.17     0,03 0,1 20% A M049 

 
Krav til LD er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på 
den baggrund, at gældende krav til bly i bilag 1.17 videreføres.   Det anbefales desuden at 
fastholde metodekrav. 

Bor 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Bor μg/L 10 30 20% A   
Bilag 1.4 

  
10 30 20% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Bor er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til 
analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen fastsat et miljøkvalitetskrav for 
bor for fersk overfladevand på 94 µg/l. Det betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektions-
grænsen skal opfylde et mindstekrav på 10 µg/l, og at måleusikkerheden er højst 50 % ved 
værdien af miljøkvalitetskravet. Desuden er kravet K-mærkning. Gældende krav i bilag 1.5 er 
skærpede i forhold til disse EU-krav. Der er almindeligvis ikke behov for krav til bor i fersk 
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overfladevand. Derfor anbefales det, at gældende krav til bor i bilag 1.5 videreføres i bilag 
1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand.  

Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller og spor-
elementer i fersk overfladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. 

Cadmium 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Cadmium μg/L 0,1 0,5 20% A   
Bilag 1.17     0,005 0,03 20% A M049 

 
Krav til LD og Uabs er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbe-
fales på den baggrund, at de gældende krav til cadmium i bilag 1.17 videreføres. Det anbefa-
les desuden at fastholde metodekrav. 

Chrom 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Chrom μg/L 0,3 1 20% A   
Bilag 1.17     0,3 2 20% A M049 

 
Krav til Uabs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at 
Uabs på 2 µg/L er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til chrom i bilag 1.17 
videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. 

Jern 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Jern, opløst μg/L 10 30 20% A   
Bilag 1.5 Jern, opløst (omregnet til mg/L) mg/L 0,01 0,03 20% A  
Bilag 1.17 Total jern mg/L 0,02 0,05 20% A M018 

 
Krav til analysekvalitet for jern er i bilag 1.5 givet som opløst jern, mens det i bilag 1.17 er for 
total jern. Der er derfor behov for krav til både opløst og total jern i bilag 1.17 efter indarbej-
delse af bilag 1.5. Der arbejdes på at sammenlægge metodedatablade for opløst og totalt 
metalindhold, jf. /3/. De gældende krav til analysekvalitet for total jern i bilag 1.17 kan opfyl-
des for opløst jern og vurderes at være dækkende. Det anbefales derfor, at krav til jern i bilag 
1.17 videreføres og at parameteren betegnes ”Jern”. Metodekrav fastsættes som anført i /3/. 

Kobber 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Kobber μg/L 1,5 5 20% A   
Bilag 1.17     0,1 0,3 20% A M049 

 
Krav til LD og Uabs er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbe-
fales på den baggrund, at gældende krav i bilag 1.17 videreføres, Det anbefales desuden at 
fastholde metodekrav. 

Kviksølv 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Kviksølv μg/L 0,003 0,01 20% A   
Bilag 1.17     0,005 0,03 20% A M049 

 
Krav til LD og Uabs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurde-
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res, at LD på 0,005 µg/L og Uabs på 0,03 µg/L er dækkende. Det anbefales på den baggrund, 
at gældende krav i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. 

Mangan 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Mangan μg/L 2 5 20% A   
Bilag 1.4 

  
2 10 20% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Mangan er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er let skærpede for 
Uabs, mens de øvrige krav er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). 
Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvalitetskrav for mangan i overfladevand, hvilket 
betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen skal udføres med den bedste tilgængelige 
teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter, og være K-mærket. Det anbefales 
på den baggrund at tilføje mangan i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i 
bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-mærket).  

Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk over-
fladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. 

Nikkel 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Nikkel μg/L 0,3 1 20% A   
Bilag 1.17     0,2 1 20% A M049 

 
Krav til LD er en smule skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på 
den baggrund, at gældende krav til nikkel i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at 
fastholde metodekrav. 

Selen 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Selen μg/L 0,3 1 20% A   
Bilag 1.4 

  
0,3 1 20% A   

Bilag 1.17     - - - -   
 
Selen er ikke omfattet af bilag 1.17. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til 
analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen fastsat et miljøkvalitetskrav for 
selen for fersk overfladevand på 0,1 µg/l. Det betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at detekti-
onsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 0,01 µg/l (alternativt bedste tilgængelig analyse-
teknik), og at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Det vurde-
res, at en detektionsgrænse på 0,01 µg/l ikke med rimelig sikkerhed kan blive opfyldt med 
gængs analyseteknik. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til selen i bilag 1.5 
videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvin-
ding af drikkevand.  

Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk over-
fladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. 

Zink 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Zink μg/L 1,5 5 20% A   
Bilag 1.17     0,3 1 20% A M049 
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Krav til LD og Uabs er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbe-
fales på den baggrund, at de gældende krav til zink i bilag 1.17 videreføres. 

Organiske mikroforureninger 
Glyphosat og AMPA 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
  Pesticider   

    
  

Bilag 1.5 Glyphosat, aminomethyl-
phosphonsyre (AMPA) 

μg/L 0,01**) 0,05**) 30% A M059 
Bilag 1.17   0,01**) 0,05**) 30% A M059 

 
Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at gældende krav til glyphosat og 
AMPA i bilag 1.17 videreføres. 

Metribuzin, desaminodiketo- og diketo 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Desaminodiketometribuzin, 

diketometribuzin 
μg/L 0,02**) 0,05**) 30% A   

Bilag 1.4 
 

0,02**) 0,05**) 30% A   

Bilag 1.17 
 Øvrige pesticider og ned-
brydningsprodukter   0,01**) 0,5**) 30% A   

 
Desaminodiketometribuzin og diketometribuzin er omfattet af bilag 1.17 som ”øvrige pestici-
der og nedbrydningsprodukter fra pesticider”. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske 
med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Det anbefales på den baggrund at tilfø-
je desaminodiketometribuzin og diketometribuzin i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, 
der findes i bilag 1.5. Dette vil være en mindre lempelse af de gældende krav for desami-
nodiketometribuzin og diketometribuzin i bilag 1.17. 

Øvrige pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
Bilag 1.5 Øvrige pesticider og nedbryd-

ningsprodukter fra pesticider  
μg/L 0,01**) 0,05**) 30% A M065 

Bilag 1.17   0,01**) 0,05**) 30% A M065 
 
Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at gældende krav til øvrige pestici-
der og nedbrydningsprodukter fra pesticider i bilag 1.17 videreføres. 

Benzen 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
  Aromatiske kulbrinter   

    
  

Bilag 1.5 Benzen  μg/L  0,03 0,2 30% A M060 
Bilag 1.17     0,03 0,2 30% A M060 

 
Alle krav er identiske, og det anbefales derfor, at krav til benzen i ilag 1.17 videreføres. 
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1,2-Dibromethan 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 

  
Halogenerede alifatiske kul-
brinter   

    
  

Bilag 1.5 1,2-Dibromethan  μg/L  0,003 0,02 30% A M060 
Bilag 1.4 

  
0,003 0,01 20% A M060 

Bilag 1.17 
 Øvrige halogenerede kul-
brinter   0,03**) 0,2**) 30% A - 

 
1,2-Dibromethan er omfattet af bilag 1.17 som ”øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter”. 
Krav til Uabs og Urel for 1,2-dibromethan i bilag 1.5 er mere lempelige end krav til analysekvali-
tet for drikkevand (bilag 1.4), men skærpet i forhold til bilag 1.17. Det vurderes, at LD på 0,03 
µg/L i bilag 1.17 ikke er dækkende til at måle på fersk overfladevand til drikkevand med et 
drikkevandskvalitetskrav på 0,01 µg/L. Det anbefales på den baggrund at tilføje 1,2-
dibromethan i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, men gældende 
alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand.  

Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 

Bilag 1.5 

Øvrige halogenerede alifatiske 
kulbrinter, herunder dichlor-
methan, trichlormethan, tet-
rachlormethan, dichlorethen-
er, 1,2-dichlorethan, trichlor-
ethen, trichlorethaner, tetra-
chlorethen, tetrachlorethaner 

μg/L  0,03**) 0,2**) 30% A M060 

Bilag 1.17 

 Øvrige halogenerede alifati-
ske kulbrinter, herunder 1,2-
dichlorethan, dichlormethan, 
trichlormethan   0,03**) 0,2**) 30% A M060 

 
Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at krav til øvrige halogenerede 
alifatiske kulbrinter i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales, at de halogenerede alifatiske kul-
brinter i bilag 1.5, som ikke allerede er nævnt i bilag 1.17 , tilføjes i bilag 1.17. 

PAH, herunder benzo(a)pyren 

  Parameter Enhed LD Uabs Urel A / K Metode 
  PAH   

    
  

Bilag 1.5 Benzo(a)pyren  μg/L  0,003 0,02 30% A M060 
Bilag 1.4 

  
0,003 0,005 30% A M060 

Bilag 1.17     - - - - - 

Bilag 1.5 

Øvrige PAH, herunder fluoran-
then, benzo(b+k)fluoranthen, 
benzo(ghi)perylen og in-
deno(1,2,3-cd)pyren 

μg/L  0,02**) 0,1**) 30% A M060 

Bilag 1.4 
  

0,005**) 0,01**) 30% A M060 
Bilag 1.17     - - - - - 

 

Benzo(a)pyren og PAH-forbindelser generelt er ikke omfattet af bilag 1.17, idet overvåg-
ningsprogrammet måler PAH i sediment. Desuden er PAH meget lidt vandopløselige, og 
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analyse i sediment er derfor mere relevant. Det anbefales på den baggrund at undlade at 
tilføje benzo(a)pyren og øvrige PAH i bilag 1.17. 

Løsning 
Det anbefales, at bilag 1.5 med krav til analysekvalitet for fersk overfladevand til fremstilling 
af drikkevand i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger udgår af bekendtgørelsen, 
og at rækken ”Fersk overfladevand til drikkevand” i tabellen i bilag 3 slettes. Bekendtgørel-
sens bilag 1.17 med krav til overvågning af fersk overfladevand videreføres med de ændrin-
ger, der fremgår af tabellen nedenfor.  

 

Parameter  Enhed Anbefaling vedrørende krav til analysekvalitet i bilag 1.17 
 

Hovedbestanddele 
Ledningsevne mS/m Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Farvetal (Pt) mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Suspenderede stoffers 
tørstof  

mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. Metodedatablad M041 
opdateres med indhold fra M040, som derefter kan udgå. 

Ilt (O2) mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Iltforbrug med kalium-
dichromat, CODCr (O2) 

mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 

Biokemisk iltforbrug, BI5 
(O2)  

mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 

Ikke flygtigt organisk kul-
stof, NVOC (C) 

mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 

Chlorid (Cl)  mg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 
bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-
mærket). 

Sulfat (SO4) mg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 
bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-
mærket). 

Fluorid (F) mg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 
bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-
mærket). 

Ammonium (N) mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Nitrit + nitrat (N) mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Total phosphor (P) mg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Metaller og sporelementer 
Cyanid (CN) μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17 
Antimon μg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 

bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget 
til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Me-
todedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og spor-
elementer i bilag 1.17. 

Arsen μg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 
bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget 
til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Me-
todedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og spor-
elementer i bilag 1.17.  
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Parameter  Enhed Anbefaling vedrørende krav til analysekvalitet i bilag 1.17 
 

Barium μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Bly μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Bor μg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 

bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget 
til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Me-
todedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og spor-
elementer i bilag 1.17.  

Cadmium μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17 
Chrom μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Jern, opløst μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. Dog ændres parameter-

navn til Jern og metodedatablad ændres til at gælde både 
opløst og totalt metalindhold, jf. /3/. 

Kobber μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Kviksølv μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Mangan μg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 

bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-
mærket). Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige me-
taller og sporelementer i bilag 1.17. 

Nikkel μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Selen μg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 

bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget 
til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Me-
todedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og spor-
elementer i bilag 1.17.  

Zink μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Organiske mikroforureninger 
Pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider 
Glyphosat, amino-
methylphosphonsyre 
(AMPA) 

μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 

Desaminodiketometribuzin, 
diketometribuzin 

μg/L Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 
bilag 1.5. Det medfører lempet LD i bilag 1.17. Metodeda-
tablad tilføjes i lighed med øvrige pesticider mv. i bilag 1.17. 

Øvrige pesticider og ned-
brydningsprodukter fra 
pesticider  

μg/L Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 

Aromatiske kulbrinter 
Benzen  μg/L  Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. 
Halogenerede alifatiske kulbrinter 
1,2-Dibromethan  μg/L  Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra 

bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget 
til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. 
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Parameter  Enhed Anbefaling vedrørende krav til analysekvalitet i bilag 1.17 
 

Øvrige halogenerede alifa-
tiske kulbrinter, herunder 
dichlormethan, trichlor-
methan, tetrachlormethan, 
dichlorethener, 1,2-
dichlorethan, trichlorethen, 
trichlorethaner, tetrachlo-
rethen, tetrachlorethaner 

μg/L  Bibeholdes uændrede i bilag 1.17. Specifikation fra bilag 1. 
5 af, hvilke halogenerede alifatiske kulbrinter der er omfat-
tet af gruppen, tilføjes i bilag 1.17. 
 

PAH 
Benzo(a)pyren  μg/L  Der vil fortsat ikke være krav til PAH i bilag 1.17. 
Øvrige PAH, herunder flu-
oranthen, ben-
zo(b+k)fluoranthen, ben-
zo(ghi)perylen og in-
deno(1,2,3-cd)pyren 

μg/L  

Forskel fra i dag 
Bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand, anbefales slettet. I tabellen i bilag 
3 slettes rækken ”Fersk overfladevand til drikkevand”. Bilag 1.17, Overvågning af fersk over-
fladevand, justeres, så det er dækkende for overfladevand, uden at gældende krav skærpes  

Alle anbefalede ændringer til bilag 1.17 om fersk overfladevand i bekendtgørelsen om kvali-
tetskrav til miljømålinger er med rødt vist i tabellen nedenfor. 

I tabellen er metodekrav for mange uorganiske sporstoffer anført som M049. Metodedata-
bladets nummer kan blive ændret som følge af anbefalinger i /3/. Metodedatabladets num-
mer for uorganiske sporstoffer i tabellen er derfor at betragte som foreløbigt. 

1.17 Overvågning af fFersk overfladevand 

  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

……………………       

Alkalinitet < 0,5 mmol/L Mmol/L 0,005 0,005 15% A M039 

Chlorid (Cl) mg/L  1,5 5 15% K  

Sulfat (SO4) mg/L 1,5 5 15% K  

Fluorid (F) mg/L 0,05 0,1 15% K  

Total jJern mg/L 0,02 0,05 20% A M018 

……………………..       

Uorganiske sporstoffer       

Cyanid µg/L 1 5 15% A M034 

Antimon µg/L  0,3a) 1 a) 20% a) A a) M049 

Arsen µg/L  0,3 a) 1 a) 20% a) A a) M049 

Barium µg/L  1 3 20% A M049 

Bly µg/L  0,03 0,1 20% A M049 

Bor µg/L  10 a) 30 a) 20% a) A a) M049 
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  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

Cadmium µg/L  0,005 0,03 20% A M049 

………………………….       

Kviksølv µg/L  0,005 0,03 20% A M049 

Mangan µg/L  2 5 20% K M049 

Nikkel µg/L  0,2 1 20% A M049 

Selen µg/L  0,3 a) 1 a) 20% a) A a) M049 

Vanadium µg/L  0,3 1 20% A M049 

………………………………..       

Pesticider       

…………………..       

Glyphosat, aminomethylphosphonsyre (AMPA) µg/L  0,01**) 0,05**) 30% A M059 

Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/L  0,02**) 0,05**) 30% A M065 

Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/L  0,01**) 0,05**) 30% A M065 

………………………       

Halogenerede alifatiske kulbrinter       

Chloralkaner, C10-13 µg/L  0,5 1,5 30% A M060, M062 

1,2-Dibromethan µg/L  0,003 a) 0,02 a) 30% A M060 

Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder 
dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlor-
ethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, 
tetrachlorethen, tetrachlorethaner 

µg/L  0,03**) 0,2**) 30% A M060 

Halogenerede aromatiske kulbrinter       

**) Krav gælder for hver enkelt komponent. 
a): Kvalitetskrav er gældende for måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand 
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