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Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 
  
cc:  
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QA:  
  
Emne: Opdatering af bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 – 

baggrundsdokumentation 
Bekendtgørelsens bilag 1.8 – Spildevand, urenset og renset 
Metoder til bestemmelse af suspenderet stof 

 

Problemstilling 
I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger findes to metodedatablade for 
suspenderet stof: 

M040 – Suspenderede stoffers tørstof og 

M041 – Suspenderede stoffers tørstof og glødetab. 

Det er i dag ønskværdigt at forenkle systemet af metodedatablade og i videst muligt omfang 
undgå opsplitning af metodekrav på flere metodedatablade. 

Baggrund 
Baggrunden for at opdele i to metodedatablade er beskrevet i rapport fra 
Referencelaboratoriet /1/. Årsagen var, at den metode, der er refereret til i M041, omfatter 
både suspenderede stoffers tørstof og glødetab, mens metode, som er refereret til i M040, 
alene omfatter suspenderede stoffers tørstof. M040 kan derfor ikke anvendes for prøvetyper, 
hvor der ønskes måling for både tørstof og glødetab. 

Referencelaboratoriet har argumenteret for en sammenskrivning af de to metodedatablade 
/2/. Sammenskrivningen vil have som følge, at M040 udgår, og at der for alle prøvetyper 
fremover vil kunne refereres til M041. Derfor vil henvisning til metodedatablad i 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger for en række prøvetyper skulle ændres. 

Metodedatablad M040 indgår i bilag 1.5 Ferskoverfladevand til fremstilling af drikkevand og 
bilag 1.8 Spildevand, urenset og renset i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger. 
Bilag 1.5 forventes slettet ved førstkommende ændring af bekendtgørelsen, jf. /3/. 

Løsning 
Metodehenvisning for suspenderede stoffers tørstof rettes fra M040 til M041 for følgende 
bilag, forudsat at bilag 1.5 slettes ved førstkommende ændring af bekendtgørelsen /3/: 

Bilag 1.8 – Spildevand, urenset og renset 
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Ændringen medfører ingen forskel for laboratorier og brugere af laboratoriedata, idet 
ændringen er redaktionel, hvorfor de hidtil anvendte metoder forsat kan bruges. Desuden 
giver de to metoder til suspenderede stoffers tørstof sammenlignelige resultater, jf. /2/. 

Forskel fra i dag 
Ovenstående løsning medfører ændringer i bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger, som vist nedenfor. Ændring er vist med rødt.  
 
1.8 Spildevand, urenset og renset 

  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

…………………….       

Renset og urenset spildevand       

Klorid (Cl) mg/L  1,5 5 15% A  

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

Suspenderede stoffers tørstof  mg/L  2 10 15% A M041 

Arsen  µg/L  0,5 1 20% A M013 

…………………………..       

 

Det er forudsat, at bilag 1.5 slettes fra bekendtgørelsen. 
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