
 

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og 
Mikrobiologiske Miljømålinger 
NOTAT 
 
 
Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 
  
cc:  
  
Fra: Stine Kjær Ottsen 
  
Dato: 25. marts 2015 
  
QA: Maj-Britt Fruekilde 
  
Emne: Opdatering af bekendtgørelse nr. 231 – baggrundsdokumentation 

Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol 
Tilføjelse af stoffer, som der i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen under 
særlige betingelser skal kontrolleres for i boringskontrollen, i det omfang 
kvalitetskravene i dag ikke findes 

I bilag 7 Kontrol med organiske mikroforureninger (på vandværket) i bekendtgørelse om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bkg. nr. 292 af 26/3/2014) er listet en 
række stoffer, der skal analyseres under særlige betingelser. Ikke alle disse stoffer er 
indeholdt i den nuværende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (bkg. 231). 
Nærværende notat klarlægger behov for krav til analysekvalitet og kommer med forslag til 
krav til analysekvalitet for de pågældende stoffer. 

Behov for krav til analysekvalitet 

Detektionsgrænse og ekspanderet måleusikkerhed 
I nedenstående oversigt er listet de parametre, som fremgår af 
drikkevandsbekendtgørelsens bilag 7, og som pt. ikke er indeholdt i bkg. 231. Parameteren 
total olie fremgår ikke af oversigten, da det ikke er en veldefineret parameter, og der ikke 
findes en egnet metode til bestemmelse heraf. Uden en egnet analysemetode kan total olie 
ikke indføres i bekendtgørelsen. 

I tabellen er anvendt forkortelsen ”Drv.krav.” for vandkvalitetskrav for drikkevand iht. bkg. 
292. For methyl-tertiær-butylether (MTBE) er anført to vandkvalitetskrav, en kravværdi og en 
anbefalet værdi, idet kvalitetskravet i bkg. 292 er fastsat til 5 µg/L, men samtidig bemærkes 
det, at det bør tilstræbes, at indholdet er under 2 µg/L.  

Ud fra de principper, der i øvrigt er anvendt i bkg. 231, vil en tilstrækkelig detektionsgrænse 
være 1/10 af den kravværdi, der skal kontrolleres. Behov for detektionsgrænser for at kunne 
kontrollere drikkevandskravet er anført i kolonnen ”0,1 · Drv.krav” i nedenstående tabel. Den 
ekspanderede måleusikkerhed bør højst være 50 % af den kravværdi, der skal kontrolleres, 
og 50 % af måleresultatet ved højere koncentrationer. Behov for absolut ekspanderet 
usikkerhed er anført i kolonnen ”0,5 · Drv.krav” i nedenstående tabel.  

Hvad angår sum af 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen og 1,3,5-trimethylbenzen I 
bkg. 231 er anvendt det princip for andre sum-parametre, at behovet for detektionsgrænse 
beregnes for sum-parameteren på samme måde som for øvrige parametre, men denne 
fordeles ligeligt på hver af de parametre, der indgår i summen. Det betyder, at behovet for 
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detektionsgrænse for hver enkelt af de tre alkylbenzener, der indgår i summen, er 1/10 af 
kravværdi divideret med 3. 
   Behov for DL Behov for Uabs 

Parameter Enhed Drv.krav 0,1 · Drv.krav 0,5 · Drv.krav 

Aromatiske kulbrinter     

Toluen µg/L - - - 

Xylener  
µg/L - - - 

Naftalen 
µg/L 2 0,2 1 

Phenoler     

Phenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

2-methylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

3-methylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

4-methylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

2,3-dimethylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

2,4-dimethylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

2,5-dimethylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

2,6-dimethylphenol 
µg/L 0,5*) 0,05 0,3 

Alkylbenzener     

Sum af 1-methyl-3-
ethylbenzen, 1,2,4-
trimethylbenzen og 1,3,5-
trimethylbenzen µg/L 1 0,03**) 0,2**) 

Ethere     

Methyl-tertiær-butylether, 
MTBE µg/L 5 (krav) 0,5 3 

µg/L 2 (anbefalet) 0,2 1 
*) (øvrige phenoler) 
**) Krav gælder for hver enkelt komponent 

 

Toluen: Der er ikke stillet drikkevandskrav til toluen. Analysekvalitetskrav til toluen er 
indeholdt for grundvand i den nuværende bkg. 231, og referencelaboratoriet anbefaler, at 
krav til detektionsgrænse og ekspanderet måleusikkerhed i grundvand overføres til 
drikkevand. 

Xylener: Der er ikke stillet drikkevandskrav til xylener. Ved xylener forståes o-xylen og m+p-
xylen, og det er således parameteren skal benævnes i den reviderede bkg. 231. 
Analysekvalitetskrav til o-xylen og m+p-xylen er indeholdt for grundvand i den nuværende 
bkg. 231, og referencelaboratoriet anbefaler, at krav til detektionsgrænse og ekspanderet 
måleusikkerhed i grundvand overføres til drikkevand. 

Naftalen: Drikkevandskravet til naftalen bevirker et behov for detektionsgrænse på 0,2 µg/L. I 
bilag for kontrol/overvågning af marint vand (bilag 1.7) og bilag for overvågning af fersk 
overfladevand (bilag 1.17) er der angivet krav til analysekvalitet for naphthalen. 
Analysekvalitetskravene er enslydende i de to bilag, nemlig en detektionsgrænse på 0,1 µg/L 
og en Uabs på 0,5 µg/L. Dette opfylder detektionsgrænsebehovet ved kontrol af 
drikkevandskravet. Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at analysekvalitetskravene i bilag 
1.7 og 1.17 overføres til drikkevand. Stavemåde af naftalen ændres til naphthalen svarende 
til, hvad ellers er anvendt i bkg. 231. 
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Phenol: Drikkevandskravet til phenol bevirker et behov for detektionsgrænse på 0,05 µg/L. I 
bilag for kontrol/overvågning af grundvand (bilag 1.3) er angivet analysekvalitetskrav for 
phenol. Kravet til detektionsgrænse og Uabs for phenol i bilag 1.3 er egnet niveau til at opfylde 
detektionsgrænsebehovet ved kontrol af drikkevandskravet. Referencelaboratoriet anbefaler 
derfor, at analysekvalitetskravene i bilag 1.3 overføres til drikkevand. 

2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 
2,5-dimethylphenol og 2,6-dimethylphenol: To danske laboratorier opgiver i deres 
metodelister detektionsgrænsen for alle parametrene til 0,02 µg/L, hvilket er lavere end 
detektionsgrænsebehovet ved kontrol af drikkevandskravet.  Referencelaboratoriet 
anbefaler, at der stilles krav til detektionsgrænse på et niveau, som er egnet til at opfylde 
detektionsgrænsebehovet ved kontrol af drikkevandskravet, dvs. en detektionsgrænse på 
0,05 µg/L for hver enkelt parameter, og at Uabs fastsættes til 0,3 µg/L. 

Sum af 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen og 1,3,5-trimethylbenzen: To danske 
laboratorier opgiver i deres metodelister detektionsgrænsen for 1,2,4-trimethylbenzen og 
1,3,5-trimethylbenzen til 0,02 µg/L. For 1-methyl-3-ethylbenzen har kun ét laboratoriums 
metodeliste været tilgængelig for referencelaboratoriet, og heri er detektionsgrænsen angivet 
til 0,02 µg/L. En detektionsgrænsen på 0,02 µg/L er for alle tre parametres vedkommende 
lavere end detektionsgrænsebehovet ved kontrol af drikkevandskravet. 
Referencelaboratoriet anbefaler, at der stilles krav til detektionsgrænse på et niveau, som er 
egnet til at opfylde drikkevandskravet, dvs. en detektionsgrænse på 0,03 µg/L for hver enkelt 
parameter, og at Uabs fastsættes til 0,2 µg/L. 

MTBE: To danske laboratorier opgiver i deres metodelister detektionsgrænsen for MTBE til 
hhv. 0,1 og 0,05 µg/L. Begge detektionsgrænser er lavere end detektionsgrænsebehovet ved 
kontrol af drikkevandskravet. Referencelaboratoriet anbefaler, at der stilles krav til 
detektionsgrænse på et niveau, som er tilstrækkelig til at opfylde detektionsgrænsebehovet 
ved kontrol af det anbefalede drikkevandskrav, dvs. en detektionsgrænse på 0,2 µg/L. Uabs 
foreslås til 1 µg/L. 

Akkrediteringer 
Toluen, o-xylen, m+p-xylen, naphthalen, phenol og MTBE: Mindst tre danske laboratorier er 
akkrediterede til måling i drikkevand. Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der stilles 
krav om akkrediterede målinger af disse parametre. 

2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 
2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen og 
1,3,5-trimethylbenzen: Mindst to danske laboratorier er akkrediterede til måling i drikkevand. 
Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der stilles krav om akkrediterede målinger af alle 
parametre. 

Analysemetode 
Toluen, o-xylen, m+p-xylen, naphthalen, phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-
methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-
dimethylphenol, 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen og 
MTBE er veldefinerede parametre, og der er derfor ikke behov for at stille krav til 
analysemetoden.  

I metodedatablad M060 er indeholdt krav om bl.a. opbevaring af flygtige aromatiske 
kulbrinter, naphthalen, phenol og MTBE, og derfor indsættes metodedatablad M060 som 
metodekrav for toluen, o-xylen, m+p-xylen, naphthalen, phenol og MTBE. 

Udkast til tilføjelse i bilag til bekendtgørelsen 
Nedenstående udkast til tilføjelse i bilag til bekendtgørelsen viser referencelaboratoriets 
forslag til krav til analysekvalitet fastlagt ud fra ovenstående argumentation. 
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Ændringerne er vist med kursiv og rødt 
 
Bilag 1.4 Drikkevandskontrol 

Parameter Enhed 

Krav til analysekvalitet 

LD Uabs Urel A/K Metode 

Aromatiske kulbrinter       

Toluen µg/L 0,03 0,1 20% A M060 

o-xylen, m+p-xylen µg/L 0,02**) 0,1**) 20% A M060 

Naphthalen µg/L 0,1 0,5 30% A M060 

Phenoler       

Phenol µg/L 0,05 0,2 30% A M060 

2-methylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

3-methylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

4-methylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

2,3-dimethylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

2,4-dimethylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

2,5-dimethylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

2,6-dimethylphenol µg/L 0,05 0,3 30% A  

Alkylbenzener       

Sum af 1-methyl-3-ethylbenzen, 
1,2,4-trimethylbenzen og 1,3,5-
trimethylbenzen 

µg/L 0,03**) 0,2**) 30% A  

Ethere       

MTBE µg/L 0,2 1 30% A M060 
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