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Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, Krav til analysekvalitet for NVOC 

Resultaterne fra referencelaboratoriets erfaringsopsamlinger fra præstationsprøvninger 
udført i 2009 /1/ og 2014 /2/ viser, at den krævede metode DS/EN 1484, jf. metodedatablad 
M033, ikke opfylder det opstillede kriterium for vurdering af måleusikkerhed. Dette har givet 
anledning til vurdering af om analysekvalitetskravene for bestemmelse af NVOC i spildevand 
skal lempes. 

Forslag til analysekvalitetskrav 
Ved erfaringsopsamlingen i 2014 var kriteriet for måleusikkerhed baseret på kravet til 
ekspanderet måleusikkerhed i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 
Sammenhængen mellem ekspanderet måleusikkerhed og den kombinerede 
standardusikkerhed er en faktor 2, og derfor er det anvendte kriterium, at standardafvigelse 
for reproducerbarhed skal være højst halvdelen af kravet til ekspanderet måleusikkerhed. 
 
I den gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er kravet til ekspanderet 
måleusikkerhed 15 % i både urenset og renset spildevand. Der findes ikke miljøkvalitetskrav 
eller generelle krav i bekendtgørelse eller direktiver, der kan vise behov for en bestemt 
analysekvalitet. Ved erfaringsopsamlingen var resultatet for de laboratorier, der havde 
anvendt DS/EN 1484, en standardafvigelse for reproducerbarhed på 16 % svarende til en 
relativ måleusikkerhed på ca. 30 %. Standardafvigelsen for reproducerbarhed for de ikke-
godkendte metoder blev bestemt til 7,2 og 7,6 %, og de ikke-godkendte metoder kan derfor 
med rimelighed siges at opfylde kriteriet for standardafvigelsen for reproducerbarhed, og at 
det fastsatte krav for måleusikkerhed er opnåeligt med andre metoder. På den baggrund 
virker en lempelse af kravet til måleusikkerhed på 30 % i overkanten. Referencelaboratoriet 
anbefaler derfor, at kravet til relativ måleusikkerhed for NVOC fastsættes til 20 %.  
 

Ændringen er vist med kursiv og rødt. 
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  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

Urenset spildevand       

Ikke-flygtigt organisk stof, NVOC (C) mg/L 1,5 5 
15% 
20% A M033 

Renset spildevand       

Ikke-flygtigt organisk stof, NVOC (C) mg/L 0,3 0,5 
15% 
20% A M033 
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