
  

  
 

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og 
Mikrobiologiske Miljømålinger 
NOTAT 
 
 
Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 
  
cc:  
  
Fra: Stine Kjær Ottsen 
  
Dato: 4. maj 2015 
  
QA: Maj-Britt Fruekilde 
  
Emne: Opdatering af bekendtgørelse nr. 231 – baggrundsdokumentation 

Bekendtgørelsens bilag 1.12, Overvågning af fersk sediment, Detektionsgrænse for 
chlorpyriphos, cypermetrin, 2-methylnaphthalen, dimethylnaphthalener, naphthalen 
og perylen 

I forbindelse med revision af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 900 
af 17/08/2011) modtog Naturstyrelsen et høringssvar, der påpegede, at det var vanskeligt at 
efterleve kravene til detektionsgrænse for chlorpyriphos, cypermetrin, 2-methylnaphthalen, 
dimethylnaphthalener, naphthalen og perylen i fersk sediment.  

Krav til detektionsgrænse er baseret på krav til detektionsgrænse i NOVANA 2011-2015 /1/, 
som angivet i nedenstående tabel.  

Parameter  Enhed  EQS 
Overv. 

LD 
0,1 · 
EQS 

Krav i bkg. 231 
LD Uabs 

Pesticider           

Chlorpyrifos µg/kg TS   0,5  0,5 2 

Cypermethrin µg/kg TS   1  1 5 

Aromatiske kulbrinter           

2-methylnaphthalen µg/kg TS 1000 0,5 100 0,5 5 

Dimethylnaphthalener, sum µg/kg TS 1000 1 100 1 10 

Naphthtalen µg/kg TS  0,5   0,5 5 

PAH           

Perylen µg/kg TS  0,5   0,5 5 

 

Pesticider: Ved høring af nærværende notat blev modtaget et høringssvar, der oplyser, at 
chlorpyrifos og cypermethrin ved en screeningsundersøgelse af sediment fra vandløb blev 
analyseret med detektionsgrænser svarende til de gældende detektionsgrænsekrav. Det 
gældende detektionsgrænsekrav kan derfor opfyldes. På baggrund af høringssvaret er det 
ikke muligt at lempe detektionsgrænserne for chlorpyriphos og cypermetrin.  

Aromatiske kulbrinter og PAH: Det har ikke været muligt at finde data, der kan belyse, hvilke 
detektionsgrænser der kan opnås i fersk sediment for de aromatiske kulbrinter og PAH. For 
2-methylnaphthalen og dimethylnaphthaler haves miljøkvalitetskrav på 1000 µg/kg TS og 
dermed er minimumsperformancekravet 100 µg/kg TS således væsentligt højere end 
NOVANA-detektionsgrænserne på hhv. 0,5 og 1 µg/kg TS. Forslag til reviderede 
detektionsgrænser for 2-methylnaphthalen, dimethylnaphthalener, naphthalen og perylen 
bygger derfor på Eurofins Miljø A/S’s metodeliste. Krav til Uabs foreslås lempet tilsvarende 
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detektionsgrænserne undtaget for dimethylnaphthaler, hvor faktorforholdet mellem Uabs og 
detektionsgrænse foreslås ændret fra en faktor 10 til en faktor 5, idet detektionsgrænsen for 
denne parameter er lempet med en faktor 3 modsat de øvrige parametre, der er lempet med 
en faktor 2. Faktorforholdet på 5 svarer til den faktor, der hyppigst benyttes i bilag 1.12. 

I tabellen herunder er forslag til analysekvalitetskrav gengivet. 

Ændringen er vist med kursiv og rødt. 

  Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  LD Uabs Urel A / K Metode 

Pesticider        

Chlorpyrifos µg/kg TS 0,5 2 50% K  

Cypermethrin µg/kg TS 1 5 50% K  

Aromatiske kulbrinter        

2-methylnaphthalen µg/kg TS 1 10 50% K  

Dimethylnaphthalener, sum µg/kg TS 3 15 50% K  

Naphthtalen µg/kg TS 1 10 50% K  

PAH        

Perylen µg/kg TS 1 10 50% K  

 

Referencer 
/1/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger: Notater til 

opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen, Notat 11.5a, Notat, 2011. 
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