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Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og 
Mikrobiologiske Miljømålinger 
NOTAT 
 
 
Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium 
  
cc:  
  
Fra: Stine Kjær Ottsen 
  
Dato: 27. februar 2015 
  
QA: Maj-Britt Fruekilde 
  
Emne: Opdatering af bekendtgørelse nr. 231 – baggrundsdokumentation 

Bekendtgørelsens bilag 3, Prøvetagning, Henvisninger til standarder og 
vejledninger 

Bilag 3 Prøvetagning 
Bilag 3 i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger vedrører prøvetagning. For hver 
prøvetype er angivet krævet prøvetagningsmetode og/eller anbefalinger. I den gældende 
bekendtgørelse er standarder og vejledninger angivet med årstal for udgivelse. For at sikre 
at bekendtgørelsen er opdateret med henvisning til de nyeste udgaver af standarderne og 
vejledningerne, har referencelaboratoriet set på, om der kan henvises til den seneste udgave 
af metoderne og anbefalingerne fremfor en specifik udgave heraf.  

I bilaget er der angivet links til hjemmesider for de tekniske anvisninger, en vejledning fra 
Plantedirektoratet og en manual fra Naturstyrelsen. Linket til manualen fra Naturstyrelsen 
fungerer, men det gør de øvrige links ikke, og de skal derfor opdateres. For to vejledninger 
fra Miljøministeriet og en vejledning fra Naturstyrelsen bliver der ikke linket til en 
hjemmeside. Referencelaboratoriet anbefaler, at der indsættes links til de tre vejledninger for 
at sikre ensretning af opbygningen af bilaget. Det ville være mest hensigtsmæssigt at 
henvise til en generel hjemmeside, hvorfra den seneste version af vejledningerne kan findes. 
Dette kan godt lade sig gøre for de tekniske anvisninger og Miljøministeriets Vejledning om 
metode til sammensat flowproportional prøvetagning af drikkevand ved forbrugerens taphane 
(Drikkevand ved forbrugerens taphane som et repræsentativt gennemsnit). Men for 
Naturstyrelsens vejledning om kontrol med svømmebade (svømmebassin), 
Plantedirektoratets minimumskrav til akkrediteret prøvetagningsforskrift for kommunalt 
spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald (slam og kompost) samt 
Miljøministeriets Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning (Marint 
vand, Marint sediment, Marin biota) er det kun muligt at linke direkte til dokumenterne. Dette 
er ikke hensigtsmæssigt i tilfælde af, at dokumenterne bliver opdateret, hvorved linket ikke 
længere er gyldigt. Samtidig er der risiko for, at en eventuel opdatering af et af 
dokumenterne vil føre til en ændring i navnet på vejledningen, i dette tilfælde må 
referencelaboratoriet udarbejde et notat, hvor der henvises til nyt link.  

Krævet prøvetagningsmetode 
I bilaget henvises til de standardiserede metoder DS/ISO 5667-11:2009, DS/ISO 5667-
5:2006, DS/ISO 5667-10:2004 og DS/ISO 19458:2006. For alle fire standarder bliver der 
henvist til den gældende udgave, og referencelaboratoriet anbefaler derfor, at der i stedet for 
årstal henvises til de seneste udgaver af standarderne. 
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Den krævede prøvetagningsmetode for drikkevand (kemiske miljøprøver) ved forbrugerens 
taphane som et repræsentativt gennemsnit er ”Miljøministeriets vejledning nr. 9191 af 24. 
april 2009, metode til sammensat flowproportionel prøvetagning af drikkevand ved 
forbrugerens taphane”. Der er tale om den gældende udgave af vejledningen, og 
referencelaboratoriet anbefaler derfor, at henvisningen ændres til ”Miljøministeriets 
Vejledning om metode til sammensat flowproportionel prøvetagning af drikkevand ved 
forbrugerens taphane (seneste udgave)”. 

For både kemiske og mikrobiologiske miljøprøver er den krævede prøvetagningsmetode i 
slam og kompost ”Vejledning: Plantedirektoratets minimumskrav til akkrediteret 
prøvetagningsforskrift for kommunalt spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald, 
Plantedirektoratet maj 1997”. Vejledningen er gældende og derfor anbefales det at ændre 
teksten til ”Plantedirektoratets minimumskrav til akkrediteret prøvetagningsforskrift for 
kommunalt spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald, Plantedirektoratet (seneste 
udgave)”. I en fodnote henvises til NaturErhversstyrelsens hjemmeside. Dette link fungerer 
ikke og bør erstattes af 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/
Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf.  

Anbefalinger 
Under anbefalinger henvises til en række tekniske anvisninger, og i fodnote *) er angivet et 
link til en hjemmeside, hvor de tekniske anvisninger kan findes. Linket fungerer imidlertid 
ikke, og det bør derfor erstattes af http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-
og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/, der henviser til den hjemmeside hos 
Naturstyrelsen, hvor links til alle tekniske anvisninger er samlet.  

Ved de tekniske anvisninger fremgår det, hvem der har været ansvarlig for udarbejdelsen af 
den tekniske anvisning (GEUS, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet (DCE)). 
Referencelaboratoriet anbefaler, at information om fagdatacenter udelades, og at fodnoterne 
***) og ****) slettes, da de henviser til placeringen af de tekniske anvisninger på GEUS’ og 
Aarhus Universitets hjemmesider. Det anbefalede link i fodnote *) vil føre det samme sted 
hen og er derfor dækkende. 

De tekniske anvisninger har udover en titel desuden et nummer (TA. nr.). 
Referencelaboratoriet anbefaler, at både titel og TA. nummeret fremgår, når der henvises til 
en teknisk anvisning for at sikre en entydig identifikation.  

Under drikkevand (både kemiske og mikrobiologiske miljøprøver) henvises til 
”Naturstyrelsens manual for prøvetagning af drikkevand (2012) på www.reference-lab.dk”. 
Referencelaboratoriet anbefaler, at dette ændres til ”Naturstyrelsens manual for 
prøvetagning af drikkevand (seneste udgave)”, og at linket erstattes med 
http://www.reference-lab.dk/media/5630819/pr_veudtagningsmanual-1.pdf og flyttes til en 
nyoprettet fodnote. 

Under svømmebassin (både kemiske og mikrobiologiske miljøprøver) henvises til ”Gældende 
vejledning om kontrol med svømmebade p.t. Naturstyrelsens vejledning nr. 9158 af 8. april 
2013”. Vejledningen er gældende og teksten kan derfor ændres til ”Naturstyrelsens 
vejledning om kontrol med svømmebade (seneste udgave)”. Der indsættes en fodnote med 
link til Naturstyrelsens vejledning nr. 9158 af 8. april 2013. 

For kemiske miljøprøver henvises til ”For udtaget sediment ved klapning anvendes dog 
seneste vejledning fra Miljøministeriet om dumpning af optaget havbundsmateriale – 
klapning” under marint vand, marint sediment og marin biota. Sætningen omformuleres så 
den bliver i tråd med resten af bilaget (”For sediment udtaget ved klapning anvendes 
dogMiljøministeriets Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale – 
klapning (seneste udgave)”) og der indsættes en fodnote med link til Miljøstyrelsens 
Vejledning nr. 8, der er den gældende vejledning. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/
http://www.reference-lab.dk/
http://www.reference-lab.dk/media/5630819/pr_veudtagningsmanual-1.pdf
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Forslag til ændringer  
Forslag til ændringer for de kemiske miljøprøver i bilag 3 ved revision af bkg. nr. 231 er 
nedenfor vist med rødt og kursiv. Forslag til ændringer angivet med track changes kan findes 
i bilag til dette notat. 

Miljøprøve  Krævet 
prøvetagningsmetode 

Anbefalinger*) 

Kemiske miljøprøver   
Råvand (boringskontrol) DS/ISO 5667-11 (seneste 

udgave) 

 

Teknisk anvisning:– G02 
Prøvetagning af grundvand 
(seneste udgave) 

Drikkevand DS/ISO 5667-5 (seneste 
udgave) 

 

Naturstyrelsens Manual for 
prøvetagning 
af drikkevand (seneste 
udgave)**)  
 

Drikkevand ved forbrugerens 
taphane 
som et repræsentativt 
gennemsnit 

Miljøministeriets Vejledning 
om metode til 
sammensat flowproportionel 
prøvetagning 
af drikkevand ved 
forbrugerens 
taphane (seneste 
udgave)***).  
 
Denne prøvetagningsmetode 
er ikke akkrediteret, 
da prøvetagningsudstyret 
efterlades 
uden opsyn fra et 
akkrediteret 
laboratorium.  

 

Fersk overfladevand til 
drikkevand 

  

Spildevand DS/ISO 5667-10 (seneste 
udgave)  

Tekniske anvisninger for 
punktkilder: 
– P01 Regnbetingede udløb, 
fælleskloak (seneste udgave) 
– P02 Regnbetingede udløb, 
separatkloak (seneste 
udgave) 
– P03 Prøvetagning, medicin 
og hjælpestoffer på dambrug 
(seneste udgave) 
– P04 Prøvetagning 
renseanlæg (seneste 
udgave)  

Svømmebassin  Naturstyrelsens Vejledning 
om kontrol 
med svømmebade 
(seneste udgave)****) 

Slam og kompost Plantedirektoratets 
minimumskrav til akkrediteret 
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prøvetagningsforskrift 
for kommunalt 
spildevandsslam og 
komposteret 
husholdningsaffald (seneste 
udgave) *****)  

Grundvand DS/ISO 5667-11 (seneste 
udgave)  

Teknisk anvisning: 
– G02 Prøvetagning af 
grundvand (seneste udgave) 

Fersk overfladevand 
Fersk sediment 
Ferskvandsbiota 

 Tekniske anvisninger om 
overvågning 
af vandløb og søer: 
 
Søer: 
– S01 Feltmålinger og 
vandkemi (seneste udgave) 
– S06 Næringsstoffer i 
sediment (seneste udgave) 
– S07 Miljøfremmede stoffer i 
sediment (seneste udgave) 
– S08 Miljøfremmede stoffer i 
vand (seneste udgave) 
– S09 Kviksølv i fisk (seneste 
udgave) 
 
Vandløb: 
– V19 Miljøfremmede stoffer 
og tungmetaller i 
vandløbsvand (seneste 
udgave) 
– V20 Miljøfremmede stoffer 
og tungmetaller i vandløb: 
Sediment og biota (seneste 
udgave) 
 
Stoftransport i vandløb: 
– B01 Vandløbskemi: 
Prøvetagning, feltmålinger og 
–analyser (seneste udgave) 

Marint vand 
Marint sediment 
Marin biota 

 Tekniske anvisninger om 
marin overvågning: 
– Tekniske anvisninger for 
marin overvågning 2004-
2010: Prøvetagning i felten 
– M22 Miljøfarlige stoffer i 
muslinger (seneste udgave)  
– M24 Miljøfarlige stoffer i 
sediment (seneste udgave) 
– M25 Miljøfarlige stoffer i 
fisk (seneste udgave) 
 
For sediment udtaget ved 
klapning anvendes dog 
Miljøministeriets Vejledning 
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om dumpning af optaget 
havbundsmateriale – 
klapning (seneste 
udgave)******) 

Jordvand, drænvand m.m.  Tekniske anvisninger: 
– L01 Prøvetagning af 
jordvand (seneste udgave)  
– L02 Drænvand (seneste 
udgave) 
– L03 Drænvand – intensive 
prøver (seneste udgave) 

Mikrobiologiske miljøprøver   

Badevand DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

 

Svømmebassin DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

Naturstyrelsens vejledning 
om kontrol 
med svømmebade (seneste 
udgave)****) 

Drikkevand DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

Naturstyrelsens manual for 
prøvetagning 
af drikkevand (seneste 
udgave)**) 

Fersk overfladevand til 
drikkevand 

DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

 

Spildevand DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

 

Slam og kompost Plantedirektoratets 
minimumskrav til akkrediteret 
prøvetagningsforskrift 
for kommunalt 
spildevandsslam og 
komposteret 
husholdningsaffald (seneste 
udgave) *****) 

 

*) Tekniske anvisninger findes på http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-
og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/   
**) Findes på http://www.reference-lab.dk/media/5630819/pr_veudtagningsmanual-1.pdf 
***) Findes på www.retsinformation.dk  
****) Findes på 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66835/vejledning_kontro_svoemmebade_9-4-2013.pdf  
*****) Findes på 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/
Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf  
******) Findes på http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2005/nov/vejledning-
om-dumpning-af-optaget-havbundsmateriale---klapning/  
 

  

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/
http://www.reference-lab.dk/media/5630819/pr_veudtagningsmanual-1.pdf
http://www.retsinformation.dk/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66835/vejledning_kontro_svoemmebade_9-4-2013.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2005/nov/vejledning-om-dumpning-af-optaget-havbundsmateriale---klapning/
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2005/nov/vejledning-om-dumpning-af-optaget-havbundsmateriale---klapning/
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Bilag Forslag til rettelser angivet med track changes 
Miljøprøve  Krævet 

prøvetagningsmetode 
Anbefalinger*) 

Kemiske miljøprøver   
Råvand (boringskontrol) DS/ISO 5667-11 (seneste 

udgave) 

 

Teknisk anvisning: 
– G02 Prøvetagning af 
grundvand (seneste udgave) 

Drikkevand DS/ISO 5667-5 (seneste 
udgave) 

 

Naturstyrelsens manual for 
prøvetagning 
af drikkevand (seneste 
udgave) **) 

Drikkevand ved forbrugerens 
taphane 
som et repræsentativt 
gennemsnit 

Miljøministeriets Vejledning 
om metode til 
sammensat flowproportionel 
prøvetagning 
af drikkevand ved 
forbrugerens 
taphane (seneste 
udgave)***).  
 
Denne prøvetagningsmetode 
er ikke akkrediteret, 
da prøvetagningsudstyret 
efterlades 
uden opsyn fra et 
akkrediteret 
laboratorium.  

 

Fersk overfladevand til 
drikkevand 

  

Spildevand DS/ISO 5667-10 (seneste 
udgave)  

Tekniske anvisninger for 
punktkilder: 
– P01 Regnbetingede udløb, 
fælleskloak (seneste udgave) 
– P02 Regnbetingede udløb, 
separatkloak (seneste 
udgave) 
– P03 Prøvetagning, medicin 
og hjælpestoffer på dambrug 
(seneste udgave) 
– P04 Prøvetagning 
renseanlæg (seneste 
udgave) 
  

Svømmebassin  Naturstyrelsens Vejledning 
om kontrol 
med svømmebade 
(seneste udgave)****) 

Slam og kompost Plantedirektoratets 
minimumskrav til akkrediteret 
prøvetagningsforskrift 
for kommunalt 
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spildevandsslam og 
komposteret 
husholdningsaffald (seneste 
udgave) *****)  

Grundvand DS/ISO 5667-11 (seneste 
udgave)  

Teknisk anvisning: 
– G02 Prøvetagning af 
grundvand 

Fersk overfladevand 
Fersk sediment 
Ferskvandsbiota 

 Tekniske anvisninger om 
overvågning 
af vandløb og søer: 
 
Søer: 
– S01 Feltmålinger og 
vandkemi (seneste udgave) 
– S06 Næringsstoffer i 
sediment (seneste udgave) 
– S07 Miljøfremmede stoffer i 
sediment (seneste udgave) 
– S08 Miljøfremmede stoffer i 
vand (seneste udgave) 
– S09 Kviksølv i fisk (seneste 
udgave) 
 
Vandløb: 
– V19 Miljøfremmede stoffer 
og tungmetaller i 
vandløbsvand (seneste 
udgave) 
 
– V20 Miljøfremmede stoffer 
og tungmetaller i vandløb: 
Sediment og biota (seneste 
udgave) 
 
 
Stoftransport i vandløb: 
–B01. Vandløbskemi: 
Prøvetagning, feltmålinger og 
–analyser (seneste udgave) 

Marint vand 
Marint sediment 
Marin biota 

 Tekniske anvisninger om 
marin overvågning: 
– M01 Prøvetagning i felten 
(seneste udgave) 
– M22 Miljøfarlige stoffer i 
muslinger (seneste udgave)  
– M24 Miljøfarlige stoffer i 
sediment (seneste udgave) 
– M25 Miljøfarlige stoffer i 
fisk (seneste udgave) 
 
For sediment udtaget ved 
klapning anvendes dog 
Miljøministeriets Vejledning 
om dumpning af optaget 
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havbundsmateriale – 
klapning (seneste 
udgave)******) 

Jordvand, drænvand m.m.  Tekniske anvisninger: 
– L01 Prøvetagning af 
jordvand (seneste udgave)  
– L02 Drænvand (seneste 
udgave) 
– L03 Drænvand – intensive 
prøver (seneste udgave) 

Mikrobiologiske miljøprøver   

Badevand DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

 

Svømmebassin DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

Naturstyrelsens vejledning 
om kontrol 
med svømmebade (seneste 
udgave)****) 

Drikkevand DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

Naturstyrelsens manual for 
prøvetagning 
af drikkevand (seneste 
udgave)**) 

Fersk overfladevand til 
drikkevand 

DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

 

Spildevand DS/ISO 19458 (seneste 
udgave) 

 

Slam og kompost Plantedirektoratets 
minimumskrav til akkrediteret 
prøvetagningsforskrift 
for kommunalt 
spildevandsslam og 
komposteret 
husholdningsaffald (seneste 
udgave) *****) 

 

*) Tekniske anvisninger findes på http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-
og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/   

**) Findes på http://www.reference-lab.dk/media/5630819/pr_veudtagningsmanual-1.pdf   
***) Findes på www.retsinformation.dk 

****) Findes på 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66835/vejledning_kontro_svoemmebade_9-4-2013.pdf  

*****) Findes på 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/
Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf  

******) Findes på http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2005/nov/vejledning-
om-dumpning-af-optaget-havbundsmateriale---klapning/ 

 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/programbeskrivelse-del-3/
http://www.reference-lab.dk/media/5630819/pr_veudtagningsmanual-1.pdf
http://www.retsinformation.dk/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66835/vejledning_kontro_svoemmebade_9-4-2013.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Blanketter/Goedning/2003/pr%C3%B8vetagningsvejledning.pdf
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2005/nov/vejledning-om-dumpning-af-optaget-havbundsmateriale---klapning/
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2005/nov/vejledning-om-dumpning-af-optaget-havbundsmateriale---klapning/
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