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Bassinvand µg/L  0,03**) 5% 0,03**) 0,1**) 20% A 

 
Som det fremgår, er kravene til analysekvalitet identiske i drikkevand og bassinvand. Disse 
krav er udtryk for en gængs opnåelig analysekvalitet, som er nødvendig til analyse af visse 
halogenerede alifatiske kulbrinter. Ved mindre skærpede krav vil en almindeligt anvendt 
mindre følsom analysemetode (f.eks. Miljøprojekt nr. 75, /1/) også være en mulighed. 
Referencelaboratoriet foreslår, at kravene til analysekvalitet for returskyllevand til 
genanvendelse lægges på et niveau, så den mindre følsomme analysemetode kan 
anvendes. 

Trihalomethaner forstås normalt som en sum af de fire parametre: trichlormethan, 
dichlorbrommethan, chlordibrommethan og tribrommethan. Det antages her, at samme 
definition vil være gældende for returskyllevand til genanvendelse.  

Referencelaboratoriets forslag til krav til analysekvalitet for trihalomethaner i returskyllevand 
til genanvendelse er: 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 

Trihalomethaner µg/L  0,5**) 5% 0,5**) 2**) 20% A  

 

Dette forslags anvendelighed til kontrol af kvalitetskravene er illustreret i de to følgende 
tabeller for henholdsvis detektionsgrænse, LD, og ekspanderet måleusikkerhed (absolut 
værdi), Uabs. Ved sammenligningen er anvendt den ovenfor anførte antagelse om, at 
trihalomethaner er en sum af fire parametre, og det er desuden antaget, at de fire parametre 
bidrager ligeligt til summen. 

Sammenligningen er foretaget efter de samme principper som ved arbejdet med revision af 
bekendtgørelse om kvalitetskrav for miljømålinger, dvs. krav til analysekvalitet beskrevet i 
Kommissionsdirektiv 2009/90/EF /2/. 
Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser (LD) og LQ baseret på vandkvalitetskrav til 
returskyllevand 

Parameter  Enhed  ST max 
Returskyllevand 

krav 
1

LD 
2

LD 
3

LD 
0,3 · 
krav 

LQ=3 · 
LD 

      Total 
Enkelt-

stof           

Trihalomethaner µg/L  0,5 25 6,25 0,50 0,5 0,5 1,9 1,5 
 
Som det fremgår af tabellen er den opnåelige kvantifikationsgrænse (LQ=3 · DL) for forslaget 
til detektionsgrænse bedre end den ønskelige (0,3 · krav), hvorfor forslaget er tilstrækkeligt til 
kontrol af kvaliteten af returskyllevand. 
Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (Uabs) og Uabs baseret på 
vandkvalitetskrav til returskyllevand 

Parameter  Enhed 
Returskyllevand 

krav 
1

Uabs 
2

Uabs 
3 

Uabs   
0,5 · 
krav 

    Total 
Enkelt-

stof           

Trihalomethaner µg/L  25 6,25 1,4 2 2   3,1 
  
Som det fremgår af tabellen er forslaget til ekspanderet usikkerhed (absolut værdi), Uabs, 
bedre end den ønskelige (0,5 · krav), hvorfor forslaget er tilstrækkeligt til kontrol af kvaliteten 
af returskyllevand. 

Forslaget til analysekvalitet er derfor tilstrækkeligt til formålet for både detektionsgrænse og 
ekspanderet usikkerhed (absolut værdi). Forslaget til ekspanderet usikkerhed (relativ værdi), 
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Urel, er 20%. Denne værdi er bedre end det ønskede maksimum på 50%, hvorfor også dette 
krav er tilstrækkeligt til formålet. 

Turbiditet 
Gældende krav til analysekvalitet (bkg. 900) for turbiditet i drikkevand er vist nedenfor. Der 
findes ikke krav i bkg. 900 til analysekvalitet for turbiditet i bassinvand og spildevand. 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Prøvetype Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 

Drikkevand FNU  0,02 5% 0,05 0,05 15% A M036

 
Kravet til detektionsgrænse er ikke tilstrækkeligt i forhold til kontrol af drikkevandskvalitet /3/ 
og er det derfor heller ikke ved kontrol af kvaliteten af returskyllevand, hvor 
vandkvalitetskravet er mere skærpet end i drikkevand. Ved arbejdet med bkg. nr. 900 blev 
det imidlertid vurderet, at en bedre analysekvalitet ikke er muligt, hvorfor forslaget også 
anbefales anvendt for returskyllevand. Forslaget er et udtryk for den bedste tilgængelige 
teknik. 

NVOC 
Gældende krav til analysekvalitet (bkg. 900) for NVOC i drikkevand og renset spildevand er 
vist nedenfor. Der findes ikke krav til analysekvalitet for NVOC i bassinvand i bkg. 900. 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Prøvetype Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 

Drikkevand mg/L  0,2 5% 0,2 0,5 15% A M032 

Renset spildevand mg/L  0,2 5% 0,3 0,5 15% A M033

 
Som det fremgår, er kravene til analysekvalitet i drikkevand og spildevand identiske med 
undtagelse af krav til analysemetode. Årsagen til forskel i metodekrav er, at der i spildevand 
er et indhold af suspenderet stof med indhold af organisk materiale, som skal medtages i 
bestemmelsen. I drikkevand er indholdet af suspenderet stof ubetydeligt, hvorfor det ikke er 
nødvendigt at specificere en metode, der også medtager partikler. 

Kravet til turbiditet, som også er et udtryk for indholdet af suspenderet materiale, er mere 
skærpet i returskyllevand til genanvendelse end i drikkevand. Det vurderes derfor, at der ikke 
er behov for den metode, der er krævet i spildevand. Den relevante metode til NVOC er 
derfor den, der er gældende i drikkevand. 

Inddampningsrest 
Gældende krav til analysekvalitet (bkg. 900) for inddampningsrest i drikkevand er vist 
nedenfor. Der findes ikke krav til analysekvalitet for inddampningsrest i bassinvand og 
spildevand i bkg. 900.  

Der anvendes generelt i bekendtgørelse betegnelsen tørstof frem for inddampningsrest, 
hvorfor det foreslås også at anvende betegnelsen tørstof ved beskrivelse af krav til 
analysekvalitet for returskyllevand. 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Prøvetype Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 

Drikkevand mg/L  10 5% 10 30 15% A M029

 
Kravet til vandkvalitet i returskyllevand er imidlertid mere skærpet end i drikkevand. Det er 
derfor relevant at sikre, at kvalitetskrav for analyse af drikkevand også er tilstrækkeligt for 
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returskyllevand. Sammenligningen er foretaget på samme måde som anvendt ovenfor til 
trihalomethaner. 

Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser (LD) og LQ baseret på vandkvalitetskrav til 
returskyllevand  

Parameter  Enhed  ST max

Returskyllevand 
krav  

1 
LD 

2 
LD 

3 
LD 

0,3 · 
krav 

LQ = 
3 · LD

Tørstof  mg/L  10 500  10,0 10 10 150 30 

 
Som det fremgår af tabellen er den opnåelige kvantifikationsgrænse (LQ=3 · DL) for forslaget 
til detektionsgrænse bedre end den ønskelige (0,3 · krav), hvorfor forslaget er tilstrækkeligt til 
kontrol af kvaliteten af returskyllevand. 

Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (Uabs) og Uabs på vandkvalitetskrav til 
returskyllevand 

Parameter  Enhed  Returskyllevand krav
1

Uabs 
2

Uabs 
3

Uabs  
0,5 · 

drv.k.

Tørstof  mg/L   500 21 30 30   250 

 
Som det fremgår af tabellen er forslaget til ekspanderet usikkerhed (absolut værdi), Uabs, 
bedre end den ønskelige (0,5 · krav), hvorfor forslaget er tilstrækkeligt til kontrol af kvaliteten 
af returskyllevand. 

Forslaget til analysekvalitet er derfor tilstrækkeligt til formålet for både detektionsgrænse og 
ekspanderet usikkerhed (absolut værdi). Forslaget til ekspanderet usikkerhed (relativ værdi) 
er 15%. Denne værdi er bedre end det ønskede maksimum på 50%, hvorfor også dette krav 
er tilstrækkeligt til formålet. 

Metodekravet til tørstof i drikkevand findes i metodedatablad M029. Kravet heri er 
anvendelse af DS 204. 

Sammenfatning 
Sammenfattende er Referencelaboratoriets forslag til krav til analysekvalitet for de fire 
kemiske parametre, der påtænkes anvendt ved kontrol af vandkvaliteten for returskyllevand 
til genbrug: 
Bilag 1.xx Kontrol af returskyllevand til genbrug 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 
Trihalomethaner µg/L  0,5**) 5% 0,5**) 2**) 20% A  
Turbiditet FNU  0,02 5% 0,05 0,05 15% A M036 
Ikke-flygtigt organisk kulstof,  NVOC 
(C) mg/L  0,2 5% 0,2 0,5 15% A M032 

Tørstof mg/L  10 5% 10 30 15% A M029 

 
**) Krav gælder for hver enkelt komponent 
A: målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning 
K: målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC17025 eller 
andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning  
Metode: De anførte metodedatablade kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside: www.reference-lab.dk 

Referencer 
/1/ Miljøprojekt nr. 75: Forureningstilstanden i danske svømmebade (1986) 
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/2/ Kommissionens direktiv 2009/90/EF af 31. juli 2009 om tekniske specifikationer for 
kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF. 

/3/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium & Naturstyrelsen: Notat 10.3, Forslag til 
analysekvalitetskrav efter ny model for parametre, der pt. er indeholdt i bkg. nr. 866, 
Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol (2011) 

 


