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Nyt bilag vedrørende analyser af sediment til klapning 
 

Der har vist sig behov for krav til analysekvalitet for analyser af sediment til klapning. Det 
nuværende bilag 1.12 omhandler overvågning af marint sediment, og det er muligt, at en 
mindre skærpet analysekvalitet vil være tilstrækkelig for sediment til klapning. 

Klapning reguleres af bkg. nr. 32 af 7. januar 2011 /1/, og der er i tilslutning hertil udgivet en 
vejledning /2/. 

Klapvejledningen angiver vejledende koncentrationsniveauer, som anvendes til klassifikation 
af klapmaterialerne. De konkrete krav vil findes i de enkelte klaptilladelser, og det må forven-
tes, at disse krav ligger tæt på de vejledende niveauer i klapvejledningen. I det efterfølgende 
er taget udgangspunkt i det nedre aktionsniveau i klapvejledningen, idet en analysekvalitet, 
der er tilstrækkelig på det nedre aktionsniveau, også vil være tilstrækkelig på det øvre ni-
veau. Det nedre aktionsniveau er i nærværende notat behandlet, som om det var et krav til 
sedimentkvalitet, ud fra den antagelse, at det vil blive anvendt i flertallet af klaptilladelser som 
bestemmende for, om et givet materiale kan klappes uden nærmere vurdering. 

Vejledende aktionsniveauer for klapning af havbundsmateriale /2/ er vist nedenfor. Række-
følgen af parametrene er som anvendt i bkg. nr. 900 og afviger fra rækkefølgen i klapvejled-
ningen: 

Parameter Enhed Nedre aktionsniveau 

Arsen (As)  mg/kg TS 20 

Bly (Pb)  mg/kg TS 40 

Cadmium (Cd)  mg/kg TS 0,4 

Chrom (Cr)  mg/kg TS 50 

Kobber (Cu)  mg/kg TS 20 

Kviksølv (Hg)  mg/kg TS 0,25 

Nikkel (Ni)  mg/kg TS 30 

Zink (Zn)  mg/kg TS 130 

TBT  µg/kg TS 7 

PCB 1) µg/kg TS 20 

PAH 2) mg/kg TS 3 

1) Summen af de følgende 7 PCB'er: 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. 
2) Summen af de følgende 9 PAH'er: Anthracen, benz [a] anthracen, benz [ghi] perylen, benz [a] pyren, chrysen, flu-
oranthen, indeno [1,2,3-cd] pyren, pyren og phenanthren. 
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Behov for analysekvalitet 
Ud fra de principper, der i øvrigt er anvendt i bkg. nr. 900, vil en tilstrækkelig detektions-
grænse være 1/10 af den kravværdi, der skal kontrolleres. 

To af parametrene, PCB og PAH, er summen af en række nærmere angivne stoffer. I bkg. 
nr. 900 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 for-
deles ligeligt på hver af de parametre, der indgår i summen. Det vil f.eks. betyde, at behovet 
for detektionsgrænse for hver enkelt af de syv PCB congenere, der indgår i summen, er 1/10 
af nedre aktionsværdi divideret med 7. 

De således beregnede behov for detektionsgrænse er vist nedenfor. Til sammenligning er 
vist de gældende krav til detektionsgrænse fra bkg. nr. 900 for overvågning af marint sedi-
ment. 

Parameter Enhed 

Behov for detek-
tionsgrænse for 

sediment til klap-
ning 

Detektionsgrænsekrav  
for overvågning af 
marint sediment 

Arsen (As)  mg/kg TS 2 0,1 

Bly (Pb)  mg/kg TS 4 1 

Cadmium (Cd)  mg/kg TS 0,04 0,03 

Chrom (Cr)  mg/kg TS 5 1 

Kobber (Cu)  mg/kg TS 2 1 

Kviksølv (Hg)  mg/kg TS 0,025 0,005 

Nikkel (Ni)  mg/kg TS 3 0,5 

Zink (Zn)  mg/kg TS 13 5 

Tributyltinforbindelser, TBT (Sn) µg/kg TS 0,7 1 

PCB, herunder PCB-28, PCB-52, 
PCB-101, PCB-118, PCB-138, 
PCB-153 og PCB-180 

µg/kg TS 0,3**) - 

PAH, herunder anthracen, 
benz(a)anthracen, benzo(ghi )-
perylen, benzo(a)pyren, chry-
sen, fluoranthen, indeno(1,2,3-
cd)pyren, pyren og phenanthren  

mg/kg TS 0,03**) 0,001 – 0,01 

**) Krav gælder for hver enkelt komponent 
 
Til kravværdien for detektionsgrænse for TBT (tributyltinforbindelser) skal bemærkes, at der i 
bkg. nr. 900 var en fejl i enheden, således at kravet fejlagtigt stod som 1 ng/kg TS. Den kor-
rekte enhed er som anført i ovenstående oversigt. 

Behovet for detektionsgrænse for sediment til klapning er i de fleste tilfælde lempeligere end 
detektionsgrænsekravet for overvågning af marint sediment. For TBT er behov ved klapning 
og detektionsgrænsekrav ved overvågning tæt på identiske. 

PCB indgår ikke i overvågning af marint sediment, og der er derfor ikke kravværdier i bkg. nr. 
900. PCB indgår i skaldyr, og kravene til detektionsgrænse er her mellem 0,02 og 0,05 µg/kg 
VV. Det er mindst en faktor 10 under det ovennævnte behov for detektionsgrænse for sedi-
ment til klapning og det må derfor forventes, at være opnåeligt, også når der tages hensyn til, 
at kravet i skaldyr er angivet på vådvægtsbasis. 

For metaller og arsen betyder det lempeligere behov for detektionsgrænse for sediment til 
klapning, at der kan analyseres med optisk ICP teknik, hvor ICP-MS vil være nødvendigt ved 
overvågningsanalyser. Det vil medføre mindre omkostning til analyserne. Dette gælder dog 
ikke kviksølv, som må analyseres separat for at opnå en tilstrækkeligt lav detektionsgrænse. 
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For PAH er behovet lempet i forhold til gældende krav til analysekvalitet for overvågning af 
marint sediment. For benzo(a)anthracen, chrysen, fluoranthen og pyren drejer det sig dog 
kun om en faktor 3, og det er tvivlsomt, om det vil betyde en metodemæssig forenkling. 

Forslag til krav til analysekvalitet 
Ovenstående oversigt og gennemgang over behov for detektionsgrænser for sediment til 
klapning viser, at krav til analysekvalitet, der er mere lempelige end for overvågning af marint 
sediment, vil opfylde behovet og vil medføre analysetekniske fordele, i det mindste for metal-
ler og arsen. Nedenstående udkast til bilag til bekendtgørelsen viser Referencelaboratoriets 
forslag til krav til analysekvalitet fastlagt ud fra nedenstående argumentation. 

Detektionsgrænse 
På basis af kolonnen ”Behov for detektionsgrænse” i oversigten overfor giver Referencelabo-
ratoriet forslag til detektionsgrænser ved analyse af sediment til klapning. Forslaget er frem-
kommet ud fra kolonnen ”Behov for detektionsgrænse” og afrunding af værdien efter de 
samme principper, som i øvrigt er anvendt i bkg. nr. 900 /3/. 

sT max og ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi), Uabs 
De lempede krav til detektionsgrænse medfører behov for revurdering af aktionsværdi for sT 

max og krav til Uabs. Referencelaboratoriet anbefaler, at sT max og Uabs lempes proportionalt 
med krav til LD. Det betyder f.eks., at hvis LD lempes med en faktor 10, lempes også sT max 
og Uabs med samme faktor. På grund af afrunding kan de endelige forslag til sT max og Uabs 
afvige en smule fra dette princip. 

For PCB, som ikke er omfattet af bilag 1.12, Overvågning af marint sediment, foreslår Refe-
rencelaboratoriet, at sT max sættes til samme værdi som detektionsgrænsen, og at Uabs bereg-
nes herudfra efter samme principper, som er anvendt for TBT og PAH ved overvågning af 
marint sediment /5/. 

CVT max og ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi), Urel 
For overvågning af marint sediment er de gældende krav til CVT max og Urel, som begge ud-
trykkes i procent af måleværdien, fremkommet ved lempelse af det oprindelige udkast til 
kravværdier efter henvendelse fra laboratorier i høringsfasen. Referencelaboratoriet vurde-
rer, at det med de lempede krav til detektionsgrænse, som er foreslået ovenfor, også vil væ-
re muligt at opnå en mere skærpet analysekvalitet for CVT max og Urel.  

Referencelaboratoriet foreslår, at aktionsværdi for CVT max for metaller og arsen skærpes fra 
15 % til 10 %, hvilket medfører, at krav til Urel kan skærpes fra 50 % til 30 %.  

Behovet for analysekvalitet for tributyltin ved analyser til overvågning og analyser i forbindel-
se med klapning er det samme, og derfor bør også krav til CVT max og Urel være identiske for 
de to prøvetyper. 

For PAH foreslår Referencelaboratoriet en skærpelse af aktionsværdi for CVT max fra 20 % til 
15 %. Det medfører ingen ændring i krav til Urel, som derfor fortsat foreslås til 50 %. 

Der er som nævnt ikke krav til PCB i marint sediment i bkg. nr. 900. PCB indgår i overvåg-
ning af skaldyr og fisk. I disse to prøvetyper er der samme aktionsværdier for CVT max og krav 
til Urel for tributyltin, PAH og PCB. Referencelaboratoriet anbefaler på den baggrund, at der 
indsættes samme værdier for CVT max og Urel for PCB som for PAH. 

Akkreditering / kvalitetsstyring 
I bekendtgørelsens bilag 1.12, Overvågning af marint sediment er der krav til akkrediteret 
prøvning for metaller, arsen og tributyltin, mens der alene er krav til, at målingerne skal udfø-
res under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025 for PAH.  
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For PAH findes 5 akkrediteringer til bestemmelse i sediment for laboratorier, der opererer i 
Danmark, jf. /4/. For PCB findes tilsvarende 2 akkrediteringer, der dækker sediment.  Yderli-
gere 2 laboratorier har akkreditering, der dækker PCB i jord eller slam, hvilket forholdsvis 
enkelt kan udvides til også at omfatte sediment. 

Referencelaboratoriet anbefaler, at analyser af sediment til klapning skal udføres akkrediteret 
for alle parametre. 

Metoder 
Tributyltin, PCB og PAH er veldefinerede, og der er ikke behov for metodedatablade. 

Metodedatablad M021 for metaller i jord, slam og sediment dækker marint sediment både 
ved overvågning og andre opgaver, herunder klapning. M021 anvendes derfor som metode-
krav. 

Udkast til bilag til bekendtgørelse om kvalitetskrav for miljømålinger 
Bilag 1.xx Kontrol af sediment til klapning 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 
Arsen (As)  mg/kg TS 2 10% 2 10 30% A M021 
Bly (Pb)  mg/kg TS 5 10% 5 20 30% A M021 
Cadmium (Cd)  mg/kg TS 0,05 10% 0,05 0,2 30% A M021 
Chrom (Cr)  mg/kg TS 5 10% 5 20 30% A M021 
Kobber (Cu)  mg/kg TS 2 10% 2 10 30% A M021 
Kviksølv (Hg)  mg/kg TS 0,03 10% 0,03 0,1 30% A M021 
Nikkel (Ni)  mg/kg TS 3 10% 3 10 30% A M021 
Zink (Zn)  mg/kg TS 15 10% 15 50 30% A M021 
Tributyltinforbindelser, TBT (Sn) µg/kg TS 3 20% 1 10 50% A  
PCB, herunder PCB-28, PCB-52, 
PCB-101, PCB-118, PCB-138, 
PCB-153 og PCB-180 

µg/kg TS 0,3**) 15% 0,3**) 1 50% A  

PAH, herunder anthracen, 
benz[a]anthracen, benzo(ghi )-
perylen, benzo(a)pyren, chrysen, 
fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren, 
pyren og phenanthren  

mg/kg TS 0,03**) 15% 0,03**) 0,1 50% A  

 
**) 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  
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