
Natur
NOT
 
 
Til: 
 
cc: 
 
Fra: 
 
Dato: 
 
QA: 
 
Emne: 

 

Forslag

Sulfat
Ved fora
ved en f
mg/L) ik
grundva

Sulfat h
informa
Referen
2009, a
juni 200
indbere
overvåg
laborato
Tabel 1 

 
 

La
La
La
Mid

 
I et tilfæ
betyder
mg/L. D
anses d
generel

Referen

rstyrelse
TAT 

Styregr
 
 
 
Ulla Lun
 
23. janu
 
Stine Kj
 
Opdate
Bekend
Krav til 

 til ændring

t 
arbejdet til b
fejl ikke opd
kke er tilstræ
andsovervå

har længe in
tion om opn

ncelaborato
nonymisere

09. Indberet
tninger for h

gningsarbej
orier ses i T

Detekti
overvåg

b A 
b B 
b C 
ddeldetektions

ælde har et l
r, at den gen
Da de to and
det for sand
t opnåelig. 

ncelaborato

ns Refer

ruppen for N

nd 

uar 2013 

Kjær Ottsen 

ering af bek
dtgørelsens 
detektionsg

ger ved revis

bekendtgør
daget, at de
ækkeligt i fo
gning (0,5 m

ndgået i ove
nået analys
riet modtog

ede kopier a
tningerne er
hvert labora
det. En ove

Tabel 1. 
onsgrænse 
gningsprog

Minim

0,
0,
0,

grænse, alle la

aboratorium
nnemsnitlig
dre laborato
synligt, at e

riet anbefal

rencelab

Naturstyrels

kendtgørel
bilag 1.3, K

grænse for 

sion af bkg.

relse om kva
et foreslåede
orhold til kra
mg/L).  

ervågningsp
ekvalitet til 

g i forbindels
af laborator
r givet kvart
atorium. I de
ersigt over d

for sulfat (m
rammet i pe

Indbere
mum 

,1 
,2 
,1 
aboratorier 

m indberette
e detektion

orier konsek
en detektion

er, at fejlen

oratoriu

sens Refere

lse nr. 900 
Kontrol/over
sulfat og pr

. nr. 900 er 

alitetskrav t
e krav til de

av til detekti

programmet
de ansvarli
se med en g
riernes indb
talsvis og p
enne period
de indberett

mg/L) i grun
erioden janu

ettet detektions
Maksimum

0,2 
1,2 
0,2 

et en detekt
sgrænse fo

kvent har op
nsgrænse s

n rettes. Æn

m for Ke

encelaborato

– baggrun
rvågning af 
ræcisering a

nedenfor fr

til miljømålin
etektionsgræ
onsgrænse

t, og labora
ge for overv
gennemgan
eretninger f
erioden om

de deltog tre
tede detekti

ndvand, indb
uar 2008 til j

sgrænse 
Mi

0
0
0
0

tionsgrænse
or dette labo
pnået detek
om ønsket 

ndringen er 

emiske M

orium 

dsdokume
grundvand

af paramete

emhævet m

nger, bkg. n
ænse i beke
e ved udbud

torierne har
vågningen. 
ng af krav ti
for perioden

mfatter derfo
e laboratorie
onsgrænse

berettet til 
uni 2009 

 
ddel A

in
0,1 
0,6 
0,1 
0,4  

e over 0,5 m
oratorium ne
ktionsgræns
til grundvan

vist med ku

Miljømålin

entation 
,  

eren Øvrige

med kursiv s

nr. 900, blev
endtgørelse
d af målinge

r indberette

il analysekv
n januar 200
or op til seks
er i 

er for de tre 

Antal 
ndberetninger 

5 
5 
3 

mg/L, hvilke
etop er ove
ser under 0,
ndsovervåg

ursiv og rød

nger 

e PAH 

skrift. 

v det 
en (1,5 
er til 

et 

valitet i 
08 til 
s 

et 
r 0,5 
,5 mg/L, 
ning er 

dt. 

 



 2 

  
 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

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

Sulfat mg/L  1,5 3% 0,5 5 15% A 

 

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  
 
Ændringen af detektionsgrænsen medfører ikke behov for konsekvensrettelser for sT max og 
Uabs, jf. de generelle retningslinjer, der blev anvendt ved udvikling af kravværdier til bkg. nr. 
900 /1/. 

Parameteren ”Øvrige PAH” 
Parameteren ”Øvrige PAH” i bkg. nr. 900 omfatter bl.a. benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren. 

Fluoranthen 
Fluoranthen indgår i drikkevandsbekendtgørelsen, /2/, som en parameter med selvstændigt 
krav til drikkevandskvalitet, hvilket medfører at der også er behov for måling ved 
boringskontrol. Fluoranthen indgår ikke i grundvandsovervågning. Parameteren er ved en fejl 
ikke nævnt blandt de parametre, der bl.a. er omfattet af samlebetegnelsen ”Øvrige PAH”.  

Fluoranthen bør nævnes.  

Behovet for analysekvalitet for fluoranthen i drikkevand/boringskontrol er mere lempeligt end 
for benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren, 
da de sidste fire har et drikkevandskvalitetskrav på 0,1 µg/L som sum, mens kravet til 
fluoranthen er 0,1 µg/L som enkeltstof. Kravet til analysekvalitet, som findes i bkg. nr. 900 for 
”Øvrige PAH”, vil derfor være fuldt tilstrækkeligt for fluoranthen. 

Forslag til revision af parameterbeskrivelsen gives efter behandling af benzo(k)fluoranthen.  

Benzo(k)fluoranthen 
Der er fra laboratorieside stillet det spørgsmål om benzo(k)fluoranthen skal rapporteres 
separat eller om den må måles som en sum af benzo(b+j+k)fluoranthen lige som i sediment. 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger anfører krav til analysekvalitet, herunder i 
nødvendigt omfang krav til målemetoder. Hvilke parametre, der skal måles, herunder om 
disse skal måles som enkeltparametre eller sum, styres af bestemmelserne for den 
pågældende prøvetype, i dette tilfælde af drikkevandsbekendtgørelsen /2/ samt eventuelle 
supplerende aftaler mellem laboratorium og kunde.  

I drikkevandsbekendtgørelsen er der krav til vandkvalitet for summen af benzo(b)fluoranthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren. Benzo(b)- og 
benzo(k)fluoranthen kan derfor rapporteres som en sum, men summen kan ikke indeholde 
benzo(j)fluoranthen. Dette gælder både for drikkevandskontrol og boringskontrol. 

Gældende standarder for bestemmelse af PAH i vand og jord (DS/ISO 28540:2011 og 
DS/ISO 18287:2006) foreskriver alene kalibrering over for benzo(b)- og benzo(k)fluoranthen, 
men ikke benzo(j)fluoranthen. Der vises i begge standarder ufuldstændig adskillelse for de to 
stoffer. Det giver derfor analyseteknisk mening, at udtrykke benzofluoranthener som en sum. 

På denne baggrund anbefaler Referencelaboratoriet, at kravet til benzo(b)- og 
benzo(k)fluoranthen udtrykkes som en sum. Forslag til revision af parameterbeskrivelsen, 
som også indeholder den ovenfor foreslåede ændring for fluoranthen, er vist nedenfor. 
Ændringer er vist med kursiv og rødt: 
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  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

Parameter  Enhed  ST max CVT max LD Uabs Urel A / K Metode 
Øvrige PAH, herunder fluoranthen, 
benzo(b+k)fluoranthen, 
benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-
cd)pyren µg/L 0,03** 7% 0,01** 0,05** 30% A 

 
Bekendtgørelsens bilag 1.4, drikkevandkontrol revideres tilsvarende, jf /3/. 

Referencer 
/1/ By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium og By- og Landskabsstyrelsen: 

Analysekvalitet efter ny model for parametre, der p.t. er indeholdt i bkg. nr. 866 – 
Generelle principper, Notat 14. september 2011. 

/2/ Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 1024 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, 31. oktober 2011. 

/3/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium: Opdatering af bekendtgørelse nr. 900 – 
baggrundsdokumentation. Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol, Om krav til 
pH, kviksølv, benzo(a)pyren, fluoranthen og benzo(k)fluoranthen, Notat 31. januar 2013. 

 


