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Suspenderede stoffers tørstof 
Metodekravet til suspenderede stoffers tørstof i fersk overfladevand til fremstilling af 
drikkevand er i bkg. nr. 900 anført til metodedatablad M041. Der er fra laboratorieside gjort 
opmærksom på, at metodebladet henviser til en nu udgået dansk standard, og at det er en 
ændring i forhold til den tidligere udgave af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
(bkg. nr. 866), hvor metodekravet var DS/EN 872. 

Ændringen af metodekrav var ikke tilsigtet, og Referencelaboratoriet anbefaler, at 
metodekrav for suspenderede stoffers tørstof i fersk overfladevand til fremstilling af 
drikkevand ændres til metodedatablad M040, hvori der henvises til DS/EN 872. 


