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teknik. Imidlertid vil måling med hydridteknik fjerne de interferenser, som generelt 
vanskeliggør måling af sporstoffer i marint vand, hvorfor samme eller næsten samme 
analysekvalitet som i ferske vandtyper kan forventes. For arsen i grundvand er kravet til 
detektionsgrænse i bkg. nr. 900 0,03 µg/L, og dette krav kan opfyldes. Det vil derfor være 
muligt at skærpe kravet til detektionsgrænse for arsen til 0,1 µg/L, således at behovet i 
relation til miljøkvalitetskravet kan opfyldes.  

Referencelaboratoriet anbefaler, at et detektionsgrænsekrav på 0,1 µg/L anvendes for både 
miljømålinger generelt og måling af naturlig baggrundskoncentration. Nedenfor vurderes 
behov for ændringer i de øvrige kvalitetsparametre sammen med den tilsvarende vurdering 
for de øvrige sporstoffer. 

sT max 
Den generelle model for sammenhæng mellem sT max og detektionsgrænse, der er anvendt 
ved udarbejdelse af bkg. nr. 900, er, at sT max sættes til samme talværdi som 
detektionsgrænsen. Denne sammenhæng er alene en model og ikke udtryk for en definition. 
Derfor har justeringer i detektionsgrænse (LD) alene medført ændring i sT max i de tilfælde, 
hvor gældende sT max < ⅓ • LD eller gældende sT max > 3,3 • LD /3/. Samme princip er anvendt 
her. Det medfører nedenstående forslag til sTmax for sporstoffer i marint vand. 
 

Parameter Enhed Gældende  
sT max 

Miljømålinger generelt Måling af naturlig 
baggrundskoncentration 

Forslag til 
LD 

Afledet forslag til 
sT max 

Forslag til 
LD 

Afledet forslag til 
sT max 

arsen µg/L 0,2 0,1 0,2 - uændret 0,1 0,2 - uændret 
bly  µg/l 0,02 0,05* 0,02 - uændret 0,02 0,02 - uændret 
cadmium  µg/l 0,002 0,02 0,02 0,005 0,002 - uændret 
chrom  µg/l 0,01 0,05 0,05 0,03 0,01 – uændret 
kobber  µg/l 0,03 0,2* 0,2 0,05 0,03 – uændret 
kviksølv µg/l 0,001 0,001* 0,001 – uændret 0,001* 0,001 – uændret 
nikkel µg/l 0,03 0,2* 0,2 0,1* 0,1 
zink  µg/l 0,2 0,5 0,2 - uændret 0,2 0,2 - uændret 
 
* Analysekvaliteten er udtryk for bedste tilgængelig teknik, da minimum performancekravet i direktiv 2009/90/EØF 
ikke kan forventes opfyldt (Kvantifikationsgrænsen (3x LD)) overstiger 0,3 x miljøkvalitetskravet for marint vand). 

CVT max og ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi), Urel 
Referencelaboratoriet foreslår, at det anvendes samme aktionsværdi for CVT max for 
miljømålinger generelt og måling af naturlig baggrundskoncentration, og at den nuværende 
værdi på 15% for alle sporstoffer fastholdes. 

Aktionsværdien for CVT max er en del af baggrunden for krav til ekspanderet måleusikkerhed 
(relativ værdi), Urel, i bkg. nr. 900. Da der ikke foreslås ændringer i aktionsværdi for CVT max, 
foreslår Referencelaboratoriet tillige uændrede krav til Urel. Forslag til kravværdi for Urel er 
derfor 50%. 

Ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi), Uabs 
Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er beregnet på baggrund af de 
ovenfor anførte ændringsforslag for sT max efter samme principper som anvendt ved 
udarbejdelse af bkg. nr. 900 /2/. 
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Parameter Enhed Miljømålinger generelt Måling af naturlig 
baggrundskoncentration 

Forslag til 
sT max 

Afledet forslag til 
Uabs 

Forslag til 
sT max 

Afledet forslag til 
Uabs 

arsen µg/L 0,2 0,5 - uændret 0,2 0,5 - uændret 
bly  µg/l 0,02 0,05 - uændret 0,02 0,05 - uændret 
cadmium  µg/l 0,02 0,05 0,002 0,005 - uændret 
chrom  µg/l 0,05 0,2 0,01 0,03 – uændret 
kobber  µg/l 0,2 0,5 0,03 0,1 – uændret 
kviksølv µg/l 0,001 0,003 – uændret 0,001 0,003 – uændret 
nikkel µg/l 0,2 0,5* 0,1 0,3 
zink  µg/l 0,2 0,5 - uændret 0,2 0,5 - uændret 
 
* Analysekvaliteten er udtryk for bedste tilgængelig teknik, da minimum performancekravet i direktiv 2009/90/EØF 
ikke kan forventes opfyldt (Kvantifikationsgrænsen (3x LD)) overstiger 0,3 x miljøkvalitetskravet for marint vand). 

Akkreditering / kvalitetsstyring 
I bkg. nr. 900 er der krav til akkreditering for måling af alle sporstoffer i marint vand. 
Referencelaboratoriet anbefaler, at dette krav opretholdes både for miljømålinger generelt og 
måling af naturlig baggrundskoncentration. 

Metode 
Der er ikke krav til anvendt målemetode for sporstoffer i marint vand i bkg. nr. 900. Opdeling i 
miljømålinger generelt og måling af naturlig baggrundskoncentration medfører ikke behov for 
ændring på dette punkt. 

Udkast til revision af bekendtgørelsens bilag 1.7 for uorganiske sporstoffer 
Ovenstående anbefalinger for de enkelte kvalitetsparametre for marint vand er sammenfattet 
i nedenstående udkast til ændring ved revision af bkg. nr. 900. Ændringer er vist med kursiv 
og rødt. 
 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

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

Uorganiske sporstoffer        

Arsen µg/L 0,2 15% 0,1 0,5 50% A 

Bly µg/L 0,02 15% 
0,05a) / 
0,02b) 0,05 50% A 

Cadmium µg/L 
0,02a) /
0,002b) 15% 

0,02a) / 
0,005b)

0,05a) /
0,005b) 50% A 

Chrom µg/L 
0,05a) /
0,01b) 15% 

0,05a) / 
0,03b) 

0,2a) /
0,03b) 50% A 

Kobber µg/L 
0,2a) /
0,03 b) 15% 

0,2a) / 
0,05b) 

0,5a) /
0,1b) 50% A 

Kviksølv µg/L 0,001 15% 0,001 0,003 50% A 

Nikkel µg/L 0,2a) / 0,1 b) 15% 
0,2a) / 
0,1b) 

0,5a) / 
0,3b) 50% A 

Zink µg/L  0,2 15% 
0,5a) /
0,2b) 0,5 50% A 

 
a): kvalitetskrav er gældende for miljømålinger generelt 
b): kvalitetskrav er gældende for måling af naturlig baggrundskoncentration 
Værdier, som hverken er markeret med a) eller b) gælder for alle målinger i marint vand 
A: målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning 
K: målinger skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC17025 eller 
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andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som akkrediteret teknisk prøvning 
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