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    Detektionsgrænse, fersk sediment 

Parameter Enhed Mål * Bkg. 
900 Laboratoriet  Andel af målinger fra 

laboratoriet  > LD  
Forslag 
revision

    
2011 (sø), 

2012  
(vandl.)

2012 
(sø) 

2011 
(sø)  

2012 
(sø) 

2012 
(vandl)  

Organotinforbindelser             

Monobutyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 1** 1 7 1 14% 59% 33% 1 

Dibutyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 1** 1 3 1 55% 73% 56% 1 

Tributyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 1** 1 2 1 34% 27% 11% 1 

Triphenyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 2** 0,01 1 0,1 0% 25% 0% 0,1 

Phenoler        

Nonylphenoler, sum µg/kg TS 1 100 100 41% ikke 
under-
søgt i 
2011 
og 

2012 

100 

4-Nonylphenol µg/kg TS 0,5 10 1 4% 0,5 

Nonylphenol-monoethoxylater, sum µg/kg TS 1 10 200 0% 10 

Nonylphenol-diethoxylater, sum µg/kg TS 1 10 200 0% 10 

Octylphenoler, sum µg/kg TS 0,5 10 100 0% 0% 10 

4-tert-Octylphenol (4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenol) µg/kg TS 0,5 10 0,5 45% 44% 0,5 

Blødgørere        

Diisononylphthalater (DNP), sum µg/kg TS 1 20 150 18% 67% 20 

Øvrige blødgørere, herunder di(2-
ethylhexyl)adipat, di(2-ethylhexyl)-
phthalat (DEHP), di-n-
octylphthalat, dibutylphthalat 

µg/kg TS 1 10    10 

Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)# µg/kg TS 1 10 100 67% 81% 10 

Di(2-ethylhexyl)adipat# µg/kg TS 1 10 100 9% 0% 10 

*: Mål for NOVANA er sat til de krævede værdier i udbud af analyseopgaver for NOVANA i 2011. 
**: værdierne var oprindelig anfør med enheden ng/kg TS. Dette er efterfølgende rettet til µg/kg TS. De rettede værdi-
er er anført. 
#: krav for Øvrige blødgørere gælder for hver parameter i gruppen. Parametrene analyseres enkeltvis, hvorfor oplysnin-
ger for de leverede målinger angives for enkeltparametre. 
 

Organotinforbindelser 
Detektionsgrænserne for mono-, di- og tributyltinforbindelser er identiske i bkg. nr. 900 og 
målet for NOVANA. Ved rapportering for søsediment i 2011 og vandløbssediment i 2012 har 
været anvendt detektionsgrænser, der er mellem en faktor 2 og 7 højere. Det har resulteret i, 
at mellem 11 % og 56 % af de undersøgte sedimentprøver har et målt indhold over anvendt 
detektionsgrænse.  Resultater for søsediment i 2012 er rapporteret med detektionsgrænse 
på 1 µg/kg TS, dvs. identisk med de krævede detektionsgrænser. Det har betydet en øget 
andel af målinger over detektionsgrænsen.  

Referencelaboratoriet foreslår uændrede krav til detektionsgrænse for mono-, di- og tri-
butyltinforbindelser, dvs. 1 µg/kg TS. 

Detektionsgrænsen for triphenyltinforbindelser i bkg. nr. 900 er betydeligt skærpet i forhold 
til målet for NOVANA, efter korrektion for enhedsfejl. Ved rapportering af resultater for søse-
diment i 2011 og vandløbssediment i 2012 har været anvendt en detektionsgrænse lidt under 
målet for NOVANA  Der er ikke detekteret triphenyltin i nogen af de undersøgte prøver. 
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Prøver af søsediment i 2012 blev analyseret med en detektionsgrænse, der var 10 gange 
skærpet i forhold til øvrige analyserede prøver. Her blev triphenyltin detekteret i ¼ af de un-
dersøgte prøver. 

Referencelaboratoriet konstaterer, at detektionsgrænse for triphenyltinforbindelser leveret i 
slutningen af 2012 er 0,1 µg/kg TS, hvilket er skærpet i forhold til det gældende krav til detek-
tionsgrænse for triphenyltin i marint sediment, som er 5 µg/kg TS (efter korrektion for en-
hedsfejl), men lempet i forhold til gældende krav på 0,01 µg/kg TS. Referencelaboratoriet 
anbefaler, at krav til detektionsgrænse i relevant omfang harmoniseres mellem ferske og 
marine sedimenter.  

Phenoler 
Detektionsgrænsen for sum af nonylphenoler i bkg. nr. 900 blev lempet betydeligt i forhold 
til målet for NOVANA, og den har været anvendt ved rapportering af resultater for sediment-
prøver 2011 og 2012. Det har resulteret i detektion af sum af nonylphenoler i mere end halv-
delen af de undersøgte prøver.  

Referencelaboratoriet foreslår på den baggrund uændret krav til detektionsgrænse for sum af 
nonylphenoler, dvs. 100 µg/kg TS. 

Detektionsgrænse for 4-nonylphenol i bkg. nr. 900 var lempet i forhold til målet for NO-
VANA. Ved målinger i 2011 blev rapporteret med en detektionsgrænse, som var tæt på må-
let for NOVANA. Til trods for den lave detektionsgrænse blev kun detekteret 4-nonylphenol i 
tre ud af de undersøgte 79 prøver af søsediment.  

Referencelaboratoriet foreslår, at kravet til detektionsgrænse skærpes til den ønskede for 
NOVANA, dvs. 0,5 µg/kg TS, og at krav til sT max og Uabs skærpes proportionalt med skærpel-
sen for detektionsgrænse. 

Detektionsgrænse for sum af nonylphenolmonoethoxylater og –diethoxlater samt sum 
af octylphenoler var lempet i bkg. nr. 900 i forhold til målet for NOVANA, og en endnu mere 
lempet detektionsgrænse blev anvendt ved rapportering i 2011 og 2012. I 2012 er målt på 
både vandløbs- og søsedimenter, i vandløbssedimenter dog kun sum af octylphenoler. Ingen 
af de tre stofgrupper blev detekteret i de undersøgte prøver i 2011 og 2012. 

Referencelaboratoriet foreslår uændrede krav til detektionsgrænser for de tre stofgrupper, 
dvs. 10 µg/kg TS. Den faktisk leverede analysekvalitet i 2011 og 2012 opfylder ikke kravet, 
men det anses for realistisk at opnå dette med anvendelse af nyere teknik (GS-MSMS). 

Detektionsgrænse for 4-tert-octylphenol var lempet i bkg. nr. 900 i forhold til målet for NO-
VANA. Ved rapportering af sedimentanalyse i 2011 blev anvendt en detektionsgrænse, der 
var bedre end kravet i bkg. nr. 900, og opfylder målet for NOVANA. 4-tert-Octylphenol blev 
detekteret i ca. halvdelen af de undersøgte prøver af både vandløbs- og søsediment. 

Referencelaboratoriet foreslår, at kravet til detektionsgrænse skærpes til den detektions-
grænse, der har været anvendt ved rapportering i 2011, dvs. 0,5 µg/kg TS, og at krav til sT max 
og Uabs skærpes proportionalt med skærpelsen for detektionsgrænse. 

Blødgørere 
Detektionsgrænse for sum af diisononylphthalater var lempet i bkg. nr. 900 i forhold til må-
let for NOVANA, og en endnu mere lempet detektionsgrænse blev anvendt ved rapportering i 
2011 og 2012. Diisononylphthalater blev detekteret i ca.  1/5 af de undersøgte prøver af sø-
sediment og omkring ⅔ af vandløbssedimentprøver. 

Referencelaboratoriet foreslår uændrede krav til detektionsgrænser for sum af diisononyl-
phthalater, dvs. 20 µg/kg TS, af hensyn til datakvalitet for søsediment. Den faktisk leverede 
analysekvalitet i 2011 og 2012 opfylder ikke kravet, men anvendelse af nyere teknik kan for-
bedre dette.  
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Di(2-ethylhexyl)phthalat og di(2-ethylhexyl)adipat indgår i bkg. nr. 900 i gruppen Øvrige 
phthalater. Detektionsgrænsen for Øvrige phthalater var lempet i bkg. nr. 900 i forhold til må-
let for NOVANA, og en endnu mere lempet detektionsgrænse blev anvendt ved rapportering i 
2011 og 2012. Til trods for den lempede detektionsgrænse ved rapportering blev di(2-
ethylhexyl)phthalat detekteret i ca. ¾ af de analyserede prøver i 2011 og 2012. Det gælder 
både søsediment og vandløbssediment For di(2-ethylhexyl)adipat var andel af prøver med 
koncentration over detektionsgrænsen væsentligt lavere: 9 % for søsediment og 0% for 
vandløbssediment. 

Referencelaboratoriet foreslår på den baggrund uændrede krav til detektionsgrænse for Øv-
rige phthalater, dvs. 10 µg/kg TS. Den faktisk leverede analysekvalitet i 2011 og 2012 opfyl-
der ikke kravet, men anvendelse af nyere teknik kan forbedre dette. 

Forslag til reviderede krav til analysekvalitet 
Forslag til reviderede krav til analysekvalitet til parametre i fersk sediment i overensstemmel-
se med ovenstående er vist nedenfor. Ændringsforslag er vist med kursiv. 
 

  Aktionsgrænser ved 
kvalitetskontrol Krav til analysekvalitet 

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

Organotinforbindelser        
Monobutyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 1 20% 1 5 50% A 

Dibutyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 1 20% 1 5 50% A 

Tributyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 1 20% 1 5 50% A 

Triphenyltin-forbindelser (Sn) µg/kg TS 0,1 20% 0,1 0,5 50% A 

Phenoler        

Nonylphenoler, sum µg/kg TS 100 20% 100 500 50% K M054 

4-Nonylphenol µg/kg TS 0,5 20% 0,5 2 50% K  

Nonylphenol-monoethoxylater, sum µg/kg TS 10 20% 10 50 50% K M054 

Nonylphenol-diethoxylater, sum µg/kg TS 10 20% 10 50 50% K M054 

Octylphenoler, sum µg/kg TS 10 20% 10 50 50% K M057 
4-tert-Octylphenol (4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenol) µg/kg TS 0,5 20% 0,5 2 50% K  

Blødgørere         

Diisononylphthalater (DNP), sum µg/kg TS 20 20% 20 100 50% K M056 

Øvrige blødgørere, herunder di(2-
ethylhexyl)adipat, di(2-ethylhexyl)-
phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat, 
dibutylphthalat 

µg/kg TS 10**) 20% 10**) 50**) 50% K 

 
**) 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  

Referencer 
/1/ Naturstyrelsen, Susanne H. Simonsen, e-mail den 25. oktober 2012. 

/2/ Naturstyrelsen, Susanne H. Simonsen, mundtlig aftale, november 2012. 

 


