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Bilag nr. Prøvetype Parameter Årsag til K-mærkning 
Bilag 1.11 Fersk sediment Pesticider Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    Aromatiske kulbrinter Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    Phenoler Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    PAH Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    Blødgørere Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    MTBE Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

Bilag 1.12 Marint sediment Pesticider 
Begrænset adgang til akkrediteret prøvning, 
indgår ikke i øjeblikket i overvågning af marint 
sediment 

  Phenoler Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    PAH Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    Dioxiner og furaner Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    Blødgørere Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

   MTBE 
Begrænset adgang til akkrediteret prøvning, 
prioriteret stof, men indgår ikke i øjeblikket i 
overvågning af marint sediment 

Bilag 1.13 Spildevandsslam Ingen K-mærkede parametre   

Bilag 1.14 Jordvand, 
drænvand Ledningsevne Feltmåling 

Bilag 1.15 Fersk 
overfladevand 

pH Feltmåling 

  Ledningsevne Feltmåling 

    Ilt (O2) Feltmåling 

Bilag 1.16 Skaldyr Hexachlorbutadien 
Begrænset adgang til akkrediteret prøvning, 
prioriteret stof, men indgår ikke i øjeblikket i 
overvågning af skaldyr 

    Halogenerede aromatiske kulbrinter 
Begrænset adgang til akkrediteret prøvning, 
prioriterede stoffer, men indgår ikke i øjeblikket i 
overvågning af skaldyr 

    Dioxiner og furaner Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

Bilag 1.17 Anden biota Hexachlorbutadien 
Begrænset adgang til akkrediteret prøvning, 
prioriteret stof, men indgår ikke i øjeblikket i 
overvågning af fisk eller anden biota 

    Halogenerede aromatiske kulbrinter 
Begrænset adgang til akkrediteret prøvning, 
prioriterede stoffer, men indgår ikke i øjeblikket i 
overvågning af fisk eller anden biota 

    Perfluorerede forbindelser Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

    Dioxiner og furaner Begrænset adgang til akkrediteret prøvning 

1): E-2-(2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]-phenyl)-3-methoxyacrylsyre 
2): N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-N-((3-ethylsulfonyl)-2-
pyridinyl)urea 
3): N-((3-(ethylsulfonyl)-2-pyridyl)-4,6-dimethoxy-2-pyrimidinamin 
4): 2-(3-(trifluromethyl)phenoxy)-picolinsyre 

Tidsbegrænset K-mærkning 
For en lille gruppe af pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter blev kravet pr. 1. 
september 2012 ændret fra kvalitetsstyring til akkreditering. Der er fortsat kun ét 
laboratorium, der har dansk akkreditering til de pågældende stoffer, og dette laboratoriums 
akkreditering omfatter ikke IN70941. 
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Tidsbegrænsningen var skrevet ind i bkg. nr. 900. Imidlertid er der for laboratorieside /1/ 
kommet bemærkninger om, at det for IN70941 ikke er muligt at skaffe standardstof i den 
nødvendige renhed og holdbarhed, hvilket giver analysemæssige problemer. 
Problemstillingen er, at standardstoffet kun kan købes kommercielt i form af en opløsning, og 
koncentrationen i denne opløsning er lavere end det skulle forventes ved sammenligning 
med frisk fremstillet opløsning baseret på et referencestof, som kun er til rådighed på ét 
laboratorium. Dermed kan krav til analysernes sporbarhed ikke opfyldes, hvilket vil sige, at 
ISO 17025 ikke kan opfyldes på dette punkt, og dermed kan denne parameter ikke 
akkrediteres. Parameteren er imidlertid omfattet af det nationale overvågningsprogram og 
dermed af Kommissionsdirektiv 2009/90/EF, der som minimum kræver kvalitetsstyring iht. 
ISO 17025 eller tilsvarende standarder. K-mærkning er derfor det mest lempelige krav, det er 
muligt at stille i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

Referencelaboratoriet anbefaler derfor 

1. at kravet til IN70941 ændres til udførelse i henhold til et kvalitetssystem (K-
mærkning). 

Feltmålinger 
Visse feltmålinger, som fortrinsvis udføres af laboratorier med en forholdsvis bred 
akkreditering, f.eks. omfattende drikkevand, har i mange år været omfattet af bekendtgørelse 
om kvalitetskrav til miljømålinger. Andre parametre, som typisk udføres som et led i 
kontrolovervågning eller operationel overvågning, blev omfattet af bekendtgørelsen fra bkg. 
nr. 900. I forbindelse med forarbejdet til bkg. nr. 900 blev det vurderet, at det ikke ville være 
realistisk at kræve akkreditering for alle institutioner, der udfører feltmålinger.  

Ved udarbejdelsen af baggrundsmateriale for bkg. nr. 900 blev det besluttet, at lade alle 
feltmålinger være uden for krav om akkreditering, hvilket vil sige, at dette også gjaldt 
drikkevand, hvor prøvetagning inden revisionen havde været krævet udført akkrediteret. På 
møde mellem Naturstyrelsen og en række laboratorier /2/ blev foreslået, at udtagning af 
drikkevandsprøver bør kræves udført akkrediteret, da prøvetagning altid udføres af 
laboratorier. Referencelaboratoriet anbefaler, at forslaget følges. 

Bkg. nr. 900 har været i kraft siden august 2011, dvs. ca. et år, og Referencelaboratoriet 
vurderer ikke, at der er sket så væsentlige ændringer for overvågningsområdet på den korte 
tid, at der vil være basis for at ændre på kravene. Referencelaboratoriet anbefaler derfor, at 
opretholde det nuværende krav for feltmålinger om kvalitetsstyring, men ikke akkreditering 
med undtagelse af bilag 1.4, Drikkevand, hvor det anbefales at genindføre krav til 
akkrediteret prøvetagning. 

Begrænset adgang til akkreditering 
Antallet af akkrediterede virksomheder til de parametre, hvor det ved forarbejdet til bkg. nr. 
900 blev vurderet, at der ikke var tilstrækkelig adgang til akkrediteret prøvning, er vist 
nedenfor. Antallet er hentet fra DANAKs database over akkrediterede virksomheder. 
Desuden er hentet information for de tre udenlandske laboratorier, der rutinemæssigt 
opererer i Danmark, fra SWEDACs og DAkkS’ tilsvarende databaser. I databaserne skelnes 
ikke mellem fersk og marint sediment, eller mellem skaldyr og anden biota. Oversigten deles 
derfor op i sediment og biologisk materiale. Den tyske database (DAkkS) har ikke samme 
detaljeringsgrad som de danske og svenske databaser, hvorfor der er en vis usikkerhed ved 
antallet. Til oversigtsformål vurderes det dog som fuldt tilstrækkeligt. 
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Prøvetype Parametergruppe Parameter Antal DANAK-
akkrediteringer 

Bilag 1.11 og 1.12, 
Overvågning af 
sediment 

Pesticider Chlorpyriphos, cypermetrin, 
isoproturon, tau-fluvalinat 1 + 1 delvis 

Aromatiske kulbrinter Naphthalen 7 

 

1-methylnaphthalen, 2-
methylnaphthalen, 
dimethylnaphthalener, 
trimethylnaphthalener 

1 

Phenoler Nonylphenoler, 4-nonylphenol 3 

 Nonylphenolmonoethoxylater, 
nonylphenoldiethoxylater 1 

Octylphenoler, 4-tert-octylphenol 1 

 PAH 5 

Dioxiner og furaner 2 

Blødgørere Di(2-ethylhexyl)adipat 0 

 Di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) 2 

 Diisononylphthalater (DNP), sum 0 

MTBE 2 
Bilag 1.16 og 1.17, 
Biologisk materiale 

Hexachlorbutadien 0 

Halogenerede aromatiske 
kulbrinter 

Trichlorbenzen, 
pentachlorbenzen, 
hexachlorbenzen 

0 

Perfluorerede forbindelser  0 

Dioxiner og furaner 1 

 

For sediment viser oversigten, at der ikke, eller kun for enkelte parametre, er laboratorier, 
der opererer i Danmark, der har akkreditering omfattende blødgørere, mens der for de øvrige 
parametre er mindst ét laboratorium, der har akkreditering. For PAH, dioxiner og furaner og 
MTBE er der mindst 2 laboratorier, der dækker alle parametre i gruppen. 

Behovet for analyser i det nationale overvågningsprogram, NOVANA, er 40 eller flere 
analyser pr.år i perioden 2011 – 2013 for alle parametergrupper. For aromatiske kulbrinter 
gælder dette dog kun 1-methylnaphthalen og trimethylnaphthalener, mens der for 
naphthalen, 2-methylnaphthalen og dimethylnaphthalener kun er ganske få årlige analyser.  

Et omfang som det planlagte overvågningsprogram vil være tilstrækkeligt til at opretholde en 
rimelig prøvningsrutine, men det forudsætter, at alle analyser i overvågningssammenhæng 
udføres af ét eller ganske få laboratorier.  

Referencelaboratoriet vurderer, at det beskedne antal akkrediteringer på størstedelen af 
sedimentområdet sammenholdt med det forholdsvis beskedne prøvningsbehov betyder, at 
det ikke vil være hensigtsmæssigt at skærpe kravet fra kvalitetssikring til akkreditering på 
nuværende tidspunkt. Dog kan det overvejes at kræve akkrediteret prøvning for PAH, hvor 
der både er et rimeligt prøvningsomfang og bred adgang til akkrediteret prøvning. 

I biologisk materiale findes, som det fremgår af oversigten, ingen danske akkrediteringer 
for tre af de fire stoffer/stofgrupper, som i øjeblikket kræves udført under et 
kvalitetsstyringssystem, men ikke nødvendigvis akkrediteret. For dioxiner findes én 
akkreditering, som beskrives for fødevareområdet, men omfatter fisk og skaldyr og med 
relevant detektionsgrænse. 

Behovet for prøvning er beskedent. Hexachlorbutadien og halogenerede aromater er ikke 
omfattet af det nationale overvågningsprogram, og der vil derfor ikke være et jævnligt 
tilbagevendende behov for måling. For perfluorerede forbindelser og dioxiner og furaner 
planlægges mellem 17 og 24 årlige målinger i det nationale overvågningsprogram.  
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Referencelaboratoriet anbefaler, at kravet om kvalitetsstyring, men ikke akkreditering 
opretholdes for alle fire stoffer/stofgrupper i biologisk materiale. 

Sammenfatning 
Referencelaboratoriet anbefaler, at kravet til kvalitetsstyring, men ikke nødvendigvis 
akkreditering, (”K-mærkning”) i bkg. nr. 900 opretholdes ved revision af bekendtgørelsen for 
alle parametre, der i øjeblikket er K-mærkede, med følgende undtagelser: 

Bilag nr. Prøvetype Parameter 
   
Bilag 1.4 Drikkevand Ledningsevne 

    Ilt (O2) 

Bilag 1.11 Fersk sediment PAH 

Bilag 1.12 Marint sediment PAH 

 
Referencelaboratoriet anbefaler, at kravet til kvalitetsstyring for disse parametre ændres til A, 
målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning. 

For følgende parameter anbefaler Referencelaboratoriet, at kravet til kvalitetsstyring ændres 
fra det nuværende krav til akkreditering til alene at være krav om kvalitetsstyring (”K-
mærkning”): 

Bilag nr. Prøvetype Parameter 
 Bilag 1.3 Grundvand  IN70941 
 
Baggrunden for anbefalingen er vanskeligheder med fremskaffelse af egnet standardstof til 
kalibrering, jf. også /4/. 

Referencer 
/1/  Elektronisk post fra Eurofins Miljø A/S til Naturstyrelsen, 4. september 2012. 

/2/ Møde i Naturstyrelsen med danske og udenlandske laboratorier om miljømålinger, 3. 
september 2012. 

/3/ Kommissionens direktiv 2009/90/EF om tekniske specifikationer for kemisk analyse og 
kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF, 31. juli 2009. 

/4/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium: Opdatering af bekendtgørelse nr. 900 – 
baggrundsdokumentation, Kvalitetskrav for parametre, med begrænset adgang til 
standardstoffer, 21. maj 2013. 


