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FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR 
PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 

1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning a f marint 
vand 

Endeligt forslag til bilag 1.7 i bekendtgørelsen ses i bilag A til nærværende notat. Bi-
lag A og de nedenfor viste tabeller er fremkommet ved beregninger, der ses i regne-
ark /4/. I forhold til bilag i den kommende bekendtgørelse om analysekvalitet mangler 
forslaget henvisninger til metodedatablade med specifikation af de krævede analy-
semetoder. Udvikling af forslagene og sammenligning af forslagene med værdier be-
regnet på basis af miljøkvalitetskrav mv. er beskrevet nedenfor.  

Beregninger, afrundinger mv. er sket efter de principper, der er beskrevet i notat 
10.1. 

Bkg. 866 indeholder ikke krav til sT max for to parametre i marint vand, ilt og biokemisk 
iltforbrug. I stedet er givet krav til sw, standardafvigelsen indenfor en analyseserie. 
For disse to parametre er forslag til detektionsgrænse derfor beregnet som 3 · sw. 
Ved beregning af måleusikkerhed anvendes for disse parametre modellen, at sT sva-
rer til 3 · sw. 

Uorganiske sporstoffer. Ved høring af bekendtgørelsesudkast var ønske om at lempe 
CVT max  til 15%. Urel er som følge heraf lempet til 50%. 

1.1 Sammenligning af beregnede krav til analysekval itet (andet forslag) 
med værdier baseret på EQS mv. 

De beregnede krav til analysekvalitet er sammenlignet med det ønskelige i forbindel-
se med overvågning af miljøkvalitetskrav. Miljøkvalitetskrav findes i bkg. nr. 1022 af 
25. august 2010 /1/. Der findes imidlertid kun miljøkvalitetskrav for metaller i marint 
vand. 

Miljøkvalitetskrav er sammenlignet med kvantifikationsgrænse og ekspanderet måle-
usikkerhed som beskrevet i notat 6, idet kvantifikationsgrænsen er beregnet som 3 · 
LD. 

Desuden er detektionsgrænserne sammenlignet med krav til detektionsgrænse i det 
nationale overvågningsprogram. Der findes alene krav til detektionsgrænse for næ-
ringsstoffer i marint vand.  

1.1.1 Detektionsgrænse 
Tabel 1 viser resultaterne for detektionsgrænse. Tabellen stammer fra regnearket /4/, 
siden ”LQ smlg TV og overv DL”. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: 

sT max: Krav til maksimal total standardafvigelse i bkg. 866. 
EQS: Miljøkvalitetskrav iht. bkg. 1022 /1/. For metaller er den anførte værdi en 

sum af tabelværdi i bkg. 1022 og baggrundsværdi i danske farvande oplyst 
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af Det marine Fagdatacenter /2/. Beregningen er i overensstemmelse med 
retningslinjer i bkg. 1022.  

Overv.LD: Krav til detektionsgrænse i NOVANA 2011 – 2015 
1 LD: Beregnet detektionsgrænse (første forslag).  

Den anvendte formel er LD = sT max 
2 LD: Afrundet detektionsgrænse (andet forslag) 
3 LD: Endeligt forslag til detektionsgrænse 

I nogle tilfælde er den beregnede og afrundede detektionsgrænse større end de 
værdier, der er ønskelige i forhold til miljøkvalitetskrav eller detektionsgrænse i det 
nationale overvågningsprogram. I disse tilfælde er lagt sværtning over den værdi 
(baseret på miljøkvalitetskrav eller detektionsgrænse), som de umiddelbare bereg-
ninger (kolonne ”2 LD”) ikke kan opfylde. I teksten under tabellen er disse parametre 
gennemgået og det er konkluderet, i hvilket omfang den ønskelige detektionsgrænse 
kan tilgodeses. Konklusionen er udmøntet i kolonnen ”3 LD”. 

Tabel 1 Kontrol/overvågning af marint vand 
 

Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser (LD) og LQ baseret på miljøkvalitetskrav i marint vand og 
på krav til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram 

Parameter  Enhed  ST max EQS   
Overv. 
DL   

1 
LD 

2 
LD 

3 
LD 

0,3 � 
EQS   

LQ =  
3 � DL 

Salinitet  ‰  0,03         0,030 0,03 0,1     0,09 

Ilt (O2) mg/L  0,06         0,18 0,2 0,2     0,6 

Sulfid (S--) mg/L  0,015         0,015 0,02 0,02     0,06 

Biokemisk iltforbrug, BI5 
(O2) mg/L  0,5         1,5 1,5 1,5     4,5 

Ikke flygtigt organisk kulstof 
(NVOC) (C) mg/L  0,15         0,15 0,2 0,5     0,6 

Silicium (Si) mg/L  0,01     0,006   0,010 0,01 0,005     0,03 

Ammonium nitrogen (N) mg/L  0,003     0,003   0,0030 0,003 0,003     0,009 

Nitrit+nitrat nitrogen (N) mg/L  0,003     0,0015   0,0030 0,003 0,002     0,009 

Total nitrogen (N) mg/L  0,015     0,02   0,015 0,02 0,02     0,06 

Ortho phosphat phosphor (P) mg/L  0,003     0,001   0,0030 0,003 0,001     0,009 

Total phosphor (P) mg/L  0,003     0,003   0,0030 0,003 0,003     0,009 

Tributyltin (Sn) µg/L  0,0015 0,0002       0,0015 0,002 0,005¤ 0,00006   0,006 

Arsen  µg/L  0,15 1,11       0,15 0,2 0,2¤ 0,33   0,6 

Bly  µg/L  0,015 0,44       0,015 0,02 0,02 0,1   0,06 

Cadmium  µg/L  0,0015 0,2       0,0015 0,002 0,002 0,063   0,006 

Chrom  µg/L  0,01 3,6       0,010 0,01 0,01 1   0,03 

Kobber  µg/L  0,03 1       0,030 0,03 0,03 0,42   0,09 

Kviksølv  µg/L  0,001 0,05       0,0010 0,001 0,001 0,02   0,003 

Nikkel  µg/L  0,03 0,83       0,030 0,03 0,03 0,25   0,09 

Zink  µg/L  0,15 8,6       0,15 0,2 0,2 3   0,6 

 ¤: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Detektionsgrænsen er utilstrækkelig i 
forhold til overvågning af miljøkvalitetskrav.  
 
Salinitet: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev mod-
taget argumenter for at lempe LD til 0,1‰. Da der ikke findes miljøkvalitetskrav eller 
andet, der viser behov for en bestemt analysekvalitet, er det endelige forslag til de-
tektionsgrænse lempet til 0,1‰. 
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NVOC: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modta-
get argumenter for at lempe LD til 0,5 mg/L C. Da den tekniske anvisning for marine 
målinger /3/ angiver ønsket detektionsgrænse til 0,5 mg/L C, er det endelige forslag 
til detektionsgrænse lempet til 0,5 mg/L C. 

Silicium, nitrit+nitrat, orthophosphat: Andet forslag til detektionsgrænse for de tre 
nævnte næringsstoffer er for høj i forhold til den ønskede detektionsgrænse i det na-
tionale overvågningsprogram. Data fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet 
ved marin overvågning (3 laboratorier i en periode på 1½ år) tyder på, at det vil være 
muligt at opnå en bedre kvalitet, end andet forslag til detektionsgrænse er udtryk for. 
De endelige forslag til detektionsgrænse er derfor skærpet, så de svarer til det øn-
skelige for overvågningsprogrammet. 

Metaller og sporelementer: Andet forslag til detektionsgrænse (2 LD) er utilstrække-
ligt i forhold til overvågning af miljøkvalitetskravet for tributyltin og arsen. 
Detektionsgrænsen i andet forslag er for flere metaller ikke opnåelig med den ud-
rustning og indretning, der findes i rutinelaboratorier. Kvalitetskravene i den oprinde-
lige bkg. 637, som er fortsat uændret i bkg. 1353 og bkg. 866, var baseret på den 
nødvendige kvalitet til analyse af baggrundskoncentrationer af metaller i åbne far-
vande. Analyse af metaller i marint vand indgår ikke i det nationale overvågningspro-
gram. Referencelaboratoriet anbefaler, at kravene til analysekvalitet for metaller i ma-
rint vand fastholdes, idet de er nødvendige til analyse af erfaringsværdier /2/ for me-
taller i danske farvande. 

Tributyltin: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev mod-
taget argumenter for at lempe LD til 0,005 µg/L Sn. Andet forslag til detektionsgræn-
se er ikke tilstrækkeligt i forhold til miljøkvalitetskrav, og det er valgt at følge de mod-
tagne argumenter for at lempe yderligere. Det endelige forslag til detektionsgrænse 
er lempet til 0,005 µg/L Sn. Forslaget er udtryk for den bedste tilgængelige teknik.  

Arsen: Andet forslag til detektionsgrænse (2 LD) er utilstrækkeligt i forhold til over-
vågning af miljøkvalitetskravet for. Forslaget er udtryk for den bedste tilgængelige 
teknik. 

1.1.2 Måleusikkerhed – kontrolprøver og naturlige p røver 
For marint vand vurderes det, at der næppe findes store bidrag til måleusikkerheden 
for naturlige prøver, som ikke er dækket ved de usikkerhedsbidrag, der ses ved kvali-
tetskontrol. Det forudsættes i den forbindelse, at kvalitetskontrollen udføres på prøver 
med salinitet svarende til naturlige prøver. Ekspanderet måleusikkerhed beregnet i 
første forslag er rundet op uden yderligere øgning. Såfremt den afrundede værdi er 
meget tæt på den oprindeligt beregnede værdi (mindre end 15% større end den be-
regnede værdi), er dog rundet et trin længere op.  

1.1.3 Ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) 
Tabel 2 viser resultaterne for ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi). Tabellen 
stammer fra regnearket /4/. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspan-
derede måleusikkerhed, er vist i bilag B. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: 

EQS: Miljøkvalitetskrav iht. bkg. 1022 /1/. For metaller er den anførte værdi en 
sum af tabelværdi i bkg. 1022 og baggrundsværdi i danske farvande oplyst 
af Det marine Fagdatacenter /2/. Beregningen er i overensstemmelse med 
retningslinjer i bkg. 1022. 
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1 Uabs: Beregnet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (første forslag) 

Den anvendte model er: 2
ref

22
maxTabs )u(+)Bias(+)s(•2=U , hvor Bias 

og uref er angivet i %, og det antages, at Uabs skal gælde op til en koncen-
tration svarende til 10 gange sT max. 

2 Uabs: Afrundet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (andet forslag) 
3 Uabs: Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi 

I tabellen er anvendt sværtning på samme måde som i tabel 1, hvor en værdi ikke 
kan opfyldes med den beregnede og afrundede ekspanderede måleusikkerhed. I 
teksten under tabellen er disse parametre gennemgået og det er konkluderet, i hvil-
ket omfang den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed kan tilgodeses. Konklusio-
nen er udmøntet i kolonnen ”3 Uabs”. 

Tabel 2 Kontrol/overvågning af marint vand 
 

Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (Uabs) og Uabs baseret på 
miljøkvalitetskrav i marint vand 

Parameter  Enhed  EQS   
1 

Uabs 
2 

Uabs 
3 

Uabs 
0,5 � 
EQS   

Salinitet  ‰      0,064 0,1 0,1     

Ilt (O2) mg/L      0,36 0,5 0,5     

Sulfid (S--) mg/L      0,032 0,05 0,05     

Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2) mg/L      3,0 5 5     

Ikke flygtigt organisk kulstof (NVOC) (C) mg/L      0,32 0,5 0,5     

Silicium (Si) mg/L      0,023 0,03 0,03     

Ammonium nitrogen (N) mg/L      0,0068 0,01 0,01     

Nitrit+nitrat nitrogen (N) mg/L      0,0068 0,01 0,01     

Total nitrogen (N) mg/L      0,049 0,1 0,1     

Ortho phosphat phosphor (P) mg/L      0,0068 0,01 0,01     

Total phosphor (P) mg/L      0,0068 0,01 0,01     

Tributyltin (Sn) µg/L  0,0002   0,0045 0,01 0,01¤ 0,0001   

Arsen  µg/L  1,11   0,37 0,5 0,5 0,6   

Bly  µg/L  0,44   0,037 0,05 0,05 0,2   

Cadmium  µg/L  0,21   0,0037 0,005 0,005 0,1   

Chrom  µg/L  3,6   0,024 0,03 0,03 2   

Kobber  µg/L  1,4   0,073 0,1 0,1 0,7   

Kviksølv  µg/L  0,0502   0,0024 0,003 0,003 0,03   

Nikkel  µg/L  0,83   0,073 0,1 0,1 0,4   

Zink  µg/L  8,6   0,37 0,5 0,5 4   

 ¤: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Den ekspanderede usikkerhed er 
utilstrækkelig i forhold til overvågning af miljøkvalitetskrav. 
 
Tributyltin: Andet forslag til ekspanderet måleusikkerhed er for høj i forhold til over-
vågning af miljøkvalitetskravet for tributyltin.  

Metaller og sporelementer: Den ekspanderede måleusikkerhed i andet forslag er for 
flere metaller ikke opnåelig med den udrustning og indretning, der findes i rutinelabo-
ratorier. Kvalitetskravene i den oprindelige bkg. 637, som er fortsat uændret i bkg. 
1353 og bkg. 866, var baseret på den nødvendige kvalitet til analyse af baggrunds-
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koncentrationer af metaller i åbne farvande. Analyse af metaller i marint vand indgår 
ikke i det nationale overvågningsprogram. Referencelaboratoriet anbefaler, at krave-
ne til analysekvalitet for metaller i marint vand fastholdes, idet de er nødvendige til 
analyse af erfaringsværdier /2/ for metaller i danske farvande. 

1.1.4 Ekspanderet måleusikkerhed (relativ værdi) 
Ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi er fremkommet ud fra de principper, 
der er beskrevet i Notat 4. Den anvendte model er: 

222 ++•2= )u()Bias()CV(U refmaxTrel , hvor alle bidrag (CVT max, Bias og uref) er angivet i 

%. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er 
vist i bilag B. 

Forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi fremgår af bilag A, hvor 
de endelige forslag til analysekvalitet er anført. 

Alle forslag til ekspanderede måleusikkerheder som relativ værdi er mindre end 50%, 
og vil derfor også være mindre end 0,5 gange EQS ved koncentrationer tæt på EQS. 
Ingen af forslagene til ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi giver derfor 
anledning til at basere kravet på bedste tilgængelige teknik (BAT). 

1.1.5 Akkreditering eller kvalitetsstyring i henhol d til EN ISO/IEC 17025 
I forslag til kvalitetskrav som vist i bilag A er anført, om der kræves akkrediteret tek-
nisk prøvning (vist med et A), eller om det er tilstrækkeligt, at laboratoriet har et kvali-
tetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC17025 eller an-
dre tilsvarende internationalt accepterede standarder (vist med et K). 

Alle parametre findes i den gældende bekendtgørelse om analysekvalitet (bkg. 866), 
hvori kravet er akkrediteret teknisk prøvning. Der er derfor som udgangspunkt anført 
A for alle parametre.  

Feltmålinger i forbindelse med prøvetagning bliver omfattet af den kommende revisi-
on af bekendtgørelse om analysekvalitet. Det anses som beskrevet i notat 2.1 ikke 
for realistisk at kræve akkreditering for alle institutioner, der udfører feltmålingerne. 
Derfor er kravet til de to feltmålinger, salinitet og opløst ilt, ændret til krav om kvali-
tetsstyring (markering med K). 

2 Referencer 
/1/ Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. 

/2/ Det Marine Fagdatacenter: M-FDC’s bemærkninger vedr. bekendtgørelse 1353, 
brev til By- og Landskabsstyrelsen, 6. maj 2010. 

/3/ NOVANA 2011 - 2015, Teknisk anvisning for marin overvågning, 2.2 
Vandkemiske parametre, januar 2011. 

/4/ Bkg_analysekval_bilag_1.7_mar_v.xls. Filen består af følgende ark: 
Beregning 
Basis f beregn af U (findes i kopi i bilag B) 
Efter afrunding 
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Endeligt forslag (findes i kopi i bilag A) 
LQ smlg TV og overv DL (findes i kopi i tabel 1) 
U smlg TV (findes i kopi i tabel 2) 
Kvartalsrap 

 
uol/lmu 
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Bilag A – Endeligt forslag til analysekvalitetskrav  
1.7 Kontrol/overvågning af marint vand 
 
      Beregnede krav i rev bkg efter afrunding   

Parameter    Enhed  LD STmax   CVTmax Uabs Urel A / K 

Salinitet  #  ‰  0,1 0,03   3% 0,1 15% K 

Ilt (O2) # mg/L  0,2 0,05 *) 5% 0,5 15% K 

Sulfid (S--) # mg/L  0,02 0,02   5% 0,05 15% A 

Biokemisk iltforbrug, BI5 (O2) # mg/L  1,5 0,5 *) 5% 5 20% A 

Ikke flygtigt organisk kulstof (NVOC) 
(C) # mg/L  0,5 0,2   5% 0,5 15% A 

Silicium (Si) # mg/L  0,005 0,01   5% 0,03 20% A 

Ammonium nitrogen (N) # mg/L  0,003 0,003   5% 0,01 20% A 

Nitrit+nitrat nitrogen (N) # mg/L  0,002 0,003   5% 0,01 20% A 

Total nitrogen (N) # mg/L  0,02 0,02   7% 0,1 30% A 

Ortho phosphat phosphor (P) # mg/L  0,001 0,003   5% 0,01 20% A 

Total phosphor (P) # mg/L  0,003 0,003   5% 0,01 20% A 

Tributyltin (Sn)  £ µg/L  0,005 0,002   15% 0,01 50% A 

Arsen ¤ µg/L  0,2 0,2   15% 0,5 50% A 

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

Cadmium    µg/L  0,002 0,002   15% 0,005 50% A 

Chrom    µg/L  0,01 0,01   15% 0,03 50% A 

Kobber    µg/L  0,03 0,03   15% 0,1 50% A 

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

Nikkel   µg/L  0,03 0,03   15% 0,1 50% A 

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

 

*) Som følge af de praktiske vanskeligheder med dokumentation af sT max dokumenteres i stedet sw. sw skal 
være mindre end den anførte værdi i kolonnen for sT max. 
#: analysekvalitetskrav er udtryk for den bedste tilgængelige teknik, da der ikke er fastsat et 
miljøkvalitetskrav, jf. Kommissionsdirektiv 2009/90/EF, artikel 4.2 
¤: analysekvalitetskrav er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Kvantifikationsgrænsen (= 3 * LD) 
overstiger 0,3 * miljøkvalitetskrav for marint vand. Ekspanderet måleusikkerhed er tilfredsstillende i forhold 
til miljøkvalitetskravet. 
£: analysekvalitetskrav er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Kvantifikationsgrænsen (= 3 * LD) 
overstiger 0,3 * miljøkvalitetskrav for marint vand og ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) 
overstiger 0,5 * miljøkvalitetskravet. 
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Bilag B – Udgangspunkt for omregning af gældende kr av til 
ekspanderet usikkerhed (U abs og U rel) 
 

    Gældende krav i bkg. 866 Hjælpeinfo 

Parameter  Enhed  STmax   
Analysekvalitets- 

klasse  
Bias-krav 

% 
Uref 

% 

Salinitet  ‰  0,03   1 2% 3% 

Ilt  mg/L O2  0,06 *) 2 2% 3% 

Sulfid  mg/L S--  0,015   2 2% 3% 

Biokemisk iltforbrug, BI5  mg/L O2  0,5 *) 2 2% 5% 

Ikke flygtigt organisk kulstof (NVOC)  mg/L C  0,15   2 2% 3% 

Silicium  mg/L Si  0,01   2 2% 5% 

Ammonium nitrogen  mg/L N  0,003   2 2% 5% 

Nitrit+nitrat nitrogen  mg/L N  0,003   2 2% 5% 

Total nitrogen  mg/L N  0,02   3 5% 5% 

Ortho phosphat phosphor  mg/L P  0,003   2 2% 5% 

Total phosphor  mg/L P  0,003   2 2% 5% 

Tributyltin  µg/L Sn  0,0015   3 5% 10% 

Arsen  µg/L  0,15   3 5% 5% 

Bly  µg/L  0,015   3 5% 5% 

Cadmium  µg/L  0,0015   3 5% 5% 

Chrom  µg/L  0,01   3 5% 5% 

Kobber  µg/L  0,03   3 5% 5% 

Kviksølv  µg/L  0,001   3 5% 5% 

Nikkel  µg/L  0,03   3 5% 5% 

Zink  µg/L  0,15   3 5% 5% 

 

*) Som følge af de praktiske vanskeligheder med dokumentation af sT max dokumenteres i stedet sw. sw 
skal være mindre end den anførte værdi.  

 


