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ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT . IKKE ER 
DÆKKET AF BKG . NR. 866 

1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk 
overfladevand 

Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.15 i bekendtgørelsen ses i 
bilag A til nærværende notat. Bilag A og de nedenfor viste tabeller er fremkommet 
ved beregninger, der ses i regneark /2/. I forhold til bilag i den kommende bekendtgø-
relse om analysekvalitet mangler forslaget henvisninger til metodedatablade med 
specifikation af de krævede analysemetoder. Udvikling af forslagene og sammenlig-
ning af forslagene med værdier beregnet på basis af miljøkvalitetskrav mv. er be-
skrevet nedenfor.  

Udledning af forslag, beregninger, afrundinger mv. er sket efter de principper, der er 
beskrevet i notat 11.1. 

1.1 Basis for første forslag til krav til analysekv alitet 
Forslag til krav til analysekvalitet er givet for stoffer, der indgår i NOVANA 2011 - 
2015. Desuden indeholder bkg. nr. 1022 om miljøkvalitetskrav /1/ prioriterede stoffer, 
som det kan være relevant at måle i ferskvand, f.eks. ved operationel overvågning. 
Disse stoffer er gennemgået i notat 11.11 /4/, og her anbefales, at chloralkaner, C10 - 
C13, andre halogenerede alifatiske kulbrinter (gruppeparameter), halogenerede aro-
matiske kulbrinter (gruppeparameter), benzen, pentachlorphenol, tributyltin og cyanid 
tilføjes. 

1.1.1 Detektionsgrænse 
For alle nye parametre i fersk overfladevand med undtagelse af chlorofyl a findes 
krav til detektionsgrænse i NOVANA 2011 - 2015. For pH er detektionsgrænse ikke 
en relevant kvalitetsparameter. 

Detektionsgrænse fra NOVANA 2011-2015 er anvendt som udgangspunkt for forslag 
til detektionsgrænse for alle parametre, hvor der er stillet krav. For chlorofyl a i fersk-
vand forventes en analysekvalitet på linje med chlorofyl a i marint vand, og forslag til 
detektionsgrænse, der er udviklet i notat 11.3, er anvendt som udgangspunkt.  

For de tilføjede prioriterede stoffer er detektionsgrænse i ferskvand sat identisk med 
detektionsgrænsen for overvågning af grundvand. Dog er detektionsgrænse for tribu-
tyltin sat identisk med detektionsgrænse i marint vand, og for chloralkaner, C10-13, er 
detektionsgrænsen sat til den netop tilstrækkelige kvalitet til overvågning af miljøkva-
litetskrav. 

1.1.2 Total standardafvigelse, absolut værdi, s T max 
Forslag til sT max er som udgangspunkt baseret på den analysekvalitet, der kræves i 
grundvand, idet kvalitetskontrollen for grundvand og fersk overfladevand i vid ud-
strækning udføres med samme kontrolprøver. Kvartalsrapporter til miljøcentrene 
skelner således ikke mellem grundvand og fersk overfladevand. De fleste parametre 
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forekommer både i overvågning af fersk overfladevand og grundvand, hvorfor denne 
fremgangsmåde er den gennemgående. 

Følgende parametre forekommer i overvågning af fersk overfladevand, men ikke i 
grundvand: chlorofyl a, silicium, syv pesticider, naphthalen, 4-nonylphenol og MTBE. 

Det forventes, at analysekvaliteten for de syv pesticider er den samme som for alle 
øvrige pesticider, og forslag til analysekvalitetskrav for disse er derfor sat samme 
værdi som alle øvrige pesticider. 

For silicium, naphthalen, 4-nonylphenol og MTBE er anvendt samme model, som er 
anvendt ved udledning af detektionsgrænse for eksisterende parametre i bkg. 866: sT 

max = LD. Forslag til sT max er således sat til samme værdi som krav til detektions-
grænse i det nationale overvågningsprogram. 

Der er ikke krav til detektionsgrænse for chlorofyl a i det nationale overvågningspro-
gram. Det er antaget, at analysekvaliteten for chlorofyl a er den samme i marint vand 
og ferskvand, hvorfor der er anvendt samme forslag til sT max som for marint vand (no-
tat 11.3). 

For følgende parametre: K, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg og Ni er krav til detektionsgrænse ved 
overvågning af fersk overfladevand en væsentligt højere talværdi end ved overvåg-
ning af grundvand. Det giver derfor ikke mening at anvende krav til sT max for grund-
vand for disse parametre. I stedet er anvendt modellen sT max = LD. 

Efter vurdering af detektionsgrænser (afsnit 1.2.1) viste det sig ønskeligt og muligt at 
sænke detektionsgrænserne for Cd, Hg og MTBE i en grad, at forslag til sT max i hen-
hold til overstående ikke længere stod i rimeligt forhold til den foreslåede detektions-
grænse. sT max for disse tre parametre blev derefter tilrettet på samme måde som for 
K, Ba, Cd etc. og anvendt som basis for beregning af forslag til ekspanderet måle-
usikkerhed (absolut værdi). 

Værdierne - for de tre sidstnævnte parametre de endelige, tilrettede værdier - frem-
går af bilag B. 

For de tilføjede prioriterede stoffer er sT max fastsat efter samme principper som an-
vendt for detektionsgrænse. 

1.1.3 Total standardafvigelse, relativ værdi, CV T max 
Forslag til CVT max for fersk overfladevand er sat identisk med forslag til CVT max ved 
overvågning af grundvand for alle parametre, der analyseres i begge prøvetyper. For 
de parametre, som ikke analyseres i grundvand (chlorofyl a, silicium, 7 pesticider, 
naphthalen, 4-nonylphenol og MTBE), er anslået en værdi for CVT max på 5%, idet der 
antages samme analysekvalitet for fersk overfladevand og grundvand også for de 
parametre, der ikke er omfattet af grundvandsovervågning. 

Værdierne fremgår af bilag B. 

For de tilføjede prioriterede stoffer er CVT max fastsat efter samme principper som an-
vendt for detektionsgrænse. 
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1.1.4 Krav til maksimal afvigelse fra korrekt indho ld (bias) 
Maksimal afvigelse fra korrekt indhold er 2% for alle parametre i fersk overfladevand, 
der i dag er omfattet af bkg. nr. 866. Det anbefales at anvende samme værdi for alle 
ny parametre.  

1.2 Sammenligning af foreslåede krav til analysekva litet (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/. 

Miljøkvalitetskrav er sammenlignet med detektionsgrænse og ekspanderet måleusik-
kerhed som beskrevet i notat 6, idet kvantifikationsgrænsen er beregnet som 3 · LD. 

Krav til detektionsgrænser er allerede sammenlignet med den praktisk mulige analy-
sekvalitet på basis af standardafvigelse indenfor en serie (sw) for kontrolprøver med 
lav koncentration i forbindelse med udarbejdelse af forslag til krav til analysekvalitet 
for grundvand (notat 10.2 og 11.2). Kravene til detektionsgrænse i fersk overflade 
vand er identiske med eller højere end kravene til grundvand, hvorfor der ikke er be-
hov for at gentage vurderingen. Calcium, nonylphenol-diethoxylater og LAS er und-
tagelser, idet kravet til detektionsgrænse i fersk overfladevand er lavere end i grund-
vand. Disse parametre er diskuteret nedenfor. 

1.2.1 Detektionsgrænse 
Tabel 1 viser resultaterne for detektionsgrænse. Tabellen stammer fra regnearket /2/, 
siden ”LQ smlg TV og sw” og er suppleret med det tilsvarende regneark i /3/. I tabel-
len er anvendt følgende forkortelser: 

Overv.LD: Krav til detektionsgrænse i NOVANA 2011 - 2015 
EQS: Miljøkvalitetskrav iht. bkg. 1022 /1/ 
1 LD: Skønnet detektionsgrænse (første forslag) på basis af krav til detektions-

grænse i NOVANA.  
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 overvågning af miljøkvalitetskrav. I disse tilfælde 
er lagt sværtning over den værdi (baseret på miljøkvalitetskrav, som de umiddelbare 
beregninger (kolonne ”2 LD”) ikke kan opfylde. I teksten under tabellen er disse pa-
rametre gennemgået, og det er konkluderet, i hvilket omfang det er muligt eller nød-
vendigt at justere detektionsgrænsen. Konklusionen er udmøntet i kolonnen ”3 LD”. 

Tabel 1 Kontrol/overvågning af fersk overfladevand 
 

Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser (LD) og LQ baseret på miljøkvalitetskrav (EQS) i 
fersk overfladevand 

Parameter  Enhed  
Overv 
LD EQS    

1 
LD 

2 
LD 

3 
LD 

LQ = 
3 � LD 

0,3 � 
EQS  

pH          -  -  -      

Chlorofyl a mg/L        0,30 0,3 0,3 1   

Kalium mg/L 0,2      0,20 0,2 0,2 1   
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Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser (LD) og LQ baseret på miljøkvalitetskrav (EQS) i 
fersk overfladevand 

Parameter  Enhed  
Overv 
LD EQS    

1 
LD 

2 
LD 

3 
LD 

LQ = 
3 � LD 

0,3 � 
EQS  

Silicium (Si) mg/L 0,05      0,050 0,05 0,05 0,2   

Calcium mg/L 0,5      0,50 0,5 0,5 2   

Magnesium mg/L 0,5      0,50 0,5 0,5 2   

Natrium mg/L 0,5      0,50 0,5 0,5 2   

Uorganiske sporstoffer                    

Cyanid  µg/L CN       1 1 3  

Barium µg/L 1 9,3     1,0 1 1 3 3 

Bly µg/L 0,03 0,34     0,030 0,03 0,03 0,1 0,1 

Cadmium µg/L 0,05 0,08     0,05 0,05 0,005 0,2 0,02 

Chrom µg/L 0,7 3,4     0,70 0,5 0,3 2 1 

Kobber µg/L 0,1 1     0,10 0,1 0,1 0,3 0,3 

Kviksølv µg/L 0,05 0,05     0,050 0,05 0,005 0,2 0,02 

Nikkel µg/L 0,2 2,3     0,20 0,2 0,2 1 0,7 

Vanadium µg/L 0,4 4,1     0,40 0,5 0,3 2 1 

Zink µg/L 0,5 3,1     0,50 0,5 0,3 2 0,9 

Organotinforbindelser                     

Tributyltin  µg/L Sn    0,0002       0,005 0,005* 0,015 0,0001  

Pesticider                     

2,6-dichlorbenzamid (BAM) µg/L 0,01 78     0,010 0,01 0,01 0,03 23 

4-nitrophenol µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Aminomethylphosphonsyre (AMPA) µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Atrazin µg/L 0,01 0,6     0,010 0,01 0,01 0,03 0,2 

Bentazon µg/L 0,01 45     0,010 0,01 0,01 0,03 14 

Desethylterbutylazin µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Desethyldesisopropylatrazin µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Desisopropylatrazin µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Diuron µg/L 0,01 0,2     0,010 0,01 0,01 0,03 0,06 

DNOC µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Glyphosat µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Hydroxyatrazin µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Isoproturon µg/L 0,01 0,3     0,010 0,01 0,01 0,03 0,09 

MCPA µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Mechlorprop µg/L 0,01 18     0,010 0,01 0,01 0,03 5 

Pendimethalin µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Prosulfocarb µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Simazin µg/L 0,01 1     0,010 0,01 0,01 0,03 0,3 

Terbutylazin µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Trichloreddikesyre (TCA) µg/L 0,01       0,010 0,01 0,01 0,03   

Alachlor µg/L   0,3       0,01 0,01 0,03 0,09 

Chlorfenvinphos µg/L   0,1       0,01 0,01 0,03 0,03 

Chlorpyrifos (chlorpyrifosethyl) µg/L   0,03       0,01 0,01* 0,03 0,009 

Endosulfan µg/L   0,005       0,01 0,01* 0,03 0,002 

Hexachlorcyclohexan µg/L   0,01       0,01 0,01* 0,03 0,003 
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Sammenligning mellem beregnede detektionsgrænser (LD) og LQ baseret på miljøkvalitetskrav (EQS) i 
fersk overfladevand 

Parameter  Enhed  
Overv 
LD EQS    

1 
LD 

2 
LD 

3 
LD 

LQ = 
3 � LD 

0,3 � 
EQS  

Trifluralin µg/L   0,03       0,01 0,01* 0,03 0,009 

Aromatiske kulbrinter                     

Benzen µg/L   10       0,03 0,03 0,09  3 

Napthtalen µg/L 0,1 2,4     0,10 0,1 0,1 0,3 0,72 

Phenoler                     

Nonylphenoler, sum µg/L 0,05       0,050 0,05 0,05 0,2   

4-nonylphenol µg/L 0,03 0,3     0,030 0,03 0,03 0,1 0,1 

Nonylphenol-monoethoxylater, sum µg/L 0,05       0,050 0,05 0,05 0,2   

Nonylphenol-diethoxylater, sum µg/L 0,05       0,050 0,05 0,1 0,2   

Halogenerede alifatiske 
kulbrinter                     

Chloralkaner, C10-13 µg/L   0,4       0,03 0,5* 0,09 0,1 

1,2-dichlorethan µg/L   10       0,02 0,02 0,06 3 

Dichlormethan µg/L   20       0,02 0,02 0,06 6 

Trichlormethan (chloroform) µg/L   2,5       0,02 0,02 0,06 1 

Halogenerede aromatiske 
kulbrinter                     

Trichlorbenzener µg/L   0,1       0,02 0,02* 0,06 0,03 

Pentachlorbenzen µg/L   0,007       0,02 0,02* 0,06 0,002 

Hexachlorbenzen µg/L   0,01       0,02 0,02* 0,06 0,003 

Halogenerede phenoler                     

Pentachlorphenol µg/L   0,4       0,01 0,01 0,03 0,1  

Anioniske detergenter                     

LAS µg/L 2 54     2,0 2 2 6 16 

Ethere                     

MTBE µg/L 4 10     4,0 4 1 12 3 
 

*: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Detektionsgrænsen er utilstrækkelig i 
forhold til overvågning af miljøkvalitetskrav 
 
Calcium: Forslag til krav til detektionsgrænse ved overvågning af fersk overfladevand 
(0,5 mg/l) er lavere end forslaget for overvågning af grundvand (1 mg/l). Data fra 
kvartalsrapporter til Miljøcentrene (3 laboratorier i 1½ år) tyder på, at også 0,5 mg/L 
er en opnåelig detektionsgrænse. 

Cadmium: Kravet til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram fører til 
en kvantifikationsgrænse, der ikke er tilstrækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet. Et 
krav til detektionsgrænse, der er tilstrækkeligt i relation til miljøkvalitetskravet, er en 
højere talværdi end forslaget til detektionsgrænse for grundvand (notat 10.2) og vil 
derfor kunne opfyldes. Det endelige forslag er derfor skærpet, så det svarer til det 
ønskelige i forhold til miljøkvalitetskravet. Forslag til sT max er samtidig skærpet til 0,01 
µg/L, således at krav til detektionsgrænse og sT max svarer til hinanden. 

Chrom: Kravet til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram fører til en 
kvantifikationsgrænse, der ikke er tilstrækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet. Et krav 
til detektionsgrænse, der er tilstrækkeligt i relation til miljøkvalitetskravet, er en højere 
talværdi end forslaget til detektionsgrænse for grundvand (notat 10.2) og vil derfor 
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kunne opfyldes. Det endelige forslag er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige 
i forhold til miljøkvalitetskravet. Ændringen medfører ikke behov for justering af for-
slag til sT max. 

Kviksølv: Kravet til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram fører til en 
kvantifikationsgrænse, der ikke er tilstrækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet. Et krav 
til detektionsgrænse, der er tilstrækkeligt i relation til miljøkvalitetskravet, er en højere 
talværdi end forslaget til detektionsgrænse for grundvand (notat 10.2) og vil derfor 
kunne opfyldes. Det endelige forslag er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige 
i forhold til miljøkvalitetskravet. Forslag til sT max er samtidig skærpet til 0,01, således 
at krav til detektionsgrænse og sT max svarer til hinanden. 

Zink: Kravet til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram fører til en 
kvantifikationsgrænse, der ikke er tilstrækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet. Et krav 
til detektionsgrænse, der er tilstrækkeligt i relation til miljøkvalitetskravet, er en højere 
talværdi end forslaget til detektionsgrænse for grundvand (notat 10.2) og vil derfor 
kunne opfyldes. Det endelige forslag er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige 
i forhold til miljøkvalitetskravet. Ændringen medfører ikke behov for justering af for-
slag til sT max. Det skal dog bemærkes, at analyse af zink er stærkt påvirket af, at zink 
er et allestedsnærværende metal, hvorfor der kan vise sig en indflydelse fra filtrering. 
Parameteren opløst zink har ikke indgået i NOVANA 2006-2009, og der findes derfor 
ikke erfaringstal for detektionsgrænse og standardafvigelse for zink efter filtrering. 

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

Pesticider: For visse pesticider (chlorpyrifos, endisulfan, hexachlorcyclohexan og 
trifluralin) er forslag til detektionsgrænse ikke tilstrækkeligt i forhold til miljøkvalitets-
kravet. Det forventes ikke, at en skærpet detektionsgrænse vil være teknisk mulig, 
hvorfor andet forslag til detektionsgrænse også er det endelige forslag. Forslaget er 
udtryk for bedste tilgængelige teknik (BAT). 

Nonylphenol-diethoxylater: Andet forslag til detektionsgrænse er i overensstemmelse 
med krav til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram og tillige identisk 
med forslag til detektionsgrænse i grundvand. Det bemærkes dog, at den detektions-
grænse, der kan beregnes ud fra data fra kvartalsrapporter til Miljøcentrene (doku-
menteret i notat 11.3), er lidt højere end andet forslag til detektionsgrænse. Ved en 
orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse blev modtaget argumenter 
for at lempe LD til 0,1 µg/L. Endeligt forslag til detektionsgrænse er derfor lempet, så 
det svarer til de tekniske muligheder. Tilsvarende lempelse er gennemført for grund-
vand. 

Chloralkaner, C10-13: Ved en orientering om udkast til den reviderede bekendtgørelse 
blev modtaget argumenter for at lempe LD til 0,5 µg/L. En LD på 0,5 µg/L er ikke til-
strækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet, men da parameteren ikke indgår i NOVA-
NA 2011 - 2015 er det valgt at lempe kravet. Det endelige forslag til detektionsgræn-
se er derfor lempet til 0,5 µg/L. Forslaget er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. 
I konsekvens heraf lempes tillige sT max og Uabs. 



Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S 
Naturstyrelsen, Miljøministeriet 
 
Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen  
Notat 11.7   dato den 22/7-2011 
 

 7 

Halogenerede aromatiske kulbrinter: For alle tre halogenerede aromatiske kulbrinter 
er forslag til detektionsgrænse ikke tilstrækkeligt i forhold til miljøkvalitetskravet. Det 
kan være teknisk muligt at forbedre detektionsgrænsen for trichlorbenzener til et ni-
veau, der er tilstrækkeligt i forhold til miljøkvalitetskravet. Derimod forventes det ikke, 
at en skærpet detektionsgrænse vil være teknisk mulig for pentachlorbenzen og he-
xachlorbenzen i tilstrækkelig grad i forhold til det ønskelige.  Andet forslag til detek-
tionsgrænse er derfor også det endelige forslag. Forslaget er udtryk for bedste til-
gængelige teknik (BAT). 

LAS: Andet forslag til detektionsgrænse er lavere (2 µg/l) i fersk overfladevand end i 
grundvand (3 µg/L). Den detektionsgrænse, der kan beregnes ud fra data fra kvar-
talsrapporter til Miljøcentrene (dokumenteret i notat 11.3), er 1 µg/l, hvilket tyder på, 
at den ønskede detektionsgrænse for fersk overfladevand er teknisk mulig.  Andet 
forslag til detektionsgrænse er derfor også det endelige forslag. Forslaget er tilstræk-
keligt i forhold til miljøkvalitetskrav. 

MTBE: Kravet til detektionsgrænse i det nationale overvågningsprogram fører til en 
kvantifikationsgrænse, der ikke er tilstrækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet. Data 
fra kvartalsrapporter for opnået analysekvalitet i grundvand og ferskvand (1 laborato-
rium 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. Det endelige forslag til detek-
tionsgrænse er derfor skærpet, så det svarer til det ønskelige i forhold til miljøkvali-
tetskravet. Forslag til sT max er samtidig skærpet til 1 µg/L, således at krav til detek-
tionsgrænse og sT max svarer til hinanden. 

De parametre, der analyseres ved overvågning af fersk overfladevand, men ikke 
grundvand (chlorofyl a, silicium, syv pesticider, naphthalen, 4-nonylphenol og MTBE), 
er for de flestes vedkommende ikke omfattet af data fra kvartalsrapporter til Miljøcent-
rene. Det er Referencelaboratoriets vurdering på basis af information fra Eurofins’ ak-
kreditering, at de foreslåede detektionsgrænser er opnåelige. For silicium findes data i 
kvartalsrapporter, som viser, at den foreslåede detektionsgrænse er opnåelig. 

1.2.2 Måleusikkerhed – kontrolprøver og naturlige p røver 
For fersk overfladevand vurderes det, at der i et vist omfang findes bidrag til måle-
usikkerheden for naturlige prøver, som ikke er dækket ved de usikkerhedsbidrag, der 
ses ved kvalitetskontrol. Årsagen er de naturlige prøvers indhold af suspenderet ma-
teriale. For generelle analyseparametre og uorganiske sporstoffer vurderes det, at 
betydningen heraf ikke er så stor, at det giver anledning til at ændre på de faste pro-
cedurer for afrunding. Ved høring af udkast til den reviderede bekendtgørelse blev 
modtaget argumenter for, at indflydelsen fra prøvematricen burde tages i betragtning 
for miljøfremmede organiske stoffer. Ekspanderet måleusikkerhed beregnet i første 
forslag er derfor rundet to trin op. 

1.2.3 Ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) 
Tabel 2 viser resultaterne for ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi). Tabellen 
stammer fra regnearket /2/ og er suppleret med det tilsvarende regneark i /3/.. De 
værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusikkerhed, er vist i 
bilag B. I tabellen er anvendt følgende forkortelser: 

EQS: Miljøkvalitetskrav iht. bkg. 1022 /1/ 
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1 Uabs: Beregnet ekspanderet måleusikkerhed, absolut værdi (første forslag) 

Den anvendte model er: 2
ref

22
maxT )u(+)Bias(+)s(•2=Uabs , 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 fersk overfladevand 
 

Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (Uabs) og Uabs baseret på 
miljøkvalitetskrav i fersk overfladevand 

Parameter  Enhed  EQS   
1 
Uabs 

2 
Uabs 

3 
Uabs 

0,5 � 
EQS   

pH       0,22 0,2 0,2     

Chlorofyl a mg/L     0,63 1 1     

Kalium mg/L     0,43 0,5 0,5     

Silicium (Si) mg/L     0,11 0,2 0,2     

Calcium mg/L     2,1 3 3     

Magnesium mg/L     0,64 1 1     

Natrium mg/L     0,64 1 1     

Uorganiske sporstoffer                 

Cyanid  µg/L CN     5 5   

Barium µg/L 9,3   2,3 3 3 5   

Bly µg/L 0,34   0,045 0,1 0,1 0,2   

Cadmium µg/L 0,08   0,023 0,03 0,03 0,04   

Chrom µg/L 3,4   1,1 2 2 2   

Kobber µg/L 1   0,23 0,3 0,3 0,5   

Kviksølv µg/L 0,05   0,023 0,03 0,03 0,03   

Nikkel µg/L 2,3   0,45 1 1 1   

Vanadium µg/L 4,1   0,68 1 1 2   

Zink µg/L 3,1   0,68 1 1 2   

Organotinforbindelser                 

Tributyltin  µg/L Sn  0,0002     0,01 0,01*  0,0001   

Pesticider                 

2,6-dichlorbenzamid (BAM) µg/L 78   0,029 0,05 0,05 39   

4-nitrophenol µg/L     0,029 0,05 0,05     

Aminomethylphosphonsyre (AMPA) µg/L     0,029 0,05 0,05     

Atrazin µg/L 0,6   0,029 0,05 0,05 0,3   

Bentazon µg/L 45   0,029 0,05 0,05 23   

Desethylterbutylazin µg/L     0,029 0,05 0,05     

Desethyldesisopropylatrazin µg/L     0,029 0,05 0,05     

Desisopropylatrazin µg/L     0,029 0,05 0,05     
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Sammenligning mellem beregnede ekspanderede usikkerheder (Uabs) og Uabs baseret på 
miljøkvalitetskrav i fersk overfladevand 

Parameter  Enhed  EQS   
1 
Uabs 

2 
Uabs 

3 
Uabs 

0,5 � 
EQS   

Diuron µg/L 0,2   0,029 0,05 0,05 0,1   

DNOC µg/L     0,029 0,05 0,05     

Glyphosat µg/L     0,029 0,05 0,05     

Hydroxyatrazin µg/L     0,029 0,05 0,05     

Isoproturon µg/L 0,3   0,029 0,05 0,05 0,2   

MCPA µg/L     0,029 0,05 0,05     

Mechlorprop µg/L 18   0,029 0,05 0,05 9   

Pendimethalin µg/L     0,029 0,05 0,05     

Prosulfocarb µg/L     0,029 0,05 0,05     

Simazin µg/L 1   0,029 0,05 0,05 0,5   

Terbutylazin µg/L     0,029 0,05 0,05     

Trichloreddikesyre (TCA) µg/L     0,029 0,05 0,05     

Alachlor µg/L 0,3     0,05 0,05 0,2   

Chlorfenvinphos µg/L 0,1     0,05 0,05 0,05   

Chlorpyrifos (chlorpyrifosethyl) µg/L 0,03     0,05 0,05* 0,02   

Endosulfan µg/L 0,005     0,05 0,05* 0,003   

Hexachlorcyclohexan µg/L 0,01     0,05 0,05* 0,005   

Trifluralin µg/L 0,03     0,05 0,05* 0,02   

Aromatiske kulbrinter                 

Benzen µg/L 10     0,1 0,2 5   

Napthtalen µg/L 2,4   0,29 0,5 0,5 1   

Phenoler                 

Nonylphenoler, sum µg/L     0,14 0,3 0,3     

4-nonylphenol µg/L 0,3   0,086 0,2 0,2 0,2   

Nonylphenol-monoethoxylater, sum µg/L     0,29 0,5 0,5     

Nonylphenol-diethoxylater, sum µg/L     0,29 0,5 0,5     

Halogenerede alifatiske 
kulbrinter                 

Chloralkaner, C10-13 µg/L 0,4     0,2 1,5* 0,2   

1,2-dichlorethan µg/L 10     0,1 0,2 5   

Dichlormethan µg/L 20     0,1 0,2 10   

Trichlormethan (chloroform) µg/L 2,5     0,1 0,2 1   

Halogenerede aromatiske 
kulbrinter                 

Trichlorbenzener µg/L 0,1     0,1 0,2* 0,05   

Pentachlorbenzen µg/L 0,007     0,1 0,2* 0,004   

Hexachlorbenzen µg/L 0,01     0,1 0,2* 0,005   

Halogenerede phenoler                 

Pentachlorphenol µg/L 0,4     0,03 0,05 0,2   

Anioniske detergenter                 

LAS µg/L 54   8,6 20 20 27   

Ethere                 

MTBE µg/L 10   2,9 5 5 5   
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*: den foreslåede værdi er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Den ekspanderede måleusikkerhed er 
utilstrækkelig i forhold til miljøkvalitetskravet 
 
Tributyltin: Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er ikke tilstrække-
ligt i forhold til miljøkvalitetskravet. Det forventes ikke, at en skærpet ekspanderet 
måleusikkerhed vil være teknisk mulig, hvorfor andet forslag til ekspanderet måle-
usikkerhed (absolut værdi) også er det endelige forslag. Forslaget er udtryk for bed-
ste tilgængelige teknik (BAT). 

Pesticider: For visse pesticider(chlorpyrifos, endisulfan, hexachlorcyclohexan og 
trifluralin) er forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) ikke tilstrækkeligt 
i forhold til miljøkvalitetskravet. Det forventes ikke, at en skærpet ekspanderet måle-
usikkerhed vil være teknisk mulig, hvorfor andet forslag til ekspanderet måleusikker-
hed (absolut værdi) også er det endelige forslag. Forslaget er udtryk for bedste til-
gængelige teknik (BAT). 

Benzen: Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er lempet, jf. 
afsnit 1.2.2. 

Chloralkaner, C10-13: Endeligt forslag til ekspanderet usikkerhed (absolut værdi) er 
lempet i forhold til andet forslag som konsekvens af lempet detektionsgrænse og føl-
gende lempet sT max. Forslaget er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. 

Halogenerede aromatiske kulbrinter: For alle tre halogenerede aromatiske kulbrinter er 
forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) ikke tilstrækkeligt i forhold til 
miljøkvalitetskravet. Det kan være teknisk muligt at forbedre ekspanderet måleusikker-
hed for trichlorbenzener til et niveau, der er tilstrækkeligt i forhold til miljøkvalitetskra-
vet. Derimod forventes det ikke, at en skærpet ekspanderet måleusikkerhed vil være 
teknisk mulig for pentachlorbenzen og hexachlorbenzen i tilstrækkelig grad i forhold til 
det ønskelige.  Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er lem-
pet, jf. afsnit 1.2.2. Forslaget er udtryk for bedste tilgængelige teknik (BAT). 

Pentachlorphenol: Endeligt forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er 
lempet, jf. afsnit 1.2.2. 

1.2.4 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: 

2
ref

22
maxTabs )u(+)Bias(+)CV(•2=U , hvor alle bidrag (CVT max, Bias og uref) er an-

givet i %. De værdier, der er anvendt til beregning af den ekspanderede måleusik-
kerhed, er vist i bilag B. 

Forslag til ekspanderet måleusikkerhed som relativ værdi ses i Bilag A, hvor de en-
delige 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). 
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1.2.5 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). 

Der er anført A for alle parametre (undtaget pH) i lighed med de parametre, der alle-
rede er omfattet af den eksisterende bekendtgørelse om analysekvalitet. Det anses 
ikke for realistisk at kræve akkreditering for alle institutioner, der udfører feltmålinger-
ne. Derfor er kravet til pH alene et krav om kvalitetsstyring (markering med K). 

1.3 Endeligt forslag til analysekvalitetskrav 
Det endelige forslag til analysekvalitetskrav ses i bilag A. Heri findes værdierne for 
analysekvalitetskrav, for hvilke udviklingen er beskrevet i afsnit 1.1 og 1.2. I det en-
delige forslag til kvalitetskrav er parametrene samlet i parametergrupper, i den ud-
strækning ensartethed i kemisk identitet og analysekvalitetskrav gør det muligt. 

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/ Bkg_analysekval_bilag_1.15_ferskv_ny.xls. Filen består af følgende ark: 
Dataindsamling  
Kvartalsrap 
Basis f beregn af U (findes i kopi i bilag B) 
Beregning 
Efter afrunding 
Endeligt forslag (findes i kopi i bilag A) 
LQ smlg TV og sw (findes i kopi i tabel 1) 
U smlg TV (findes i kopi i tabel 2) 

/3/ Prioriterede_stoffer_bilag_1.15_ferskv.xls. Filen består af følgende ark: 
Analysekvalitet 
LQ smlg TV og sw (indgår i tabel 1) 
U smlg TV (indgår i tabel 2) 

/4/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.11, 
Eksisterende, nye og reviderede prioriterede stoffer - betydning for 
igangværende revision af bkg. om analysekvalitet, Januar 2011 

 
asv/jep/pre/uol/lmu 
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Bilag A – Endeligt forslag til analysekvalitetskrav , ny 
parametre 
1.15 Kontrol/overvågning af fersk overfladevand 
 

      Beregnede krav i rev bkg efter afrunding   

Parameter    Enhed  LD STmax   CVTmax Uabs Urel A / K 

pH #     0,05     0,2   K 

Chlorofyl a # mg/L 0,3 0,1 *) 5% 1 20% A 

Kalium # mg/L 0,2 0,2   5% 0,5 15% A 

Silicium (Si) # mg/L 0,05 0,05   5% 0,2 15% A 

Calcium # mg/L 0,5 1   5% 3 15% A 

Magnesium # mg/L 0,5 0,3   5% 1 15% A 

Natrium # mg/L 0,5 0,3   5% 1 15% A 

Uorganiske sporstoffer            

Cyanid (CN) # µg/L 1 1,5   5% 5 15% A 

Barium   µg/L 1 1   5% 3 20% A 

Bly   µg/L 0,03 0,02   5% 0,1 20% A 

Cadmium   µg/L 0,005 0,01   5% 0,03 20% A 

Chrom   µg/L 0,3 0,5   5% 2 20% A 

Kobber   µg/L 0,1 0,1   5% 0,3 20% A 

Kviksølv   µg/L 0,005 0,01   5% 0,03 20% A 

Nikkel   µg/L 0,2 0,2   5% 1 20% A 

Vanadium   µg/L 0,3 0,3   5% 1 20% A 

Zink   µg/L 0,3 0,3   5% 1 20% A 

Organotinforbindelser            

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

Pesticider          

Pesticider   $ µg/L 0,01 0,01   5% 0,05 30% A 

Aromatiske kulbrinter            

Benzen   µg/L 0,03 0,03   5% 0,2 30% A 

Napthtalen   µg/L 0,1 0,1   5% 0,5 30% A 

Phenoler          

Nonylphenoler, sum # µg/L 0,05 0,05   5% 0,3 30% A 

4-nonylphenol   µg/L 0,03 0,03   5% 0,2 30% A 

Nonylphenol-monoethoxylater, sum # µg/L 0,05 0,1   5% 0,5 30% A 

Nonylphenol-diethoxylater, sum # µg/L 0,10 0,1   5% 0,5 30% A 

Halogenerede alifatiske 
kulbrinter            

Chloralkaner, C10-13 £  µg/L 0,5 0,2   5% 1,5 30% A 
Andre halogenerede alifatiske 
kulbrinter  µg/L 0,02 0,03 **) 5% 0,2 30% A 

Halogenerede aromatiske 
kulbrinter            

Halogenerede aromatiske kulbrinter £  µg/L 0,02 0,03 **) 5% 0,2 30% A 

Halogenerede phenoler                   

Pentachlorphenol   µg/L 0,01 0,01   7% 0,05 30% A 

Anioniske detergenter                   
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      Beregnede krav i rev bkg efter afrunding   

Parameter    Enhed  LD STmax   CVTmax Uabs Urel A / K 

LAS   µg/L 2 3   7% 20 50% A 

Ethere                 A 

MTBE   µg/L 1 1   5% 5 30% A 

 
#: analysekvalitetskrav er udtryk for den bedste tilgængelige teknik, idet der ikke er fastsat et 
miljøkvalitetskrav, jf. Kommissionsdirektiv 2009/90/EF, artikel 4.2 
$: for en række pesticider er der ikke er fastsat et miljøkvalitetskrav, jf. Kommissionsdirektiv 2009/90/EF, 
artikel 4.2. Analysekvalitetskrav for disse er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Analysekvalitetskrav 
for chlorpyrifos, endosulfan, hexchlorcyclohexan og trifluralin er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. 
Kvantifikationsgrænsen (= 3 * LD) overstiger 0,3 * miljøkvalitetskrav for ferskvand, og ekspanderet 
måleusikkerhed som absolut værdi overstiger 0,5 * miljøkvalitetskravet. 
£: Analysekvalitetskrav er udtryk for den bedste tilgængelige teknik. Kvantifikationsgrænsen (= 3 * LD) 
overstiger 0,3 * miljøkvalitetskrav for ferskvand, og ekspanderet måleusikkerhed som absolut værdi 
overstiger 0,5 * miljøkvalitetskravet. 
*) 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.  
**) 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/IEC 
17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, men ikke nødvendigvis som 
akkrediteret teknisk prøvning  
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Bilag B – Udgangspunkt for beregning af krav til ek spanderet 
usikkerhed (U abs og U rel) 
 

Parameter  Enhed  STmax CVT max 
Bias-krav 

% 
Uref 
% 

pH   0,05   2% 0,1 

Chlorofyl a mg/L 0,1 0,05 2% 10% 

Kalium mg/L 0,2 0,05 2% 3% 

Silicium mg/L Si 0,05 0,05 2% 3% 

Calcium mg/L 1 0,05 2% 3% 

Magnesium mg/L 0,3 0,05 2% 3% 

Natrium mg/L 0,3 0,03 2% 3% 

Uorganiske sporstoffer           

Barium µg/L 1 0,05 2% 5% 

Bly µg/L 0,02 0,05 2% 5% 

Cadmium µg/L 0,01 0,05 2% 5% 

Chrom µg/L 0,5 0,05 2% 5% 

Kobber µg/L 0,1 0,05 2% 5% 

Kviksølv µg/L 0,01 0,05 2% 5% 

Nikkel µg/L 0,2 0,05 2% 5% 

Vanadium µg/L 0,2 0,05 2% 5% 

Zink µg/L 0,3 0,05 2% 5% 

Pesticider           

2,6-dichlorbenzamid (BAM) µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

4-nitrophenol µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Aminomethylphosphonsyre (AMPA) µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Atrazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Bentazon µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Desethylterbutylazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Desethyldesisopropylatrazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Desisopropylatrazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Diuron µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

DNOC µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Glyphosat µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Hydroxyatrazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Isoproturon µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

MCPA µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Mechlorprop µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Pendimethalin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Prosulfocarb µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Simazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Terbutylazin µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Trichloreddikesyre (TCA) µg/L 0,01 0,05 2% 10% 

Aromatiske kulbrinter           

Napthtalen µg/L 0,1 5% 2% 10% 

Phenoler           
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Parameter  Enhed  STmax CVT max 
Bias-krav 

% 
Uref 
% 

Nonylphenoler, sum µg/L 0,05 5% 2% 10% 

4-nonylphenol µg/L 0,03 5% 2% 10% 

Nonylphenol-monoethoxylater, sum µg/L 0,1 5% 2% 10% 

Nonylphenol-diethoxylater, sum µg/L 0,1 5% 2% 10% 

Anioniske detergenter           

LAS µg/L 3 7% 2% 10% 

Ethere       2%   

MTBE µg/L 1 5% 2% 10% 

 

Ekspanderet usikkerhed for cyanid, benzen, halogenerede kulbrinter og pentachlor-
phenol er sat identisk med værdierne for grundvand. Der henvises til notat 10.2. 
Ekspanderet usikkerhed for tributyltin er sat identisk med værdien for marint vand. 
Der henvises til notat 10.6.  

 

 


