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MM0001, E. coli og coliforme bakterier – ISO 9308-2 
MM0002, E. coli og coliforme bakterier – ISO 9308-1 
MM0005, Kimtal ved 22 °C og 37 °C 
MM0006, Clostridium perfringens 
MM0013, Enterokokker - ISO 7899-2 
MM0014, Pseudomonas aeruginosa 

 

Nedenstående metodedatablade for mikrobiologiske parametre er blevet revideret. Baggrun-
den er, at metodedatabladene hidtil har indeholdt bemærkninger og noter, som til dels var 
kopi fra metodestandarderne og til dels var information af almen-faglig karakter, som ikke var 
nødvendig for anvendelse af metodedatabladene. Disse bemærkninger og noter er fjerne ud 
fra et ønske om forenkling og reduktion af behov for konsekvensrettelse. Følgende ændrin-
ger er foretaget: 

MM0001, E. coli og coliforme bakterier – ISO 9308-2 
Tekst, som er kopi fra ISO 9308-2, er slettet. Samtidig er slettet under Målemetoder og Be-
mærk, at ”inkubation skal ske ved 37 °C ± 2 °C”. Dette er sket for at sikre fuldstændig over-
ensstemmelse med ISO 9308-2 og Colilert 24. 
 
Ny version er nr. 02a. 
 
MM0002, E. coli og coliforme bakterier – ISO 9308-1 
Tekst, som er kopi fra ISO 9308-1, er slettet.  
 
Ny version er nr. 03a. 
 
MM0005, Kimtal ved 22 °C og 37 °C 
Tekst, som er kopi fra ISO 6222, er slettet. Der er indsat en bemærkning om, at inkubation 
skal ske ved 36 °C ± 2 °C, som foreskrevet i standarden. Denne bemærkning er indsat for at 
forebygge misforståelser, idet parameterens navn fortsat er kimtal ved 37 °C, da dette navn 
anvendes i drikkevandsbekendtgørelsen og drikkevandsdirektivet.   
 
Ny version er nr. 01b. 
 
MM0006, Clostridium perfringens 
For drikkevand og returskyllevand fra svømmebassiner er metodedatabladet uændret, dog 
med fjernelse af tekst, som er forklarende i forhold til ISO 14189. 
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Spildevand og sediment var utilsigtet udgået fra version 02 til version 03. De er nu genindført 
med samme krav, som var gældende i version 02 af metodedatabladet.  
 
Ny version er nr. 03a. 
 
MM0013, Enterokokker - ISO 7899-2 
Tekst, som er kopi fra ISO 7899-2, er slettet. Anvendelsesområdet er forenklet, idet de enkel-
te prøvetyper ikke længere er anført, og det i stedet er beskrevet hvilke forhold ved prøven, 
der betinger valg af denne metode.   
 
Ny version er nr. 03b. 
 
MM0014, Pseudomonas aeruginosa 
Tekst, som er kopi fra ISO 16266, er slettet. Beskrivelsen af prøvetype er gjort mere specifik.  
 
Ny version er nr. 01b. 
 
 


