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Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Naturstyrelsen (NST) Kirsten J. Andersen (KJA) DANAK  Annika Lindholm (AL) DANVA (Nordvand A/S) Kirsten Harbo (KiHa) KL (Lemvig Kommune) Linda Bagge (LB) Miljøstyrelsen (MST) Jette Thønnings (JTH) Eurolab Danmark (Eurofins Miljø A/S) Stine Kjær Ottsen (SJN) Eurofins Miljø A/S (Referencelaboratoriet) Ulla Lund (UOL) Eurofins Miljø A/S (Referencelaboratoriet) Afbud Anne Christine Duer  Naturstyrelsen (NST) Bent Soelberg (BS) Foreningen af Vandværker i Danmark Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Eurolab Danmark (Vandsamarbejdet A/S) intet medlem udpeget Naturstyrelsens lokale enheder  Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning i henhold til referat fra møde nr. 2012/2  3. Meddelelser 4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2012 4.1 Metodedatablade 4.2 Tydeliggørende notater – Bekendtgørelse om analysekvalitet 4.3 Total nitrogen i vand 4.4 Analysemetode for olie/fedt i spildevand 4.5 Ekstern kvalitetssikring 4.6 Senere revision af bkg. om kvalitetskrav til miljømålinger 4.7 Opbevaring af prøver til miljøfremmede stoffer ved frysning 4.8 Udtagning af drikkevandsprøver 4.9 Hjemmeside  4.10 Andre aktiviteter 5. Arbejdsprogram 2013 – indledende drøftelser 6. Økonomi 7. Eventuelt 8. Næste møde Ad 1. Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden for mødet blev godkendt. Ad 2. Opfølgning i henhold til referat fra møde nr. 2012/2 Referat fra styringsgruppemøde nr. 2012/2 var udsendt den 26. juni 2012. Der var ikke modtaget kommentarer, og referatet er derfor godkendt. Ad 3. Meddelelser LMU orienterede om møde med laboratoriernes brancheforening og de udenlandske laboratorier, der opererer i Danmark, om bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Mødet fandt sted den 3. september og havde givet en god dialog. JTH orienterede om, at der er kommet input til arbejdet i styregruppen fra Eurolab Danmarks med-lemmer. 
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Ad 4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2012 Oversigt over alle aktiviteter i arbejdsprogram for 2012 var udsendt med dagsordenen. Oversigten er indsat som sidste side i dette referat.  Ad 4.1 Metodedatablade Metodedatablad for metaller i jord, slam og sediment (behandlet på styregruppemøde 2012/1) har været i høring hos fagdatacentre og andre interessenter og afventer en sidste tilbagemelding. Ad 4.2 Tydeliggørende notater - Bekendtgørelse om analysekvalitet Udkast til notat vedrørende kilder til information om måleusikkerhed var udsendt. LMU nævnte fra møde med laboratorierne (jf. pkt. 3), at det var opfattelsen, at laboratorierne havde behov for mere end den information, der ligger i notatet. Styregruppen foreslog, at der inkluderes nogle eksempler, enten ved henvisning til eksempler i de eksisterende publikationer eller udarbejdet til formålet. Desuden vedtoges, at de to notater om måleusikkerhed (det nu udsendte og det eksisterende om bidrag til måleusikkerhed) arbejdes sammen. KJA opfordrede til, at notatet omtaler de vanske-ligheder, der kan være ved opstart af en ny metode, med at skaffe tilstrækkeligt datamateriale og de deraf følgende behov for efterfølgende forbedring. JTH opfordrede til, at udkast udsendes i så god tid inden næste styregruppemøde, at der er tid til, at styregruppens medlemmer kan nå at drøfte det med deres bagland. Ad 4.3 Total nitrogen i vand Udkast til rapport og et forslag til opfølgende undersøgelse var udsendt. Styregruppen vedtog, at den opfølgende undersøgelse iværksættes. Hvis økonomien tillader det, udføres de supplerende undersøgelser i 2012. Referencelaboratoriet undersøger de økonomiske muligheder og aftaler tidsforløb med NST. Til rapporten blev referencelaboratoriet opfordret til at inddrage information om interferens fra de to analysestandarder. Ad 4.4 Analysemetode for olie/fedt i spildevand Referencelaboratoriet udsendte i sommeren 2011 et udkast til rapport og et forslag til opfølgende undersøgelse til de to laboratorier, der deltog i undersøgelsen. Opfølgningen blev udsat fra 2011 til 2012. Referencelaboratoriet har nu drøftet mulighederne for opfølgning med de to laboratorier. Styregruppen behandlede endnu en gang problemstillingen og skønner, at det næppe er realistisk at opnå en analysemetode, der vil give sikre resultater ved høje indhold af olie/fedt. Det vedtoges derfor, at Referencelaboratoriet i stedet arbejder med problemstillingen med henblik på at sætte en overgrænse for analysemetodens anvendelse, om muligt med anvisning af alternativ metode. Overgrænsen kan med fordel relateres til grænsen for tilslutning til renseanlæg. Referencelaboratoriet udarbejder et notat herom til næste styregruppemøde. Ad 4.5 Ekstern kvalitetssikring SJN fremlagde planerne for rapport om ekstern kvalitetssikring opdelt som planlagt i forhold ved valg af leverandør af præstationsprøvning og forslag til muligheder for at udføre sammenlignende målin-ger, hvor der ikke kan identificeres relevante præstationsprøvninger. Styregruppen nikkede til pla-nerne. Rapport fremlægges på det kommende møde. Ad 4.6 Senere revision af bkg. om kvalitetskrav til miljømålinger Der var udsendt udkast til tre notater til brug ved senere revision af bekendtgørelsen. Parametre, hvor der alene er krav til kvalitetsstyring og ikke til akkreditering:  Styregruppen opfordrede til, at det pointeres, at alle tekniske krav skal opfyldes for både paramet-
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re, der skal udføres akkrediteret, og der alene udføres under et kvalitetssystem. Akkrediteringer af udenlandske laboratorier, der opererer i Danmark, bør medtages i oversigten over adgang til akkrediteret prøvning. I oversigt over baggrund for at undlade krav til akkreditering medtages information om, hvilke pa-rametre der indgår i bekendtgørelsen, fordi de er EU-prioriterede stoffer, men hvor der er lille erfa-ring med måling. Fra NSTs møde med laboratorier den 3/9 (jf. pkt. 3) var kommet opfordring til at forudsætte akkre-ditering for feltparametre i drikkevand. Styregruppen tilsluttede sig. Ilt, BI5 og suspenderede stoffers tørstof i fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand: Der var ingen kommentarer til det udsendte udkast til notat. Kvalitetskrav til trihalomethaner i bassinvand: Styregruppen havde redaktionelle kommentarer. Når de er indført, er notatet godkendt. Fra møde med laboratorierne var desuden kommet opfordring til ændringer for marint sediment (opdeling i overvågning og klapning), og spørgsmål til om kvalitetskrav for kviksølv i drikkevand kunne lempes. Styregruppen foreslog, at pH i drikkevand tilføjes i bekendtgørelsen. Disse forslag (marint sediment, Hg i drikkevand, pH i drikkevand) tilføjes på liste over emner for mulig revision i bekendtgørelsen. Ad 4.7 Opbevaring af prøver til miljøfremmede stoffer ved frysning De opfølgende undersøgelser, der blev vedtaget på styregruppemøde 2012/2, er detailplanlagt, og undersøgelsen iværksættes inden for de nærmeste uger. Ad 4.8 Udtagning af drikkevandsprøver Styregruppen opfordrede til, at målgruppen defineres klart i indledningen, og at disponeringen af materialet bedre afspejler det.  Styregruppen foreslog, at afsnit 3, ”Generelle forhold ved udtagning af drikkevandsprøver”, dispo-neres sådan, at det alene omhandler forhold, som ligger forud for selve prøvetagningen, og pointe-rer, at dette er emner, som kan inddrages i oplæring af prøvetagere, men som prøvetagerne ikke vil have behov for som manual ved den enkelte prøvetagning. Styregruppen foreslog desuden, at afsnit 3 og 4 indledes med en kort introduktion af formålet med afsnittet, og at de steder, hvor der beskrives flere mulige fremgangsmåder og en anbefaling af, hvilken der bør vælges, kondenseres sådan, at kun den anbefalede fremgangsmåde præsenteres. Bilag B udgår og afsnit 3 og 4 formuleres som manual. Ad 4.9 Hjemmeside SJN fremlagde de ændringer, der er foretaget i relation til hjemmesiden: Tilbud om nyhedsmail for metodedatablade og notater vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, mere indhold i nyhedsmails og udsendelse af nyhedsmails fra en mailadresse relateret til referencelabo-ratoriet (@reference-lab.dk). Det planlægges i løbet af 2013 at gøre hjemmesiden mere indbydende og brugervenlig. LMU orienterede om, at referencelaboratoriet for mikrobiologiske miljøanalyser er gået i gang med at oprette en tilsvarende hjemmeside, som vil få fælles indgang med referencelaboratoriet for ke-miske miljømålinger. 



Styregruppen for  Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2012/3, den 4. september 2012 

4/5 

Styregruppen vedtog, at referencelaboratoriets referater fremover lægges på hjemmesiden. Ad 4.10  Andre aktiviteter Ønsker om rådgivning i den forløbne periode har været på normalt niveau både fra laboratorier og brugere af analyseresultater. Et laboratorium har påpeget en uklar formulering i afsnit om vurdering af præstationsprøvninger i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Det sættes på listen over emner for eventuel revision i bekendtgørelsen. Ad 5. Arbejdsprogram 2013 – indledende drøftelser Fra medlemmer af Eurolab Danmark var kommet forslag om analysemetode for chlorerede paraffi-ner i elastisk fugemasse og prøvetagning i bygninger. Disse er uden for Referencelaboratoriets arbejdsområde. Foranlediget af et eksternt forslag besluttede Referencelaboratoriet at bidrage med et notat, der omhandler antal af betydende cifre i et måleresultat i forhold til måleusikkerheden på resultatet. Styregruppen vedtog, at udarbejdelse af et sådant notat sættes på arbejdsprogrammet for 2013. Fra det udsendte notat med emnet til arbejdsprogrammet vedtog Styregruppen at prioritere følgen-de emner:  • Analysemetode for methan – alene udarbejdelse af et forslag til analysemetode • Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand • Beholdertype til opsamling af sammensatte spildevandsprøver • COD i fersk overfladevand og drænvand Referencelaboratoriet indarbejder dette i forslag til arbejdsprogram, der behandles på næste styre-gruppemøde, i det omfang økonomien tillader. KiHa nævnte, at analyse af pesticidnedbrydningsprodukter trænger til sammenlignende prøvning. Dette emne prioriteres dog ikke i 2013. Ad 6. Økonomi Styregruppen tog den fremsendte økonomioversigt medio august til efterretning. Referencelaboratoriet aftaler ændret fordeling mellem delprojekterne med NST som følge af de vedtagne ændringer i arbejdet. Ad 7. Eventuelt Der var intet til punktet eventuelt. Ad 8. Næste møde Næste møde blev aftalt til tirsdag den 27. november 2012 kl. 10.00 i Naturstyrelsen. Afslutnings-tidspunkt meddeles endeligt, når omfanget af materiale til mødet er kendt.  Det vil dog senest blive kl. 15.  Vejen, den 6. september 2012 Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen 
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Aktiviteter i arbejdsprogram 2012, Nedenstående er vist en status for aktiviteterne i Referencelaboratoriets arbejdsprogram for 2012. Dagsorden omfatter kun de punkter i arbejdsprogrammet, hvor der har været aktivitet i den forløbne periode. Aktivitet Status Årsberetning Afsluttet Metodedatablade Der er intet til dette punkt Tydeliggørende notater – Be-kendtgørelse om analysekvalitet Udkast til notat om kilder til information om estimering af må-leusikkerhed udsendt Henvisninger til bekendtgørelsen korrigeret i otte af de eksi-sterende notater NYT fra REFLAB  NYT 2012/1 udsendt 30. maj 2012 Total nitrogen i vand Foreløbig rapport over sammenligning mellem to metoder til bestemmelse af TN samt forslag til supplerende undersøgel-ser udsendt Forslag til supplerende undersøgelser udsendt Analysemetode for olie/fedt i spil-devand Arbejdet endnu ikke iværksat Ekstern kvalitetssikring Struktur for arbejdet fremlagt på mødet Senere revision af bkg. om kvali-tetskrav til miljømålinger Udkast til notater:  Parametre, hvor der alene er krav til kvalitetsstyring og ikke til akkreditering  Bekendtgørelsens bilag 1.5, krav til måleusikkerhed for ilt og biokemisk iltforbrug (BI5) og metodehenvisning for suspende-rede stoffers tørstof  Bekendtgørelsens bilag 1.9, Kvalitetskrav til analyse af triha-lomethaner i bassinvand  udsendt Kortlægning af behov for referen-cematerialer Arbejdet er planlagt til andet halvår Opbevaring af prøver til miljø-fremmede stoffer ved frysning  Den planlagte supplerende undersøgelse startes medio sep-tember og de samlede undersøgelser rapporteres ved næste møde  Udtagning af drikkevandsprøver Udkast til rapport udsendt. Rapporten indeholder grundtekst, som skal forkortes til en egentlig manual Hjemmeside for referencelaborato-riet Rapporter, notater, metodedata-blade og metodeforskrifter lagt på hjemmesiden siden møde 2012/2: Følgende metodedatablade er opdateret: M001, BOD i dambrugsvand M054, NP, NP1EO og NP2EO M055, LAS Otte tydeliggørende notater er opdateret Link til service for information ved nye metodedatablade og tydeliggørende notater etableret   


