
Følgegruppen for  
Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 

Referat af møde 2014/1, den 11. marts 2014 

Til stede 
Lis Morthorst Munk (LMU) fra pkt. 3.6 Naturstyrelsen (NST) 
Anne Christine Duer (ACD) Naturstyrelsen (NST) 
Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Eurolab Danmark (FORCE Technology) 
Karina Nissen (KN) Eurolab Danmark (HOFOR) 
Svend-Erik Lykke (SEL) Laboratoriernes Brancheforening (AnalyTech  

 Miljølaboratorium A/S) 
Annika Lindholm (AL) DANVA (Nordvand A/S) 
Kirsten J. Andersen (KJA) DANAK  
Kirsten Harbo (KiHa) KL (Lemvig Kommune) 
Steen Sørensen (SS) Foreningen af Vandværker i Danmark 
Inger Guldbæk (IG) Referencelaboratoriet (Eurofins Steins Laboratorium 

A/S) 
Maj-Britt Fruekilde (MBF) Referencelaboratoriet (Eurofins Miljø A/S) 
Stine Kjær Ottsen (SJN) Referencelaboratoriet (Eurofins Miljø A/S) 
Ulla Lund (UOL) Referencelaboratoriet (Eurofins Miljø A/S) 

Afbud 
Linda Bagge (LB) Miljøstyrelsen (MST) 
Pernille Weile (PW) Foreningen af Vandværker i Danmark 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Aktiviteter i arbejdsprogram 2014 

3.1 Metodedatablade 
3.2 Tydeliggørende notater – Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
3.3 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
3.4 Vurdering af målemetoder 

3.4.1. Aggressiv carbondioxid  
3.4.2. Olie/fedt i spildevand 

3.5 Kvalitetskontrol  
3.6 Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand  
3.7 Nyhedsformidling 
3.8 Andre aktiviteter 

4. Økonomi  
5. Aktiviteter i arbejdsprogram 2013 for Referencelaboratorium for Mikrobiologi  

5.1 Måleusikkerhed for mikrobiologiske målinger 
5.2 Vurdering af alternative metoder til bestemmelse af enterokokker og E. coli i badevand 
5.3 Vurdering af alternativ metode til ISO 7899-2 til bestemmelse af enterokokker i drikkevand  

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden for mødet blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser 
ACD orienterede om, at revideret bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er sat til at træ-
de i kraft 17. marts 2014.  

KJA meddelte, at DANAK har skiftet navn til Den Danske Akkrediteringsfond.   

Funktionen som leder af Referencelaboratoriet er overgået fra UOL til SJN. 

1/5 



Følgegruppen for  
Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 

Referat af møde 2014/1, den 11. marts 2014 

Ad 3. Aktiviteter i arbejdsprogram 2014 
Arbejdsprogrammet samt oversigt over alle aktiviteter i arbejdsprogrammet for 2014 var udsendt 
med dagsordenen. Oversigten er indsat som sidste side i dette referat.  

Ad 3.1 Metodedatablade 
Der var intet til dette punkt. 

Ad 3.2 Tydeliggørende notater - Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
Der var intet til dette punkt. 

Ad 3.3 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
UOL fremlagde det udsendte notat vedr. implementering af direktiv 2013/51/EURATOM om radio-
aktive stoffer i drikkevand.  Referencelaboratoriet foreslår, at radioaktivitet medtages i bekendtgø-
relsen om kvalitetskrav til miljømålinger i et særskilt bilag. Der skal træffes beslutning om hvilken 
strategi, der skal anvendes for bestemmelse af indikativ dosis, samt hvilke krav, der skal stilles til 
måleusikkerhed. Det blev besluttet, at der søges bistand fra en underleverandør med erfaring i 
radioaktivitetsmålinger. Ud over de i notatet nævnte underleverandører, blev det foreslået at Refe-
rencelaboratoriet tager kontakt til Statens Institut for Strålehygiejne.  

Ud fra høringssvar fra høringen af kvalitetsbekendtgørelsen er der udarbejdet en liste over emner 
til eventuel nærmere undersøgelse. SJN gjorde følgegruppen opmærksom på listens sidste punkt 
vedr. om aktionsværdierne sT max og CVT max skal bibeholdes. Aktionsværdierne var ment som en 
hjælp til laboratorierne i en overgangsfase, og en fjernelse af aktionsværdierne vil føre til gennem-
gribende ændringer i bekendtgørelsen. Aktionsværdierne har ikke betydning for krav til analyse-
kvaliteten. HKT fremførte, at man ved kun at benytte den ekspanderede måleusikkerhed havde et 
stort spillerum. Følgegruppen mente generelt, at fjernelse af aktionsværdierne ikke ville gøre væ-
sentlig forskel, hverken for laboratorierne eller i forhold til analysekvaliteten. 

ACD orienterede om, at bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger skal revideres i starten af 
2015 af hensyn til direktivet om radioaktivitet. Således skal alt til den reviderede bekendtgørelse 
være klar til høring i slutningen af 2014. 

Ad 3.4 Vurdering af målemetoder 
Ad 3.4.1 Aggressiv carbondioxid 

SJN fremlagde notat vedr. opdatering af analysemetode for aggressiv carbondioxid. Følgegruppen 
foreslog, at årsag til opdatering af DS 236 forklares bedre, og at høringssvaret der ligger til grund 
for arbejdet inddrages i notatet. Desuden skal det fremgå, hvorvidt der vil være en merudgift for-
bundet ved at overgå fra DS 236 til beregningsmetoden beskrevet i DIN 38404-10.  

Ad 3.4.2 Olie/fedt i spildevand 

UOL fremlagde notat vedr. forsøg på opdatering af DS/R 209. I efteråret 2013 udsendte Referen-
celaboratoriet et udkast til revideret målemetode i høring. Høringssvarene udviser dog ikke enig-
hed.  

SEL uddelte et notat vedrørende måling af olie/fedt og mineralolie i vandprøver (DS 209) og to 
breve dateret hhv. 9. oktober 2013 og 23. juli 2009 og resumerede indholdet. SEL mener ikke, at 
metodeforslag 1 i det udsendte notat vil føre til tilfredsstillende sammenlignelighed. 

Følgegruppen vedtog at foretage en interessetilkendegivelse blandt danske og udenlandske labo-
ratorier, der opererer i Danmark,  for afprøvning af metodeforslag 1 og 2 i det udsendte notat.  
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Ad 3.5 Kvalitetskontrol 
UOL fremlagde forslag til hvordan opgaven gribes an. Følgegruppen vedtog fremgangsmåden og 
opfordrede til at være opmærksom på, at antallet af laboratorier skal være tilstrækkeligt stort før 
der drages konklusioner. Konklusion og sammenfatning udgives som et NYT fra REFLAB. 

Ad 3.6 Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand 
MBF gennemgik plan for undersøgelse af stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand. 
LMU gjorde opmærksom på, at økonomi skal overholdes, og at analyser skal ende ud i en færdig-
behandlet rapport i 2014. Forslaget blev vedtaget med få redaktionelle ændringer i notat.  

Ad 3.7 Nyhedsformidling 
SJN fremlagde notat vedr. udsendelse af nyhedsmails. Nyhedsmails udsendes, når der er nye 
produkter fra Referencelaboratoriet, og bliver i gennemsnit læst af halvdelen af de tilmeldte abon-
nenter. HKT opfordrede til, at Referencelaboratoriet udsender nyhedsmails i flere sammenhænge, 
når der er emner, der vurderes at være relevante for abonnenterne. 

Efter sammenlægningen af det kemiske og mikrobiologiske referencelaboratorium, er der behov 
for en opdatering af Referencelaboratoriets hjemmeside www.reference-lab.dk. SJN viste forslag til 
ny hjemmeside. Følgegruppen tilsluttede sig forslaget. Det blev desuden vedtaget, at dato for 
kommende møde annonceres på hjemmesiden. 

Ad 3.8 Andre aktiviteter 
Der var intet til dette punkt. 

Ad 4. Økonomi 
Økonomioversigt ultimo februar var udsendt. I forhold til oprindeligt budget er der sket omfordelin-
ger, og der er et punkt for ikke disponerede midler. 

Ad 5. Aktiviteter i arbejdsprogram 2013 for Referencelaboratorium for Mikrobiologi 
Ad 5.1 Måleusikkerhed for mikrobiologiske målinger 
IG gennemgik notat vedrørende usikkerhed på mikrobiologiske målinger. DANAK afholder en 
workshop med fokus på emnet den 28. april 2014, hvor Referencelaboratoriet deltager. Når work-
shoppen er afholdt, tages emnet op igen.  

Ad 5.2 Vurdering af alternative metoder til bestemmelse af enterokokker og E. coli i 
badevand 

Referencelaboratoriet har gennemgået en rapport fra Idexx, hvor der er udført ækvivalensforsøg 
mellem referencemetoderne til bestemmelse af enterokokker og E. coli i badevand og de alternati-
ve metoder, hhv. Entero- og Colilert. Referencelaboratoriet vurderer, at der er ækvivalens mellem 
referencemetoderne og de alternative metoder. Naturstyrelsen overvejer om Entero- og Colilert 
skal tillades som alternative metoder til bestemmelse af enterokokker og E. coli i badevand. 

Ad 5.3  Vurdering af alternativ metode til ISO 7899-2 til bestemmelse af enterokokker 
i drikkevand  

Referencelaboratoriet har gennemgået en rapport fra Idexx, hvor der er udført ækvivalensforsøg 
mellem referencemetoden til bestemmelse af enterokokker i drikkevand og den alternative metode 
Enterolert. Det er Referencelaboratoriets vurdering, at Enterolert er ækvivalent med referenceme-
toden. Naturstyrelsen overvejer om Enterolert skal tillades som alternativ metode til bestemmelse 
af enterokokker i drikkevand. 

Ad 6. Eventuelt 
Der var intet til punktet eventuelt. 
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Ad 7. Næste møde 
Der afholdes to møder i følgegruppen i 2014. SJN indkalder til næste møde med mødedato i okto-
ber.  

Vejen, den 17. marts 2014 
Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen  
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Aktiviteter i arbejdsprogram 2014, 
Nedenstående er vist en status for aktiviteterne i Referencelaboratoriets arbejdsprogram for 2014. 
Dagsorden omfatter kun de punkter i arbejdsprogrammet, hvor der har været aktivitet i den forløbne 
periode. 
 

Aktivitet Status 

Metodedatablade Intet til dette punkt 

Tydeliggørende notater –  

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger 

Intet til dette punkt 

Ændring af bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger 

Plan vedr. radioaktivitet  

Liste over emner til nærmere undersøgelse  

Vurdering af målemetoder Plan vedr. aggressiv carbondioxid  

Strateginotat: Analysemetode for olie og fedt i spildevand – 
forsøg på opdatering af DS/R 209  

Kvalitetskontrol Plan og eksempel vedr. opsamling fra ekstern kvalitetskontrol 

Stabilitet af prøver til bestemmelse 
af pesticider i vand 

Plan for arbejdet  

Metode til bestemmelse af olie/fedt 
i spildevand 

Metodeundersøgelse endnu ikke iværksat 

Nyhedsformidling Notat om nyhedsmails  

Forslag til sammenlægning af kemisk og mikrobiologisk 
hjemmeside vil blive vist på mødet 

 

5/5 


	Ad 1. Godkendelse af dagsorden
	Ad 2. Meddelelser
	Ad 3. Aktiviteter i arbejdsprogram 2014
	Ad 3.1 Metodedatablade
	Ad 3.2 Tydeliggørende notater - Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
	Ad 3.3 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
	Ad 3.4 Vurdering af målemetoder
	Ad 3.5 Kvalitetskontrol
	Ad 3.6 Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand
	Ad 3.7 Nyhedsformidling
	Ad 3.8 Andre aktiviteter

	Ad 4. Økonomi
	Ad 5. Aktiviteter i arbejdsprogram 2013 for Referencelaboratorium for Mikrobiologi
	Ad 5.1 Måleusikkerhed for mikrobiologiske målinger
	Ad 5.2 Vurdering af alternative metoder til bestemmelse af enterokokker og E. coli i badevand
	Ad 5.3  Vurdering af alternativ metode til ISO 7899-2 til bestemmelse af enterokokker i drikkevand

	Ad 6. Eventuelt
	Ad 7. Næste møde

