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Til stede 
Lis Morthorst Munk (LMU) Naturstyrelsen (NST) 
Anne Christine Duer (ACD) Naturstyrelsen (NST) 
Linda Bagge (LB) Miljøstyrelsen (MST) 
Kirsten Harbo (KiHa) KL (Lemvig Kommune) 
Kirsten J. Andersen (KJA) DANAK  
Pernille Weile (PW) Foreningen af Vandværker i Danmark 
Annika Lindholm (AL) DANVA (Nordvand A/S) 
Karina Nissen (KN) Eurolab Danmark (HOFOR) 
Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Eurolab Danmark (FORCE Technology) 
Svend-Erik Lykke (SEL) Laboratoriernes Brancheforening (AnalyTech  

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

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning i henhold til referat fra møde nr. 2014/1 
3. Meddelelser 
4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2014 

4.1 Kvalitetskontrol 
4.2 Stabilitet af prøver til bestemmelse af vand 
4.3 Metodedatablade 
4.4 Tydeliggørende notater – Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
4.5 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
4.6 Vurdering af målemetoder 
4.7  Forberedelse af ny EU-regulering 
4.8 Nyhedsformidling 
4.9 Andre aktiviteter 

5. Økonomi  
6. Drøftelse af arbejdsprogram 2015 
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. 2014/1 
Referat fra følgegruppemøde nr. 2014/1 var udsendt den 9. april 2014. Der var ikke modtaget kommentarer 
til referatet, som derfor er godkendt. 

Ad 3. Meddelelser 
LMU orienterede om, at NST den 30. september havde afholdt det årlige samarbejdsmøde med laboratori-
erne. På samarbejdsmødet orienterede et laboratorium om, at de havde haft problemer med renheden af et 
standardstof for et af de nye nedbrydningsprodukter i drikkevandskontrollen, hvilket har ført til, at resultater 
er korrigeret. 

LMU orienterede om, at NST i starten af det nye år vil se på, om der på baggrund af resultatet af grund-
vandsovervågningen evt. skal introduceres nye pesticider i drikkevandsbekendtgørelsen, der skal revideres i 
2015 som følge af implementering af direktiv om radioaktive stoffer i drikkevand (2013/51/EURATOM). LMU 
opfordrede laboratorier og andre interessenter til at følge med på høringsportalen for at holde sig orienteret 
om ændringer i bekendtgørelsen.  
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HKT opfordrede til, at NST tager til efterretning, at laboratorierne har behov for information i god tid, når der 
stilles krav om analyse af nye parametre. HKT fortalte, at det er Eurolabs ønske, at NST beder referencela-
boratoriet varetage opgaven omkring vidensdeling, når referencelaboratoriet og/eller NST har kenskab til 
noget, som bringer analysekvaliteten og rigtigheden i fare – som eksempelvis problemer med renhed af 
standardstoffer. Denne vidensdeling skal foregå uden at miskreditere specifikke producenter eller laboratori-
er men blot sikre myndighederne korrekte analyseresultater at handle efter. 

Ad 4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2014 
Arbejdsprogrammet samt oversigt over alle aktiviteter i arbejdsprogrammet for 2014 var udsendt med dags-
ordenen. Oversigten er indsat som sidste side i dette referat.  

Ad 4.1 Kvalitetskontrol 
LMU gennemgik de rettelser, der var foretaget i det udsendte materiale i henhold til kommentarer modtaget 
ved første udsendelse. For BOD og total nitrogen viste resultaterne for specifikke analysekits, at de levede 
op til de kriterier, der var opstillet til vurdering af analysekvaliteten. NST ønsker, at åbning for anvendelse af 
analysekits skal ske på grundlag af en generel metodik og ikke kun som en åbning for anvendelse til speciel-
le fabrikater. Det var følgegruppens anbefaling, at referencelaboratoriet undersøger, om der er standardise-
ring på vej for de pågældende parametre med henblik på at åbne for analysekits. For analyseparameteren 
NVOC viser opsamlingen i rapporten, at ingen metoder efterlever de opstillede kriterier for analysekvalitet, 
og derfor er der grundlag for, at referencelaboratoriet vurderer, om kravene til NVOC i bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger evt. kan lempes. 

Ad 4.2 Stabilitet af prøver til bestemmelse af vand 
MBF fremlagde, hvorledes projektet var udført samt forslag til databehandling. Databehandling bygger på 
lineær regresionsanalyse, og pesticiderne behandles i fire grupper jf. opdeling i ISO 5667-3. Databehandling 
og vurdering af resultater samles i et notat pr. gruppe af pesticider.  LMU tilføjede, at hvert notat skal inde-
holde anbefalinger vedr. konservering og holdbarhed i antal dage. Når alle fire notater foreligger vurderes 
anbefalingerne fra hvert notat samlet med henblik på ensartede retningslinjer for konservering og opbeva-
ring. Retningslinjerne må ikke være afhængige af grundvandets sammensætning. HKT gjorde opmærksom 
på, at det var velkendt, at tilstedeværelsen af mange pesticider i den samme opløsning kan bevirke, at kom-
ponenterne nedbryder hinanden. Dette aspekt vil blive inddraget ved vurderingen af resultaterne. LMU fortal-
te, at data-rapporten vil komme til at indeholde at opsummeringsafsnit i stedet for et afsnit med konklusioner 
og anbefalinger. KiHa anbefalede, at referencelaboratoriet synliggør, hvilke typer grundvand der ikke er re-
præsenteret i rapporten. LMU oplyste, at der blev arbejdet efter, at der foreligger en færdigbehandlet rapport 
i 2014. Aftalen var, at referencelaboratoriet udsender udkast til data-rapport, notater med databehandling 
samt udkast til metodedatablade i skriftlig høring i følgegruppen senest den 5. december 2014 med deadline 
for svar den 15. december 2014. Referencelaboratoriet vil behandle de indkomne svar og afhængigt af om-
fanget af kommentarer sende metodedatabladene ud i en bredere kreds før jul med deadline for svar midt i 
januar 2015. 

Ad 4.3 Metodedatablade 
To metodedatablade blev behandlet under dette punkt: Revision af M022 og revision af M059. Der var ingen 
kommentarer til udkast til revision af M022. For M059 anbefalede KJA, at ISO/CD 16308 (seneste udgave) 
rettes til DS/ISO 16308:2014. Følgegruppen var enig i denne anbefaling. Begge metodedatablade vil blive 
sendt i høring i en bredere kreds inden for kort tid. 

Ad 4.4 Tydeliggørende notater – Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
Der var intet til dette punkt. 

Ad 4.5 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
ACD fortalte om implementering af direktiv 2013/51/EURATOM om radioaktive stoffer i drikkevand.  Kvali-
tetskrav for radon i drikkevand tilføjes i drikkevandsbekendtgørelsen. Kvalitetskrav til måling af radioaktivitet 
medtages i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger i et særskilt bilag, suppleret med et metodeda-
tablad for bestemmelse af indikativ dosis. Strategi for bestemmelse af indikativ dosis, samt hvilke krav der 
skal stilles til måleusikkerhed, er på baggrund af direktivets krav fastlagt i samarbejde med Statens Institut 
for Strålebeskyttelse (SIS). En bestemmelse i direktivet beskriver, at medlemslandene ikke er forpligtet til at 
foretage rutinemålinger af radioaktive stoffer, hvis det kan dokumenteres at forekomsten af radioaktivitet i 
drikkevand ligger under de fastsatte parameterværdier. Denne dokumentation foreligger efter SIS’/NSTs 
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vurdering for drikkevandet i Danmark. NST forventer at fremsende dokumentation til Kommissionen inden for 
et par måneder. PW oplyste, at hun ville sende et nyhedsbrev ud til vandværkerne med information om, at 
NST arbejder på, at drikkevandet i Danmark ikke skal kontrolleres løbende for radioaktive stoffer. ACD orien-
terede om, at bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger skal ændres i starten af 2015 af hensyn til 
tidsfristen for implementering af direktivet om radioaktivitet i dansk lovgivning. Således skal alt til den revide-
rede bekendtgørelse være klar til høring i begyndelsen af 2015. Udkast til metodedatablad vil blive udsendt i 
høring i en bredere kreds inden for kort tid. 

LMU fortalte, at referencelaboratoriet har udarbejdet et notat vedr. aktionsværdier i kvalitetsbekendtgørelsen. 
Det er referencelaboratoriets anbefaling, at aktionsværdier skal udgå i bekendtgørelsen, og at bedømmelse 
af præstationsprøver skal vurderes på baggrund af kravene til Uabs eller Urel. Opgaven er afsluttet, og LMU 
meddelte, at NST vil forholde sig til anbefalingerne i notatet i forbindelse med at bekendtgørelsen om kvali-
tetskrav til miljømålinger skal ændres.  

HKT opfordrede til en dialog omkring evaluering af præstationsprøver, når der er opnået erfaring med, hvil-
ken betydning beregning af sigma hat ud fra Uabs og Urel har for den fremtidige evalueringen af præstations-
prøver.  

Ud fra høringssvar fra høringen af kvalitetsbekendtgørelsen er der udarbejdet en liste over emner til eventuel 
nærmere undersøgelse. Nogle af punkterne på listen vil blive afsluttet i 2014. Der arbejdes videre med listen 
i 2015. 

Ad 4.6 Vurdering af målemetoder 
Referencelaboratoriet har udarbejdet et notat vedr. analysemetode for BOD i dambrugsvand med henblik på 
vurdering af, om der kan åbnes for anvendelse af Reflab metode 2. På baggrund af det udsendte materiale 
har referencelaboratoriet modtaget en kommentar fra Eurofins vedr. kravet til beluftning af prøverne. KJA 
savner refleksion over BOD-metoden, der stammer fra dambrugsbekendtgørelsen og opfordrede til, at bag-
grund for ATU-koncentration fremskaffes. Referencelaboratoriet opfordrede følgegruppens medlemmer til at 
være behjælpelige med at fremskaffe denne dokumentation. KJA og LB vil vende tilbage. 

LMU fortalte, at referencelaboratoriet har udgivet Reflab metode 5 vedr. måling af olie og fedt. Referencela-
boratoriet har givet besked til Dansk Standard om arbejdet med metoden. HKT spurgte til, om myndigheder-
ne er opmærksomme på problemerne med DS/R 209. 

LMU fortalte, at opgaven vedr. bestemmelse af PAH i slam blev rejst på møde i DANAKs sektorudvalg for 
teknisk prøvning på miljøområdet i foråret. Formålet med opgaven er en harmonisering af ekstraktionsmid-
del. Referencelaboratoriet har udført et litteraturstudium og på den baggrund udarbejdet notat og udkast til 
metodedatablad. På opfordring fra KJA blev det aftalt, at referencelaboratoriet kigger nærmere på bestem-
melser i rapport fra Horizontal-projektet og er mere konkret i metodedatabladet angående specifikation af 
ekstraktionsmiddel. LMU anbefalede, at metodedatabladets anvendelsesområde om muligt skal omfatte de 
samme PAHer som bilag 1.15 i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, og at der i så fald benyt-
tes samme formulering i metodedatabladet som i bilaget. Følgegruppen sluttede op om dette. Udkast til me-
todedatablad vil blive udsendt i høring i en bredere kreds inden for kort tid. 

SJN opdaterede følgegruppen på arbejdet med analysemetode for aggressiv kuldioxid. Følgegruppen opfor-
drede til, at den oversatte DIN-metode skal gøres tilgængelig for laboratorierne hurtigst muligt. SEL opfor-
drede til, at referencelaboratoriet i sin vurdering af metoden vurderer, om det er nødvendigt at opretholde to 
detektionsgrænser for aggressiv kuldioxid på baggrund af grundvandets indhold af hydrogencarbonat. 

SJN fremlagde notat vedr. målemetode for total nitrogen i vand. På baggrund af notatet anbefaler reference-
laboratoriet, at der åbnes for anvendelse af DS 29441 i alle prøvetyper undtaget ferskvand fra vandløb og 
søer, da den tilgængelige dokumentation ikke rækker til dette. Dette blev taget til efterretning, idet HKT dog 
anførte, at det var ærgerligt, at det ikke var muligt at åbne for metoden også i disse to prøvetyper. Udkast til 
metodedatablad vil blive udsendt i høring i en bredere kreds inden for kort tid. 

Ad 4.7 Forberedelse af ny EU-regulering 
ACD fortalte, at forslag til ændring af drikkevandsdirektivets bilag II og III har været diskuteret i længere tid, 
men der er endnu ikke set udkast til officielle forslag til ændring af bilagene fra Kommissionen. Referencela-
boratoriet har bistået med kommentering af udkast til nyt bilag III. 
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LMU fortalte, at referencelaboratoriet har kommenteret på et udkast til et EU-guidance dokument, der inde-
holdt noget om filtrering af vandprøver til bestemmelse af opløst metaller. LMU informerede om, at dette 
dokument var af vejledende karakter og dermed ikke bindende at følge. 

Ad 4.8 Nyhedsformidling 
SJN fortalte om udsendelse af nyhedsmails. Nyhedsmails udsendes, når der er nye produkter fra reference-
laboratoriet, og når der erinformationer, der vurderes at være relevante for abonnenterne. 

Sammenlægningen af hjemmesiderne for det kemiske og mikrobiologiske referencelaboratorium er afsluttet. 

Ad 4.9 Andre aktiviteter 
LMU fortalte, at referencelaboratoriet for MST har kvalitetssikret et udkast til retningslinjer for udtagning af 
jord ved flytning af jord. 

LMU fortalte, at NST er rådgiver for Energistyrelsen i forbindelse med byggevarer i kontakt med drikkevand. 
Referencelaboratoriet har bistået NST i deres rådgivning. 

LMU fortalte, at referencelaboratoriet har vurderet, hvilke perfluorerede forbindelser i drikkevand og grund-
vand der kan analyseres for og med hvilke detektionsgrænser. Det forventes ikke, at der fremover rutine-
mæssigt skal analyseres for perfluorerede forbindelser, men at disse analyser skal foretages under særlige 
omstændigheder, altså i forbindelse med jordforureninger med stofferne ved et drikkevandsindvindingsom-
råde. LMU konstaterede, at der således vil kunne blive efterspørgsel efter akkrediterede målinger. 

SJN fortalte, at referencelaboratoriet har haft mange henvendelser i 2014, 10 alene siden 15. september. En 
henvendelse fra ALS har givet anledning til et punkt på arbejdsprogrammet for 2015. En henvendelse fra 
Eurofins Miljø vedr. transporttider for mikrobiologiske prøver blev vendt med følgegruppen. Dagen før mødet 
i følgegruppen var afholdt møde i DANAKs sektorudvalg for teknisk prøvning på miljøområdet. Her havde 
Eurofins Miljø rejst en problematik omkring genfinding af interne standarder for PAH’er ved Reflab 4 meto-
den ved tilstedeværelsen af interfererende stoffer. Notat fra Eurofins Miljø blev uddelt på følgegruppemødet. 
Følgegruppen kommenterede, at denne problemstilling ikke kun er aktuel for Reflab 4 metoden, men er af 
generel karakter. LB undersøger MSTs behov i forhold til emnet. 

Ad 5. Økonomi 
Økonomioversigt ultimo september var udsendt. Alle midler på budgettet forventes anvendt. 

Ad 6. Drøftelse af arbejdsprogram 2015 
LMU meddelte, at der er taget udgangspunkt i et budget for 2015 på 1,3 mio. kr. Den endelige budgetstør-
relse er dog ikke kendt. Ikke alle midler er endnu disponeret. Følgegruppen blev opfordret til at komme med 
input til arbejdsopgaver. Arbejdsprogrammet for 2015 blev vedtaget uden ændringer. 

Ad 7. Eventuelt 
Der var intet til punktet eventuelt. 

Ad 8. Næste møde 
Der afholdes to møder i følgegruppen i 2015. Næste møde blev aftalt til 12. marts 2015. 

  

Vejen, den 12. november 2014 
Maj-Britt Fruekilde og Stine Kjær Ottsen  
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Aktiviteter i arbejdsprogram 2014 

Nedenstående er vist en status for aktiviteterne i Referencelaboratoriets arbejdsprogram for 2014. Dagsor-
den omfatter kun de punkter i arbejdsprogrammet, hvor der har været aktivitet i den forløbne periode.  

Aktivitet Status

4.1 Kvalitetskontrol Opsamling fra ekstern kvalitetskontrol.  
Rapport og notat med anbefalinger fra rapport 

4.2 Stabilitet af prøver til bestemmelse 
af pesticider i vand (incl. tilhørende 
metodedatablade) 

Analyser er foretaget. Udkast til data-rapport  
Forarbejde til metodedatablad for pesticider baseret på analyser 
foretaget ved stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand 

4.3 Metodedatablade Følgende udsendes til høring i bredere laboratoriekreds: 

Revision af M022 Opløst oxygen  

Revision af M059 Glyphosat og aminomethylphosphonsyre (AMPA) 

Revision af M001 Biokemisk oxygenforbrug over 5 døgn i dam-
brugsvand 

Revision af M010 Total nitrogen i vand  

Nyt metodedatablad vedr. PAH i slam  

Nyt metodedatablad vedr. bestemmelse af indikativ dosis 

4.4 Tydeliggørende notater – Be-
kendtgørelse om kvalitetskrav til mil-
jømålinger 

Intet til dette punkt 

4.5 Ændring af bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger 

Radioaktivitet  

Notat vedr. aktionsværdier i kvalitetsbekendtgørelsen  

Liste over emner til nærmere undersøgelse  

4.6 Vurdering af målemetoder Metode til BOD i dambrugsvand  

Olie og fedt i spildevand: Reflab metode 5:2014, 2. udgave er pub-
liceret  

Aggressiv kuldioxid  

PAH i slam  

Total nitrogen i vand  

4.7 Forberedelse af ny EU-regulering Drikkevandsdirektivets bilag III EU guidance  

4.8 Nyhedsformidling 8 nyhedsmails er udsendt i 2014. Nyhedsmails er tilgængelige på 
www.reference-lab.dk 

Sammenlægning af hjemmeside er afsluttet 

 


