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Årsberetning 2012
Funktionen som referencelaboratorium for kemiske miljømålinger blev etableret i 1976. Den udbydes af Miljøministeriet, Naturstyrelsen
som rammekontrakt, hvis indhold fastlægges fra år til år. Funktionen varetages i øjeblikket af Eurofins Miljø A/S.
Referencelaboratoriefunktionen omfatter alle miljøkemiske analyser i prøvetyper, som indgår i den offentlige miljøkontrol, med undtagelse af luft.
Det er Referencelaboratoriets opgave inden for de beskrevne områder at rådgive Naturstyrelsen og andre brugere i relation til administration af bekendtgørelse om analysekvalitet. Referencelaboratoriet udarbejder notater, datablade mv. og gennemfører undersøgelser
og udredninger med det formål at opnå den ønskede analysekvalitet og at bidrage til ensartede retningslinjer for arbejdet. Om nødvendigt kan Referencelaboratoriet arbejde med forbedring af eksisterende metoder og udvikling af nye metoder. Referencelaboratoriet
holder sig orienteret om udviklingen på området, bl.a. ved deltagelse i standardiseringsarbejde. Det er endelig Referencelaboratoriets opgave at vejlede modtagere af analyseresultater, f.eks. med hensyn til hvilken analysekvalitet der kan opnås med de enkelte analysemetoder.
Referencelaboratoriets arbejde overvåges af en styregruppe, som i 2012 bestod af følgende medlemmer:
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Bistand til By- og Landskabsstyrelsens administration af analysekvalitet
Metodedatablade
Referencelaboratoriet udarbejder metodedatablade for parametre, hvor standardmetoder ikke specificerer alle forhold ved analyse, forbehandling, opbevaring mv. i tilstrækkeligt omfang.
,HUWLOI¡MHWVSHFLILNDWLRQHULPHWRGHEODG0%2'LGDPbrugsvand. Desuden er enkelte henvisninger til metodestanGDUGHU RSGDWHUHW PHQ XGHQ WHNQLVNH QGULQJHU 0 /$6 RJ
0QRQ\OSKHQROHURJQRQ\OSKHQROHWKR[\ODWHU 

Vejledende notater til bekendtgørelse
om analysekvalitet
Referencelaboratoriet udgiver på sin hjemmeside vejledende
notater med administrativ tydeliggørelse af specifikke bestemmelser i Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, bkg. nr. 900 af 17. august 2011.
I 2012 er arbejdet med et notat vedrørende bestemmelse af måleusikkerhed. Notatet publiceres på referencelaboratoriets hjemme-

side i 2013. Desuden er udarbejdet og publiceret et notat, der
RULHQWHUHURPHQIHMOLHQKHGHULENJQU RUJDQRWLQRJGLR[LQHUIXUDQHULPDULQWVHGLPHQW 

Bistand til NOVANA
Referencelaboratoriet har bistået Naturstyrelsens lokale enheder
ved planlægning af enhedernes overvågning af kvaliteten af de
ydelser, der leveres til det nationale program for overvågning af
vandmiljøet.

Rådgivning til revision af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Referencelaboratoriet har ydet rådgivning til Naturstyrelsen ved
besvarelse af henvendelser vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
I 2012 er desuden startet tilvejebringelse af dokumentation for
potentielle justeringer i bekendtgørelsen til brug, når bekendtgørelsen på et tidspunkt skal justeres.

Tværgående opgaver vedr. udførelse
af analyser og målinger
Referencelaboratoriet ydede som hidtil bistand til laboratorier,
kommuner, offentlige styrelser og andre interessenter, som fremsatte ønske om rådgivning.
Referencelaboratoriet deltog i ”Sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet”. Sektorudvalget er et samarbejde melOHPLQWHUHVVHQWHULQGHQIRUPLOM¡PnOLQJHUKYRU'$1$.YDUHWDJHU
sekretariatsfunktionen.

Bistand til internationalt relaterede
opgaver
Drikkevandsdirektivets bilag er under revision, og Referencelaboratoriet har i den forbindelse bistået Naturstyrelsen ved kommenWHULQJDIIRUVODJRJXGNDVWWLOGLUHNWLYHWV%LODJ,,,VRPLQGHKROGHU
specifikationer for analyse.

Vurdering af målemetoder
Standardisering
Referencelaboratoriet har deltaget i Dansk Standards udvalgsarbejde vedrørende miljøkemiske analyser, herunder særlig overvåget standardisering med indflydelse på krav til analysekvalitet og
analysemetoder. Arbejdet udføres i standardiseringsudvalget Miljøundersøgelser, S-471.

Informations- og kursusvirksomhed
NYT fra REFLAB
5HIHUHQFHODERUDWRULHW XGJDY L  HW QXPPHU DI 1<7 IUD
5()/$% LQGHKROGHQGH cUVEHUHWQLQJ IRU  VDPPHQ PHG
Arbejdsprogram for 2012.
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Det er i 2012 besluttet, at en mere tidsvarende information om
referencelaboratoriets leverancer vil være udgivelse som nyheder
på Referencelaboratoriets hjemmeside med et tilhørende nyhedsarkiv. Denne funktion iværksættes fra 2013.

Hjemmeside
5HIHUHQFHODERUDWRULHWVKMHPPHVLGH ZZZUHIHUHQFHODEGN JLYHU
brugere adgang til information om Referencelaboratoriets arbejde,
og her publiceres referencelaboratoriets leverancer. Der er bl.a.
oplysninger om metoder, metodedatablade, vejledende notater,
UDSSRUWHU IUD UHIHUHQFHODERUDWRULHW 1<7 IUD 5()/$% PY +MHPPHVLGHQRSGDWHUHVO¡EHQGHPHGQ\UDSSRUWHU1<7IUD5()/$%
mv.
+MHPPHVLGHQHUIRUV\QHWPHGHQPXOLJKHGIRUDWVWLOOHVS¡UJVPnO
til Referencelaboratoriet.
Spørgsmål af generel interesse vil blive gjort tilgængelige på
hjemmesiden.
På hjemmesiden findes desuden mulighed for at tilmelde sig en
tjeneste, som udsender besked på e-mail, når der revideres metodedatablade. En tilsvarende tjeneste findes, når der udkommer ny
QXPUHDI1<7IUD5()/$%

Metode - og analyseudvikling
Metode til bestemmelse af olie/fedt i
spildevand
Referencelaboratoriet har gennem en længere periode beskæftiget sig med analysemetoden til bestemmelse af olie og fedt i spilGHYDQG '65WLGOLJHUH5HI/DEPHWRGH *UXQGHQKHUWLOHU
LQIRUPDWLRQHUIUD'$1$.GHUJLYHUDQOHGQLQJWLOWYLYORPUREXVWheden for metoden for prøver med meget højt indhold af olie eller
fedt. I 2011 blev det uden held forsøgt at identificere punkter ved

metoden, der kunne være årsag til den manglende sammenlignelighed. I 2012 er fulgt op med forsøg på at identificere en øvre
koncentrationsgrænse for metodens anvendelighed, desværre
ligeledes uden held. Naturstyrelsen og Referencelaboratoriet
søger i fællesskab en løsning på problemet.

Opbevaring af prøver til miljøfremmede stoffer ved frysning og på køl
Af praktiske grunde anvendes frysning ofte til konservering af
vandprøver til bestemmelse af miljøfremmede stoffer og tungmetaller, f.eks. ved fremstilling af ugeblandprøver af spildevand.
Anbefalinger i relation til anvendelse af frysning som opbevaringsmetode er imidlertid sparsomme. Referencelaboratoriet har i 2011
gennemført en undersøgelse af holdbarheden for udvalgte organiske stoffer ved frysning og den efterfølgende optøning. Parallelt
hermed er analyseret prøver, der har været opbevaret i kølerum.
8QGHUV¡JHOVHQ YLVWH DW GHU VNHU WDE YHG RSEHYDULQJ DI IO\JWLJH
stoffer ved frysning, og at frysning er egnet til ikke-flygtige stoffer. Opbevaring i kølerum var ligeledes egnet for de fleste af de
XQGHUV¡JWHVWRIIHUPHGXQGWDJHOVHDI/$6RJWHWUDFKORUPHWKDQ
som i varierende omfang forsvandt under opbevaring. Desuden
var der tegn på, at der kunne ske kontaminering med flygtige stoffer under opbevaring i kølerum.
Denne undersøgelse er i 2012 fulgt op med undersøgelse af
RSEHYDULQJ DI V\UHNRQVHUYHUHGH SU¡YHU WLO DQDO\VH IRU /$6 RJ
flygtige stoffer i kølerum. Syrekonservering viste sig at medføre
den ønskede stabilitet i kølerum.
Arbejdet færdiggøres i 2013 med anbefalinger på baggrund af de
opnåede resultater.

Ekstern kvalitetssikring
I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger kræves, at
laboratorierne deltager i præstationsprøvninger for alle målemetoder. I bekendtgørelsen er kravet til de anvendte præstationsprøvninger, at de
 HUSnNRQFHQWUDWLRQVQLYHDXHUGHUHUHJQHGHWLOGRNXPHQWDWLRQ
af krav til analysekvalitet i bekendtgørelsen
 DUUDQJHUHVDIRUJDQLVDWLRQHUGHURSI\OGHUNUDYHQHL,62,(&
17043, og
 IDVWO JJHUQRPLQHOOHY UGLHUYHGKM OSHDIGHPnOHPHWRGHU
der er specificeret i bekendtgørelsen.
Dette har betydning for laboratoriernes valg af præstationsprøvningsudbyder, og det er desuden kendt, at der i en del tilfælde ikke
findes relevante præstationsprøvninger.
Referencelaboratoriet har derfor udarbejdet en rapport, der giver
vejledning til identifikation af relevante præstationsprøvninger.
Rapporten giver desuden forslag til, hvorledes der kan arrangeres andre aktiviteter til ekstern dokumentation af analysekvalitet
i de tilfælde, hvor der ikke findes egnede præstationsprøvninger.

Total nitrogen i vand
I 2010 udkom en ny standard til bestemmelse af total nitrogen,
'6,626WDQGDUGHQDQYHQGHUHQR[LGDWLRQVPHWRGHVRP
NHPLVNVHWHULGHQWLVNPHG'6(1,62VRPHUGHQVWDQSide 3 af 4

dard, der kræves anvendt. Den fysiske udformning er imidlerWLG IRUVNHOOLJ LGHW R[LGDWLRQHQ YHG '6(1 ,62  VNHU
ved opvarmning under tryk i autoklave, mens den ved DS/
,62VNHULHQIORZDQDO\VDWRUYHGHQNRPELQDWLRQDI89
belysning og opvarmning. Referencelaboratoriet sammenlignede principperne i de to metoder i 2010 og konkluderede, at
en laboratorieundersøgelse af metodernes sammenlignelighed
var nødvendig, hvis også DS/ISO 29441 skulle anvendes.
En sammenlignende undersøgelse er gennemført med det
resultat, at de to metoder for flertallet af prøver giver tilstrækkeligt sammenlignelige resultater. For enkelte prøver blev set
utilfredsstillende sammenlignelighed, dvs. 20 – 40% forskel
mellem de to metoder. En række mulige årsager til, hvorfor
visse prøver gav forskel, blev undersøgt, og det blev sandsynliggjort, at særlig prøver, hvor organisk nitrogen udgør en stor
del af det totale nitrogenindhold, gav vanskeligheder.
Der vil i 2013 blive fulgt op på emnet.

Udtagning af drikkevandsprøver
8GWDJQLQJDISU¡YHUDIGULNNHYDQGRJUnYDQGWLOPLNURELRORJLVN
eller kemisk analyse er kritisk for opnåelse af sammenlignelige
og reproducerbare resultater. Det handler bl.a. om at sikre mod
kontaminering under prøveudtagelse, samt om at udtage den
korrekte prøve til formålet, f.eks. prøver fra ledningsnettet eller
prøver fra forbrugerens taphane.
.UDYWLOSU¡YHWDJQLQJDIGULNNHYDQGRJUnYDQGIUHPJnUDIRWWH
SXEOLNDWLRQHU WRVWDQGDUGHUWREHNHQGWJ¡UHOVHRJILUHYHMOHGQLQJHU 5HIHUHQFHODERUDWRULHW NHPL KDUELVWnHWGHWPLNURELRlogiske referencelaboratorium med udarbejdelse af en manual,
hvor kravene er samlet og relateret til de forhold, der ses i praksis.
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