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Til stede 

Lis Morthorst Munk (LMU) Miljøstyrelsen (NST) 
Anne Christine Duer (ACD) Miljøstyrelsen (MST) 
Michael Hastrup (MH) Miljøstyrelsen (MST) 
Kirsten Harbo (KiHa) KL (Lemvig Kommune) 
Kirsten J. Andersen (KJA) DANAK  
Pernille Weile (PW) Danske Vandværker 
Annika Lindholm (AL) DANVA (Nordvand A/S)  
Sven-Erik Lykke (SEL) Laboratoriernes Brancheforening (AnalyTech  

 Miljølaboratorium A/S) 
Simon Jensen (SIJ) Referencelaboratoriet (Eurofins Miljø A/S) 
Stine Kjær Ottsen (SJN) Referencelaboratoriet (Eurofins Miljø A/S) 
 
Afbud 
Linda Bagge (LB) Miljøstyrelsen (MST) 
Karina Ørum (KN) Eurolab Danmark (HOFOR) 
Maj-Britt Fruekilde (MBF) Referencelaboratoriet (Eurofins Miljø A/S) 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning i henhold til referat fra møde nr. 2017/1  
3. Meddelelser 
4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2017 (oversigt vedlagt) 

4.1 Metodedatablade 
4.2 Vejledende notater til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
4.3 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
4.4 Vurdering af måle- og prøvetagningsmetoder 
4.5 Undersøgelsesprojekt 
4.6 Nyhedsformidling  
4.7 Andre aktiviteter 

5. Økonomi  
6. Arbejdsprogram 2018 
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. 2017/1  
Referat fra følgegruppemøde nr. 2017/1 var udsendt den 7. juli 2017. Der var ikke modtaget kommentarer til 
referatet, som derfor er godkendt. 

Ad 3. Meddelelser 
KJA meddelte, at DANAK i forbindelse med den ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger vil ud-
sende en administrativ meddelelse til laboratorierne med en reminder om, at laboratorier, som er akkrediteret 
til den tidligere bekendtgørelses krav, skal tage stilling til, hvorvidt ændringerne har betydning for laboratori-
ets ydelser.  

LMU meddelte, at ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og ny drikkevandsbekendtgørelse er 
trådt i kraft den 27. oktober 2017. I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger svarer ændringer til det 
udkast til ændring af bekendtgørelsen, som var sendt i høring med undtagelse af, at enheden på turbiditet i 
bilag 1.4 og 1.9 alligevel ikke ændres, og at der er tilføjet en fodnote for en række sporstoffer i bilag 1.16, 
hvori det anføres, at kvalitetskrav er gældende for bestemmelse af opløst metal. I drikkevandsbekendtgørel-
sen er desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon tilføjet på listen over pesticider, der skal 
kontrolleres, i forhold til udkastet, som var sendt i høring. Desuden er fluoranthen bibeholdt som kvalitetskrav 
til drikkevand, hvilket betyder, at vandforsyningerne som udgangspunkt skal kontrollere for stoffet ved for-
brugers taphane. 
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ACD oplyste, at høringsnotater for arbejdet med de indkomne høringssvar inkl. høringssvarene ligger på 
høringsportalen (https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61184). 

ACD oplyste, at der af Kommissionens arbejdsplan fremgår, at den inden årets udgang vil forelægge et for-
slag til revision af dikkevandsdirektivet. De emner, som primært har været omtalt i forbindelse med revision 
af direktivet, er følgende: 

• Opdatering af bilag I til direktivet (kvalitetskrav til drikkevand) 
• Harmonisering af krav til materiale i kontakt med drikkevand, herunder artikel 10 i direktivet 
• Anvendelse af risikovurdering/risikoledelse (Water Safety Planes) 
• Bedre information til forbrugerne om drikkevandskvalitet 

Ad 4. Aktiviteter i arbejdsprogram 2017 
Oversigt over aktiviteter i arbejdsprogrammet for 2017, hvor der har været aktivitet i den forløbne periode, 
var udsendt med dagsordenen. Oversigten er indsat som sidste side i dette referat.  

Ad 4.1 Metodedatablade 
Forslag til opdatering af metodedatablad M031 Aggressiv carbondioxid er udarbejdet for at sikre, at drikke-
vandskvalitetskravet på 2 mg/L kan kontrolleres. Ved hydrogencarbonatkoncentrationer større end 100 mg/L 
er detektionsgrænsen 5 mg/L for DS 236, og derved kan kravet på 2 mg/L ikke kontrolleres med DS 236. 
Metodekravet er derfor ændret til, at koncentration af hydrogencarbonat er betydende for valg af metode. 
Ved koncentrationer af hydrogencarbonat mindre end 100 mg/L kan aggressiv carbondioxid bestemmes ved 
beregning efter DIN 38404-10 eller måling efter DS 236. Ved koncentrationer af hydrogencarbonat over 100 
mg/L skal aggressiv carbondioxid bestemmes ved beregning efter DIN 38404-10. Følgegruppen påpegede, 
at DIN 38404-10 er følsom for korrekthed af pH-måling. Det blev foreslået, at Referencelaboratoriet ser 
nærmere på, om der er grundlag for at forbedre måling af pH i felten.  

Referencelaboratoriet er i dialog med Det Marine Fagdatacenter om revision af metodedatablade inden for 
det marine område. 

Metodedatablad MM0012 Kimtal ved 37 °C er opdateret til version 3. Indholdet er uændret. Det er alene 
måden at angive versionsnummer, der er opdateret. 

Referencelaboratoriet præsenterede dets forslag til sammenlægning af metodedatablade for enterokokker 
(MM0007, MM0010 og MM0013). Følgegruppen tilsluttede sig notatet og at samme fremgangsmåde benyt-
tes for sammenlægning af metodedatablade for kimtal, E. coli og coliforme bakterier. 

KJA gjorde opmærksom på, at metodedatablad M052 TOC i sediment henviser til DS/EN 13137, som er 
ophævet som Dansk Standard i oktober 2017. Hvis en udgået standard skal fremgå af et metodedatablad, 
skal det specifikt fremgå, at standarden er ophævet. Det blev anbefalet, at Referencelaboratoriet opdaterer 
M052, og i den forbindelse ser på, om der kan henvises til en anden standard end DS/EN 13137.  

Det blev drøftet, om Colilert 18 kan tilføjes under målemetode i metodedatablad MM0001 E. coli og coliforme 
bakterier. Det blev aftalt, at Referencelaboratoriet kommer med et udspil. 

Ad 4.2 Vejledende notater til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
Det tydeliggørende notat Målinger med anvendelse af intern standard er opdateret som følge af opfølgning 
på et høringssvar fra høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Følgegruppen 
tilsluttede sig notatet. 

På baggrund af en dialog med Laboratoriernes Brancheforening har Referencelaboratoriet udarbejdet et nyt 
tydeliggørende notat om fastlæggelse af betydende cifre i et analyseresultat og vurdering af analyseresultat 
mod kravværdi. Notatet har indarbejdet praksis for vurdering af analyseresultater svarende til en gammel 
korrespondance fra Miljøstyrelsen. LMU oplyste, at der var behov for en drøftelse internt i MST om notatet i 
forhold til praksis og regler på de forskellige fagområder. Følgegruppen tilsluttede sig i øvrigt notatet, dog 
blev der udtrykt bekymring for, om der ved fastlæggelse af kravværdier er taget højde for antal af betydende 
cifre i kravværdi. Der var enighed om, at kendskab til notatet bør bredere ud end blot publikation på Refe-
rencelaboratoriets hjemmeside. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61184
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Ad 4.3 Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 
Referencelaboratoriet har bidraget til Miljøstyrelsens arbejde med behandling af høringssvar fra høring af 
ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Referencelaboratoriet vil se på forslag, der er 
kommet ind under høring i forhold til senere ændring af bekendtgørelsen. 

Referencelaboratoriet fremlagde sit forslag til opdatering af bekendtgørelsens bilag 2.0. Følgegruppen tilslut-
tede sig forslaget med den bemærkning, at forkortelser, som hidtil har været skrevet ud i bilag 2.0 Definitio-
ner, med fordel kan skrives ud første gang de optræder i bekendtgørelsen. 

Referencelaboratoriets overvejelser om opstilling af krav til måleusikkerhed for mikrobiologiske målinger blev 
præsenteret. Der er krav om, at måleusikkerhed skal rapporteres jf. DANAK-akkrediteringsbestemmelse 13, 
men i bekendtgørelsen er der ikke krav til størrelsen af måleusikkerhed. Referencelaboratoriet foreslår, at 
krav til måleusikkerhed for mikrobiologiske målinger, der beror på kolonitælling, fastsættes i form af krav til 
reproducerbarhedsstandardafvigelsen. Krav til reproducerbarhedsstandardafvigelsen opstilles på samme 
grundlag som benyttes ved laboratoriernes fastlæggelse af måleusikkerhed, dvs. med information fra meto-
devalideringer, præstationsprøvninger og intralaboratorieundersøgelser. Det er Referencelaboratoriets vur-
dering, at der er datagrundlag for fastlæggelse af krav til måleusikkerhed for alle mikrobiologiske målinger, 
der beror på kolonitælling. Referencelaboratoriet blev opfordret til at se på, hvordan EU og Danmarks nabo-
lande håndterer måleusikkerhed for mikrobiologiske målinger. KJA bemærkede, at akkrediteringskrav er de 
samme i alle lande, som derfor har de samme udfordringer. 

Referencelaboratoriet har identificeret de af bekendtgørelsens mikrobiologiske parametre, som der ikke er 
lovkrav til. Der var enighed i følgegruppen om, at det ikke er relevant at opretholde analysekvalitetskrav for 
parametre, som der ikke er lovkrav til med undtagelse af Legionella i drikkevand, da denne parametre un-
dersøges hyppigst. Referencelaboratoriet følger op. 

Ad 4.4 Vurdering af måle- og prøvetagningsmetoder  
Referencelaboratoriet orienterede om status for opdatering af Reflab metode 1. Metodeforslaget er justeret 
på baggrund af høring i følgegruppen, og metodeforslaget sendes snarest i høring hos laboratorierne og 
Danske Regioner. 

Ved bestemmelse af PAH i jord med Reflab metode 4 opleves betydelig interferens på den interne standard 
ved visse prøvetyper. De internationale standarder, som Referencelaboratoriets har gennemgået, adresserer 
ikke problemet. I de gennemgåede standarder ekstraheres med pentan/acetone svarende til Reflab metode 
4, dog nævner begge standarder også tilsætning af NaCl ved ekstraktion med pentan/acetone. Effekten af 
NaCl er ikke beskrevet, men den øgede polaritet, som NaCl forårsager, kan muligvis føre til en bedre genfin-
ding af intern standard. Referencelaboratoriet anbefaler, at det undersøges, om tilsætning af NaCl forbedrer 
genfinding af intern standard, da et stort antal analyser er påvirkede, og NaCl er en billig løsning. Laboratori-
erne håndterer manglende genfinding af intern standard forskelligt, og derfor anbefaler Referencelaboratori-
et, at der indføres indre og ydre tolerancegrænser for genfindingen. Følgegruppen opfordrede til, at Referen-
celaboratoriet ser på, hvilken information der kan oplyses til rekvirenten, selv om genfinding ikke er tilfreds-
stillende. Referencelaboratoriet har desuden set på metodens krav til emballage, opbevaring, transport og 
betingelser for rystning og anbefaler enkelte justeringer i metoden. Følgegruppen opfordrede Referencelabo-
ratoriet til at se nærmere på, om ændringer, der er foretaget i forbindelse med opdatering af Reflab metode 
1, også er relevante for Reflab metode 4. 

Referencelaboratoriet har fået som opgave at foretage en metodesammenligning for total kvælstof i hav-
vand. 

Ad 4.5 Undersøgelsesprojekt 
Undersøgelsesprojektet har til formål at afhjælpe antallet af målinger af glyphosat og AMPA med forhøjet 
detektionsgrænse. Referencelaboratoriet har identificeret de 30 boringer, som skal indgå i projektet, med 
udgangspunkt i erfaringer fra gennemgang af data fra Jupiter. 

Ad 4.6 Nyhedsformidling 
Det er planlagt, at Referencelaboratoriet udsender en nyhedsmail med information om, at drikkevandsbe-
kendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er udkommet i ny udgave (Efterskrift: 
Nyhedsmail blev udsendt den 31. oktober 2017). 
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Ad 4.7 Andre aktiviteter 
Intet at bemærke. 

Ad 5. Økonomi 
Økonomioversigt ultimo september var udsendt. 

Ad 6. Arbejdsprogram 2018 
Miljøstyrelsen har anmodet Referencelabortoriet om en oversigt med arbejde, der kan udføres efter 2017. 
Oversigten skal indeholde hængere og oplagte emner, der skal ses nærmere på fremadrettet.  

Ad 7. Eventuelt 
Pernille Weile går på pension med årets udgang. 

Ad 8. Næste møde 
Dato for næste følgegruppemøde fastsættes ikke, da nuværende kontrakt om referencelaboratorieopgaven 
udløber den 31. december 2017. Når referencelaboratorieopgaven for 2018 er på plads, vurderes sammen-
sætning af følgegruppen med udgangspunkt i den nuværende gruppe. 

  

Vejen, den 16. november 2017 
Stine Ottsen og Simon Jensen 
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Aktiviteter i arbejdsprogram 2017 

Nedenstående er vist en status for aktiviteterne i Referencelaboratoriets arbejdsprogram for 2017. Dagsor-
den omfatter kun de punkter i arbejdsprogrammet, hvor der har været aktivitet i den forløbne periode. 

Aktivitet Status 

4.1 Metodedatablade M031 Aggressiv carbondioxid  

Marine metodedatablade 

MM0012 Kimtal ved 37 °C  

Omstrukturering af metodedatablade for enterokokker 

4.2 Vejledende notater til bekendtgø-
relse om kvalitetskrav til miljømålinger 

Intern standardisering  

Sammenhæng mellem måleusikkerhed og resultatangivelse  

4.3 Ændring af bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger 

Behandling af høringssvar fra høring af udkast til ændring af be-
kendtgørelsen 

Ændring af bilag 2.0  

Procedure for opstilling af krav til måleusikkerhed for mikrobiologi-
ske parametre 

Mikrobiologiske parametre der ikke er krav til i anden lovgivning 

4.4 Vurdering af måle- og prøvetag-
ningsmetoder 

Reflab metode 1  

Reflab metode 4 

Metodesammenligning for total kvælstof i marine prøver  

4.5 Undersøgelsesprojekt Målemetode for bestemmelse af glyphosat og AMPA  

4.6 Nyhedsformidling - 
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