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Sådan foregår en præsentations-
prøvning

Prøver
Prøver til præstationsprøvning udsendes sammen med 
en instruks for håndtering af prøverne og rapportering af  
resultatet. Prøverne analyseres af laboratoriet - på samme 
måde som normale analyser.

Resultater
Resultaterne indrapporteres online. Nærmere informati-
on vedr. fremgangsmåde fremsendes kort tid inden præ-
stationsprøvningsdagen. Hvert laboratorium tildeles et  
kodenummer, hvorefter laboratoriets resultater behandles 
fortroligt og anonymt. 

I rapporten vil man derfor kun kunne identifice-
re det enkelte laboratories resultater, hvis man kender  
laboratoriets kodenummer. Kodenumre kan kun udleveres 
af laboratoriet selv, dog leveres kodenumre for danske ak-
krediterede laboratorier til DANAK.

Rapport
Vi foretager databehandling og en vurdering af alle  
resultater. Laboratoriet får herefter tilsendt en rapport, 
hvor det tydeligt fremgår, hvilken analysekvalitet labo-
ratoriet har i forhold til alle de andre deltagende 
laboratorier, og i forhold til de krav som Miljø- og 
Fødevareministeriet stiller i Bekendtgørelse om 
kvalitetskrav til miljømålinger.

Hvis du vil vide mere
Du kan hente en beskrivelse af forløbet og data- 
behandlingen på vores hjemmeside: 
www.eurofins.dk/proficiencytest 

Udføres under DANAK akkreditering nr. 534 efter ISO 17043.
Eurofins Miljø er den eneste akkrediteret udbyder af præstationsprøvninger i spildevand i Skandinavien. 

Sådan tilmelder man sig
Du kan tilmelde dig online via vores hjemmeside  
www.eurofins.dk/proficiencytest/tilmelding 
Bemærk venligst, at vi skal have din tilmelding senest 4-6 
uger før den første præstationsprøvning, du vil deltage i.

Bekræftelse
En måned før præstationsprøvning modtager du en bekræf-
telse på, at du er tilmeldt med oplysning om ankomsttids-
punkt for prøver.

Afmelding
Eurofins planlægger programmet for præstationsprøvninger 
ud fra de modtagne tilmeldinger. Afmelding vil derfor kun 
kunne ske i begrænset omfang og på følgende betingelser:
• Ved afmelding indtil en måned før præstationsprøvningen

faktureres 20% af prisen.
• Ved afmelding senere end en måned inden præstations-  

prøvningen faktureres det fulde deltagergebyr.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til programmet, online tilmelding el-
ler lignende, er du velkommen til at henvende dig på mail til 
Synøve Enghave (proficiencytest@eurofins.dk).

Præstationsprøvninger for  
spildevandsanalyser 2020

Præstationsprøvning SPIL-1 SPIL-2

Præstationsprøvningsdag 12. marts 2020 14. maj 2020

Prøvetype Afløbsvand
Syntetisk spildevand, koncentrationer på

afløbsniveau 

Koncentrationsområde

CODCr
BOD (m. ATU) 
NVOC/TOC
Total phosphor
Chlorid
Sulfat
Susp. stof

5 - 75 mg/L O2

2 - 6 mg/L O2

2 - 30 mg/L C
0,2 - 2 mg/L P
50 - 700 mg/L
20 - 200 mg/L
20 - 100 mg/L

Total nitrogen
Ammonium
Nitrit+nitrat/Nitrat
Konduktivitet
pH

2 - 10 mg/L N
0,1 - 2 mg/L N
1 - 5 mg/L N
50 - 300 mS/m
6 - 9

Formål

• Vurdering af påvirkning fra interferenser,
der kan opstå ved analyse af naturlige prøver.

• Analysekvalitet ved måling af prøver med
ovenstående parametre på lavt niveau.

• Genfinding af en teoretisk værdi på en
ukendt prøve.

• Analysekvalitet ved måling af prøver med
ovenstående parametre på lavt niveau
uden interferenser.

Antal prøver
2 prøver på 2,5 L til organisk stof
2 prøver på 250 mL til phosphor, chlorid og sulfat
2 prøver på 1000 mL til suspenderet stof

2 prøver på 250 mL til ammonium, total N,
nitrit+nitrat/nitrat, konduktivitet
2 prøver på 50 mL til pH

Præstationsprøvning SPIL-3 SPIL-4

Præstationsprøvningsdag 10. september 2020 12. november 2020

Prøvetype Tilløbsvand Afløbsvand

Koncentrationsområde

CODCr
BOD (m. ATU) 
NVOC/TOC
Total phosphor
Chlorid
Sulfat
Susp. stof

100 - 800 mg/L O2

50 - 500 mg/L O2

50 - 800 mg/L C
5 - 10 mg/L P
50 - 700 mg/L
20 - 200 mg/L
100 - 500 mg/L

Total nitrogen
Ammonium
Nitrit+nitrat/Nitrat
Konduktivitet
pH

2 - 10 mg/L N
0,1 - 2 mg/L N
1 - 5 mg/L N
50 - 300 mS/m
6 - 9

Formål

• Vurdering af påvirkning fra interferenser, der kan
opstå ved analyse af stærkt forurenede naturlige
prøver.

• Analysekvalitet ved måling af prøver med
ovenstående parametre på højt niveau.

• Vurdering af påvirkning fra interferenser,
der kan opstå ved analyse af naturlige
prøver.

• Analysekvalitet ved måling af prøver med
ovenstående parametre på lavt niveau.

Antal prøver
2 prøver på minimum 0,5 L til organisk stof
2 prøver på 250 mL til phosphor, chlorid og sulfat
2 prøver på 250 mL til suspenderet stof

2 prøver på 250 mL til ammonium, total N,
nitrit+nitrat/nitrat, konduktivitet
2 prøver på 50 mL til pH
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Kontaktinformationer

Om os 
Eurofins Scientific er verdens førende laboratorievirksomhed 
inden for fødevarer, miljø, pharma og forbrugerprodukter. 
Eurofins har laboratorier i hele verden, hvor 47.000 ansatte 
udfører laboratorieanalyser og services af højeste kvalitet. Ve
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Hvis du har spørgsmål
Synøve Enghave
proficiencytest@eurofins.dk




