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Tid
Sted
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Afbud
Referent
Referat er tilsendt

: Tirsdag, den 9. november 2010
: DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde
: Jess Brink - JB (formand), Kirsten Jebjerg Andersen KJA (sekretær), Bo Breinbjerg BB, Lise-Lotte Nielsen
LN (i stedet for Lis Morthorst Munk), Lone Grundahl LGR, Jesper Høy – JH og Erik Øhlenschlæger - EOE
: Jørgen Jakobsen, Bo Breinbjerg, Pia Lassen, Lars K.
Gram, Christian Grøn, Claus Backalarz, Ulla Lund
: Kirsten Jebjerg Andersen
: Til medlemmerne af det rådgivende sektorudvalg for teknisk prøvning på miljøområdet

1. Velkomst
Formand for udvalget bød velkommen til mødet.
Sekretæren redegjorde for resultatet af udpegninger foretaget forud for mødet. (Interessenter tager stilling til udpegning hvert 3. år). Følgende personer er genudpeget i 2010: Jørgen Jakobsen, Pia Lassen, Lone Grundahl,
Lars K. Gram, Christian Grøn, Jess Brink, Ulla Lund og Lis Morthorst
Munk.
Irene Reinholt Andersen har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte i udvalget. Der var på tidspunktet for mødets afholdelse endnu ikke udpeget en
ny person fra Kommunernes Landsforening.
Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Regionerne er kontaktet for afklaring af
ønske om at udpege et medlem til sektorudvalget (Miljøstyrelsen bl.a. med
hensyn til områderne jord og affald).
Medlemmer af DANAKs sektorudvalg fremgår af DANAKs hjemmeside.
2. Godkendelse af dagsorden.
Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt, dog bortfaldt punkt
7.1, da UOL desværre ikke kunne deltage i mødet.
3. Godkendelse af referat fra 36. møde i sektorudvalget mandag den
26. april 2010.
Referatet fra 36. møde findes offentliggjort på DANAKs hjemmeside.
Der var ingen kommentarer til referatet.
4. Meddelelser fra DANAK
DANAK orienterede om følgende:
4.1 Akkrediteringsmeddelelse AMF 01: Forenklet tildeling af akkreditering. Akkrediteringsmeddelelsen er trådt i kraft 4. oktober 2010
4.2 Overgangsordning fra ILAC G13 til ISO/IEC 17043; udkast til AML
var udsendt før mødet og blev kommenteret af EOE.
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ILAC G13 vedrører laboratorier, der er akkrediteret til udførelse af
præstationsprøvninger.
4.3 EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing
participation. Dokumentet er udsendt til laboratorier i oktober 2010.
DANAKs krav til laboratoriets planlægning af deltagelse i
præstationsprøvninger, der fremgår af akkrediteringsbestemmelse
AB3, lægger sig op af anbefalingerne i EA-4/18.
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Internationalt
5.2 Orientering om aktiviteter i EA.
EOE orienterede om et spørgsmål fra SWEDAC vedrørende DANAKs
stillingtagen til en drøftelse i EA vedrørende afrapportering af resultater
under kvantifikationsgrænsen. Sektorudvalget drøftede problemstillingen.
Det kan konstateres, at der internationalt ikke er enighed om definition og
bestemmelse af detektionsgrænse og kvantifikationsgrænse. JB har
udarbejdet et notat, der omhandler problemstillingen. Notatet samt
DANAKs svar på Swedac´s henvendelse vil blive udsendt til udvalgets
medlemmer.
EOE orienterede desuden om at EA’s dokument EA-4/10 vedrørende
mikrobiologi vil blive revideret af Eurachem.
5.3 Orientering om aktiviteter i ILAC.
Der er et dokument på vej om ILACs politik vedrørende sporbarhed.
Sporbarhed i prøvning såvel som sporbarhed ved anvendelse af
referencematerialer er inkluderet i dokumentet. Dokumentet udsendes til
sektorudvalgets medlemmer.
Såvel EA som ILAC har identificeret et behov for revision af respektive
dokumenter/politikker vedrørende måleusikkerhed i prøvning. Der
vurderes ikke umiddelbart at være ændringer på vej i ILACs og EAs
dokumenter, der fordrer ændringer af DANAKs
akkrediteringsbestemmelser på området.
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DANAKs strategi for effektiviseringer af de administrative arbejdsgange i forbindelse med akkreditering.
EOE redegjorde på baggrund af et notat for den effektivisering og harmonisering som akkrediteringsprocesserne har gennemgået de senere år. Det
gælder især de administrative procedurer i forbindelse med planlægning,
afvikling og afslutning af tilsyns- og fornyelsesbesøg, men også reduktion i
antallet af kravdokumenter og den tidsmæssige afvikling, herunder rettidighed af besøgene.
Et forslag fra JB vedrørende etablering af en internet baseret afvikling af
afvigelsesbehandlingen blev drøftet. JB udtrykte et ønske om et database
forankret system, der kunne muliggøre, at laboratoriet afviklede afvigelserne løbende i databasen, herunder indsatte den nødvendige dokumentation i
databasen. JH anførte, at udvikling af et databasefunderet afvigelsesbehandlingssystem er vurderet fra DANAKs side.

2

I notatet er anført DANAKs bestræbelser på at sikre rettidig afholdelse af
besøgene. LG foreslog, at laboratoriet på et tidligere tidspunkt end praktiseret i øjeblikket udmelder hvilke demonstrationer DANAK ønsker gennemført ved besøgene. Dette kunne muligvis lette tilrettelæggelse af besøg, der
for visse laboratorier besværliggøres af, at mange medarbejderes kalender
på forhånd skal blokeres den (de) planlagte besøgsdag(e).
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Nyt fra myndigheder
Ingen emner blev behandlet under dette punkt
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Akkreditering af metode til sammensat flowproportional prøvetagning
af drikkevand ved forbrugerens taphane, jf. BLSTs vejledning 9191 af
24. april 2009
Bek. 866 af 01/07 2010, bilag 3 indeholder krav om prøvetagning af drikkevand ved forbrugers taphane som et repræsentativt gennemsnit jf. BLSTs
vejledning 9191af 24/4 2009. Et notat, der kort redegør for problemstillingen, blev uddelt.
Under prøvetagningen inddrages forbrugeren i prøvetagningen. Forbrugeren
skal under prøvetagningen, der strækker sig over en uge, vurdere, hvornår
prøve skal udtages (kun vand til indtagelse skal repræsenteres i den samlede
prøve) og skal forestå eventuel udskift af prøveudtagningsflaske.
Akkreditering til prøveudtagning, som anført i vejledningen, strider bl.a.
imod krav i ISO 17025:2005 om, at prøveudtagning skal foretages af bemyndiget personale. Sektorudvalgets medlemmer udtrykte enighed i, at den
beskrevne prøveudtagning ikke kan akkrediteres i forhold til 17025:2005.
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Sektorudvalgets rolle i forbindelse med revision af tidligere RL 1: ”Metodevalidering i kemiske analytiske laboratorier- Kvantitative analysemetoder”.
Eurolab Danmark har tilkendegivet interesse i at overtage tidligere RL1 fra
DANAK og har sammensat en gruppe, der skal forestå en revision af dokumentet. Eurolab ønsker at sikre en bred accept af dokumentet. Repræsentanter fra sektorudvalget blev tilbudt deltagelse i arbejdet. Et revideret dokument kan sendes til høring i sektorudvalget.

10 Drøftelse vedrørende behov for ændring af forretningsorden for sektorudvalget med hensyn til mødefrekvens.
Sektorudvalgets forretningsorden indeholder angivelse af, at møde afholdes
to gange om året. Det har vist sig hensigtsmæssig i andre sektorudvalg at
åbne mulighed for kun at afholde et sektorudvalg om året. Derfor ønskes
formuleringen ændret til ” Sektorudvalget afholder møde 1 - 2 gange om
året og i øvrigt så ofte, formanden i samråd med sekretariatet finder
anledning hertil. Såfremt møder aflyses på grund af forfald eller manglende
emner til drøftelse, tilstræbes det at udvalget orienteres skriftligt om
udviklingen på området.”
Der lægges op til, at sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet i
øjeblikket etablerer to møder om året, hvilket løbende vurderes. Sektorudvalget tilsluttede sig en ændret formulering i forretningsordenen.
Revideret forretningsorden er udsendt til sektorudvalgets medlemmer.
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11 Eventuel
JB annoncerede et medlemsmøde i Eurolab Danmark til afholdelse på Høje
Tåstrup Gymnasium: ”Lean, Lims og Lemminger”.
JB refererede fra et møde afholdt mellem DANAK og Eurolab Danmark.
Det var her aftalt, at Eurolab løbende kan give input til forbedring af de
elektroniske metodelister på DANAKs hjemmesider med henblik på mulig
større nytte af værktøjet.
12 Næste møde
Næste møde i Sektorudvalg for miljø forventes afholdt i ultimo marts/primo
april 2011. Et mødekort vil blive udsendt fra DANAK.
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