
 
 

 

 
Referat af 40. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet  
 
Tid : Onsdag, den 6. november 2013 
Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde 

Deltagere : Lars Gram - LKG, Lone Grundahl - LGR, Lis Morthorst 

Munk– LMM, Inger Guldbæk – IG, Jesper Høy – JH, Erik 

Øhlenschlæger – EOE og Kirsten Jebjerg Andersen - KJA 

(sekretær) 

Afbud : Jørgen Jakobsen, Linda Bagge, Claus Backalarz og Bo 

Breinbjerg, Anders Kjærulff Svaneborg, Pia Lassen  
 
Referent : Kirsten Jebjerg Andersen 
 
Referat er tilsendt : Til medlemmerne af sektorudvalg for teknisk prøvning på 

miljøområdet 
  

 

 

1. Velkomst 

EOE bød velkommen til mødet.  

 

KJA orienterede om, at Anders Kjærulff Svaneborg har indvilget i at stille sig til rå-

dighed som formand for Sektorudvalget. Sektorudvalget vedtog, at indstille til besty-

relsen, at Anders Kjærulff udpeges til formand for Sektorudvalget. 

Indstillingen behandles i DANAKs bestyrelse 2. december. 

På grund af andet ansvarsområde hos DHI er Christian Grøn udtrådt af Sektorudval-

get. Eurolab Danmark har meddelt, at det snarest udpeger nyt medlem af Sektorud-

valget. 

 

KJA orienterede om, at der vil blive udsendt anmodning om gen-

udpegning/udpegning til relevante parter inden årsskiftet, idet en 3 årig periode for udpegning ud-

løber. DANAK vil i den forbindelse gøre en fornyet indsats for at identificere medlemmer til sek-

torudvalget fra henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. 

 

Medlemmer, der ikke ønsker genudpegning, bedes orientere DANAK herom. LMM orienterede 

om, at Naturstyrelsen forventede kun at udpege et medlem som repræsentant for Naturstyrelsens 

Referencelaboratorium 

 

Medlemmer af DANAKs sektorudvalg fremgår af DANAKs hjemmeside. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.  

 

3. Godkendelse af referat fra 39. møde i sektorudvalget 14. november 2012. 

Referatet fra 39. møde findes offentliggjort på DANAKs hjemmeside. Der var ingen kommen-

tarer til referatet.  
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4. Meddelelser fra DANAK 
4.1 Resultater af kunde tilfredshedsundersøgelse (Notat var udsendt før mødet) 
 
JH orienterede om status for kunde tilfredshedsundersøgelsen, der er igangsat medio 
september 2013. Kundetilfredshedsundersøgelsen, der retter sig mod akkrediterede 
virksomheder, foretages ved at udsende et link til et spørgeskema med 8 spørgsmål og 
mulighed for kommentar i forbindelse med afslutningen af et besøg. 
 
Resultaterne viser en svarprocent på større end 50 % og tyder på en generel stor tilfredshed 
med DANAKs ydelser.  
 
4.2 Orientering om DANAKs kunde kommunikationsanalyse (Notat var udsendt før 

mødet) 
 
DANAK har foretaget en kundekommunikationsanalyse vedrørende overvejelser om at 
etablere en ”min side”, der kan samle al kommunikation med akkrediterede virksomheder. 
 
Ud fra svarene har DANAK konkluderet, at det anbefales, at der etableres en ”min side” 
for alle akkrediteringer, som kunderne kan tilgå via en passwordbeskyttet hjemmeside og 
hvor kommunikation mellem DANAK og kunder samles, herunder bl.a. indsendt 
dokumentation, rapporter og breve. I den forbindelse er der hos DANAK nedsat en 
arbejdsgruppe, der - i samarbejde med interesserede kunder -  skal arbejde med 
kravspecifikation, udvikling og implementering af kundekommunikationsplatformen.  
 
Det forventes, at systemet skal spille sammen med det almindelige mailsystem. LKG 
anbefalede speciel opmærksomhed på, at der sker en sortering af dokumenter i platformen 
i forhold til væsentlighed - for at undgå at kommunikation drukker. 
 
4.3    Overvejelser i forhold til DANAKs prisstruktur (Notat var udsendt før mødet). 
 
DANAK arbejder med en ændring af betalingen af tidsforbruget for transport, således at 
prisen for transporttid nedsættes, og prisen for øvrige timer hæves. Ændringen vil betyde et 
fald i udgifterne for kunder, der bor langt fra DANAK, og en mindre stigning i udgifterne 
for kunder, der bor tæt på DANAK. 
 
Forventninger til reaktion på et øget prisniveau på timetakst for timer, der ikke er transport 
blev drøftet.  LKG noterede, at det var antallet mere end timetaksten, der var afgørelsen for 
den endelige pris. 
 
På forespørgsel om muligheden for reduktion af timeprisen orienterede JH om at der ved 
omlægningen vil ske en reduktion af den samlede betaling til DANAK på grund af 
effektiviseringer, og at effektivisering var et fokusområde for Rigsrevisionen i deres 
arbejde.  
 
4.3 Revision af AB1 og AB2 

JH orienterede om, at der efter høring er udsendt nye versioner af AB1 og AB2.   
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Ændringerne har indflydelse på bredden af akkrediteringerne, idet en akkreditering med 

undtagelser kun kan omfatte én akkrediteringsstandard (AB1 punkt 2.10). En anden ændring er 

mulighed for DANAK at tage stikprøver i forbindelse med lukning af en akkreditering med henblik 

på bedømmelse af aktiviteter, der ligger forud for lukningen (AB1 punkt 9.7). 

 

Ændringerne i AB2 vedrører primært ILAC og DANAK mærke. For akkrediteringsområder 

omfattet af MLA aftalen kan laboratorier på akkrediteringsdokumenter angive ”Medlem af EA 

MLA” 

  

5.  Internationalt  

5.1  Aktiviteter i EA og ILAC. 

EOE orienterede om, at der i EA forventes indgået en multilateral aftale (MLA) indenfor de 

kommende år på områderne referencematerialer og præstationsprøvninger. 

 

EA 4/16 og ILAC G17 begge omhandlende usikkerhed i prøvning står til revision i nærmeste 

fremtid. 

 

6.  Nyt fra myndigheder 

LMM orienterede om, at ny bekendtgørelse til erstatning af BEK 900 har været i høring. NST 

arbejder i øjeblikket med behandling af indkomne kommentarer. Det forventes, at bekendtgørelsen 

publiceres i år og forventes at træde i kraft samtidig med publiceringen. 

 

Det forventes, at der vil ske ændringer igen indenfor de næste par år som følge af revision af EU´s 

drikkevandsdirektiv. 

  

7. Problematik i forhold til rapportering af især prøvetagning/v. Kirsten Jebjerg Andersen  

DANAK orienterede om, at DANAK i øjeblikket har speciel fokus på rapportering af akkrediteret 

prøvetagning. Det har f.eks. i visse tilfælde vist sig vanskeligt at konstatere om prøvetagning var 

omfattet af den akkrediterede rapport.  

 

Et andet fokus punkt er fortolkningen af resultater og i den forbindelse angivelse af baggrunden for 

fortolkningen/overensstemmelseserklæringen. I forbindelse med fortolkning af resultater har der 

tillige været eksempler på angivelse af overensstemmelse/manglende overensstemmelse i 

rapporter, hvor prøvetagning ikke var udført akkrediteret for drikkevand (hvor der er et krav til 

akkrediteret prøvning).  

 

8. Estimering og angivelse af måleusikkerhed for mikrobiologiske analyser. 

Forud for mødet var udsendt et notat ”Måleusikkerhed i kvantitative mikrobiologiske analyser”. 

Notatet diskuterer anvendelsen af AB13 i forhold til udførelse af mikrobiologiske målinger i for-

hold til rimelig og mulighed for inkludering af bias bidrag i måleusikkerheden og angivelse af må-

leusikkerhed i analyseresultater. Problemstillingen, der især har drejet sig om mikrobiologiske un-

dersøgelser baseret på tælling, har været drøftet på DANAKs TA seminar i starten af 2013 samt på 

DANAKs laboratoriedag i juni 2013. 

I forhold til estimering af måleusikkerhed er det DANAKs vurdering, at laboratorier, der foretager 

disse målinger, kan følge de internationale standarder, der henvises til i AB13. Med hensyn til an-

givelse af måleusikkerhed opfordres til en drøftelse med laboratoriernes kunder og i særdeleshed 

offentlige myndigheder i forhold til ønske om oplysning af måleusikkerheden.   
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EOE orienterede om, at punktet blev drøftet på møde i Sektorudvalg for fødevarer. Her var det ind-

stillingen, at der er behov for etablering af et møde med interesserede laboratorier for diskussion af 

problemstillingen. Veterinærinstituttet har indvilget i at stille lokaler til rådighed. 

 

11. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

12. Næste møder i Sektorudvalget er fastsat til onsdag den 30. april 2014 samt onsdag den 5. 

november 2014. 

 

Kirsten Jebjerg Andersen 
18. november 2013 


