
 
 

 

 
Referat af 45. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet  
 
Tid : Mandag, den 30. maj 2016 
Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde 

Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg – AKS (formand), Helle Køl-

bæk Thomsen- HKT, Pia Lassen – PLA, Lone Grundahl - 

LG, Lis Morthorst Munk - LMM, Lars Gram – LG, Jesper 

Høi -JH, Erik Øhlenschlæger – EOE og Kirsten Jebjerg 

Andersen –-  KJA (sekretær) 

Afbud : Stine Kjær Ottsen, Claus Backalarz, Linda Bagge, Susan 

Bennetzen og Ulla Lund. 

 
Referent : Kirsten Jebjerg Andersen 
 
Referat er tilsendt : Til medlemmerne af sektorudvalg for teknisk prøvning på 

miljøområdet 
  

 

 

1. Velkomst 

Anders Kjærulff Svaneborg bød velkommen til mødet.  
 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra 44. møde i sektorudvalget 16. november 2015. 

Referatet fra 44. møde findes offentliggjort på DANAKs hjemmeside. Der var ingen 

kommentarer til referatet.  

 

4. Meddelelser fra DANAK 

4.1  Forslag til nyt akkrediteringsdokument 

EOE gennemgik forslag til nyt akkrediteringsdokument (indlæg vedhæftet mail med referat). 

Forslaget indebærer en mere simplificeret og mindre opdateringskrævende udgave, hvor det er 

muligt at medtage forklaringer om DANAK’s tilknytning til EA og ILAC (MLA niveau). 

Desuden blev præsenteret et forslag til ændret format af metodelisten, hvor basisoplysninger-

ne fra afgørelsen fremgår. 

 

Udløbsdato på akkrediteringsdokumentet: Flere medlemmer mente, at udløbsdato på akkredi-

teringsdokumentet var vigtig.  

 

Udeladelse af produkt type på dokumentet: Flere medlemmer mente, at produkt type (f.eks. 

Miljøprøver) angivelse på akkrediteringsdokumenter var nødvendig for anvendelsen og rele-

vansen af akkrediteringsdokumentet og at angivelse af prøvningsområder (fysisk prøvning, 

kemisk prøvning etc.) var af mindre værdi for kunderne end angivelse af prøvetype (f.eks. 

emission), der ikke nævnes på akkrediteringsdokumentet i nuværende form. EOE nævnte, at et 

alternativt forslag kunne være at anføre produkttyperne på side 2 af akkrediteringsdokumentet. 
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Fremsendelse af både engelsk og dansk version af akkrediteringsdokumentet. Udvalget bak-

kede bredt op om udsendelse af begge versioner. 

 

AKS forslog, at det blev muliggjort, at laboratoriet med henvisning til metodelisten og de for-

ud definerede akkrediterede produkttyper og områder kunne udvælge den elektroniske tekst til 

akkrediteringsdokumentet, således at dokumentet kunne skræddersyes i forhold til den sam-

menhæng, det skulle indgå i og anvendes til. 

 

Oplægget til nyt akkrediteringsdokument vil blive præsenteret for laboratorier ved akkredite-

ringsdagen. 

 

I forbindelse med diskussionen påpegede flere medlemmer, at det var svært for kunder at fin-

de oplysninger om akkrediterede laboratorier på DANAKs hjemmeside, herunder metodeli-

sten og søgning i denne. Flere nævnte, at ordvalget, f.eks. ordet ”prøvning” ikke forstås af 

mange kunder. I daglig tale anvendes f.eks. ordet ”miljømåling”.  

Det blev i den forbindelse anbefalet på simplere vis at vejlede i, hvordan der søges, samt hvil-

ket telefon nummer, der kan anvendes ved brug for assistance. 

 

På forespørgsel nævnte LMM, at mange havde problemer med at forstå anvendelsen af 

”Kvalbek” i metodelisten, samt at anvendelse af ordet ”Kvalitetsbekendtgørelse” ikke er enty-

dig. Naturstyrelsen forsøger at anføre hele titlen i de konkrete tilfælde. Problemstillingen blev 

foreslået drøftet under kommende møde med Naturstyrelsen/Styrelsen for Vand og Naturfor-

valtning. 

 

4.2  Orientering om resultaterne af EA’s evaluering af DANAK i maj 2016 

EOE redegjorde for forløbet af EA evalueringen (indlæg vedhæftet mail med referat). Resulta-

tet af evalueringen var overordnet set, at DANAK kan opretholde sin status som medlem af 

EA MLA på prøvning (inklusiv medicinsk undersøgelse) og kalibrering og DANAK kan til-

slutte sig EA’s MLA på præstationsprøvning.  Der blev kort redegjort for konstaterede afvi-

gelser og bemærkninger, som DANAK skal følge op på. 

  

5.   Internationalt  

5.1  Orientering om aktiviteter i EA og ILAC 

Alt arbejde afventer revisionerne af ISO 17011 og ISO 17025 

 

5.2 Orientering om ændring af ISO 17025,  ISO 17011 og ISO 17034. 

CD 2 17025 DANAKs kommentarer til CD 2 er vedhæftet mail med referatet. Den nye udga-

ve af standarden er opbygget som ISO 9000 serien, og det er kun i den tekniske del af standar-

den, at der ses problemer. Der vil tidligst være en dansk standard i 2018. 

Specielle udfordringer ses ved CD 2 17025 i punkterne: 

6.6 metrologisk sporbarhed, 7.6 usikkerhed og 7.7 analyse af resultater, 6.6 ved kalibrering 

anvendes ordet shall (skal) for meget i forhold til de andre områder. 

6.6.2 er uddybet yderligere i et annex. 

7.7 Risikoanalyse er en obligatorisk del. Der er ikke opstillet retningslinier, til hvordan denne 

risikoanalyse skal udføres. Hvem skal opstille dem: kunden, myndighed eller laboratoriet? 

7.9.4.1 Listning af al udstyr er et tilbageskridt i forhold til angivelse af sporbarhed i dag. 

 

CD2 17011 forventes som dansk standard midt 2017. 
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DIS 17034 på præstationsprøvning forventes på FDIS niveau i 2017 og er mindre problema-

tisk. Dette vil bane vejen for ny EA MLA på referencematerialer i 2018-2020. 

 

6 Orientering fra myndigheder  
6.1  Naturstyrelsen 
LMM orienterede om opsplitning af Naturstyrelsen. I forbindelse med udflytning af dele af 

nuværende Naturstyrelse etableres en særskilt styrelsen ”Styrelsen for Vand og Naturforvaltning” 

med adresse i Haraldsgade. 

 

Der er i EU vedtaget nye bilag til drikkevandsdirektivet. Bilagene 2 og 3 forventes implementeret 

senest medio 2017. Ændringerne vil medføre ændringer af drikkevandsbekendtgørelsen såvel som 

bekendtgørelsen om analysekvalitetskrav til miljømålinger.  I forhold til analyser forventes ikke 

store ændringer.  Metodedatablade for mikrobiologiske tests forventes ændret. 

 

EOE orienterede om udsendelse af to administrative meddelelser (AML-er): 

AML 501: ”Akkreditering af laboratorier i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om kvali-
tetskrav til miljømålinger”.  Meddelelsen informerer om samarbejdet med Naturstyrelsen. Det po-
interes heri, at det er laboratoriets ansvar at fastlægge, hvorvidt en given analyseopgave er omfattet 
af de supplerende krav, og at dette også omfatter analyser, som udføres af underleverandører. 
AML 502: ”Ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger”.  Meddelelsen informe-
rer om processen for laboratoriernes indmelding til DANAK om ændringer og DANAKs godken-
delse af ændringer - som følge af ændrede krav til miljømålinger. 

 

7.  Eventuelt. 
AKS nævnte, at Eurofins Miljø A/S ved brug af udenlandske underleverandører ofte oplever, at 
analyserapporter mangler angivelse måleusikkerhed, samt at det er vanskeligt at få disse oplysnin-

ger fremsendt på forespørgsel. LMM påpegede, bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljø-
målinger stiller samme krav til udenlandske laboratorier med danske kunder som til danske 
laboratorier. 
 

EOE opfordrede til, at Eurofins Miljø A/S og andre laboratorier, der oplever samme problem, retter 

henvendelse til de relevante akkrediteringsorganer. 

 

PLA informerede om, at DCE på grund af for få deltagere desværre så sig nødsaget til at lukke 

NEXT programmet. 

 

9.  Næste møde 

Tirsdag den 15. november 2016  

 

 

 

Kirsten Jebjerg Andersen 
2. juni 2016 


