
 

 
 

NYT FRA REFLAB, marts 2007 
 

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften 
 
 
Indledning 
Denne nyhedsmail indeholder bl.a. information om den praktiske tolkning og anvendelse af standarden 
DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg. Industriens anvendelse af 
DS/EN 14181 er også omtalt.  Nyhedsmailen omtaler endvidere status på igangværende og afsluttede pro-
jekter i Referencelaboratoriet, og omtaler et par vigtige internationale konferencer.  
 
Nyhedsmailen er så vidt muligt forsynet med direkte links til relevante rapporter og hjemmesider, så det er 
muligt at indhente yderligere information. Der er også links fra indholdslisten og ned til teksten og retur. 
Disse links virker dog ikke altid i E-mail versionen – du bedes derfor selv ”scrolle” ned til teksten. 
 
Husk at oplyse os om din eller dine kollegers nye e-mail adresse, hvis du er skiftet til nyt arbejde i forbindel-
se med kommunalreformen. 
 
 
Indhold 
 

• Udvalgte arbejdsopgaver for Referencelaboratoriet 2007 
• Afsluttende dioxinrapport 
• Opdateret metodeblad for HCl og HF 
• Nyt kapitel 8 til Luftvejledningen samt rettelsesblad til Luftvejledningen og B-værdilisten. 
• Revideret MEL-16 ” Kvalitetssikring af automatisk målende udstyr”.  
• Link side til regulering af luftemission mv. 
• Lugtsondering – ny europæisk standard 
• Diffuse emisisoner / arealkilder. 

• Nye rapporter: 
o Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsfor-

brænding og store fyringsanlæg 
o Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendt-

gørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg 
o Beskrivelse af mineralske olier – indhold og anvendelser 

• Nyt metodeblad: Bestemmelse af koncentrationer af ammoniak i strømmende gas 
• Referencelaboratoriets præstationsprøvning 2007 
• CEM 2007 International Conference on Emission Monitoring afholdes i Schweiz i september 2007 
• DustConf 2007 – How to improve air quality (23-24 april 2007) 
• IGAS, Dansk Selskab for Miljøkemi og COGCI afholder temamøde: Global opvarmning: Årsager og 

konsekvenser (19. april 2007 kl. 13.00-16.30) 
• Afmelding af NYT FRA REFLAB 

 
 
Udvalgte arbejdsopgaver for Referencelaboratoriet 2007 
Styregruppen for Referencelaboratoriet har besluttet, at Referencelaboratoriet bl.a. skal gennemføre følgen-
de projekter i 2007: 

• Afsluttende dioxinrapport 
o I forlængelse af sidste års dioxinopgørelse vil vi i år ved direkte henvendelse til affaldsfor-

brændingsanlæg og andre betydende kilder skaffe data til en så fyldestgørende opgørelse af 
dioxinemissionen i 2006, som muligt. 
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• Opdateret metodeblad for HCl og HF 
o Der er kommet en ISO-standard til måling af gasformige flourider i røggas (ISO/FDIS 

15713). Projektet undersøger om der er behov for at skifte anbefalet metode og reviderer 
metodeblad 19 (HCl og HF). Det fastholdes, at HCl og HF kan bestemmes i samme væske 
ved måling på affaldsforbrændingsanlæg, hvor begge parametre skal måles samtidig. Det ny 
metodeblad sendes i høring i efteråret. 

• Nyt kapitel 8 til Luftvejledningen samt rettelsesblad til Luftvejledningen og B-
værdilisten. 

o som både indeholder den opdaterede metodeliste og tager højde for den nye standard om 
planlægning og målesteders indretning og notatet om ISO 17025 for emissionsmålinger 
(nævnt i tidligere nyhedsmail). Der suppleres med et rettelsesblad for Luftvejledningen og 
B-værdilisten. Udgives og opdateres på www.ref-lab.dk. 

• Revideret MEL-16 ” Kvalitetssikring af automatisk målende udstyr”.  
o I efteråret 2007 vil anbefalingerne fra rapporten: ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af 

DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg” blive ind-
arbejdet i MEL-16. 

• Link side til regulering af luftemission mv. 
o Der udarbejdes en komplet oversigt over hvilke vejledninger, bekendtgørelser, orienteringer 

mv. der vedr. regulering af luftemissioner i Danmark. Dette suppleres med relevante links til 
internationale hjemmesider vedr. luftemissioner.  

• Lugtsondering – ny europæisk standard 
o Der er startet en ny arbejdsgruppe i CEN vedr. lugtsondering. Standarden kommer til at 

omhandle metoder til lugtrundering og dermed en vurdering af den konkrete lugtemission 
fra fx. arealkilder, diffuse emissioner m.v., som er svære at håndtere i praksis. Projektet un-
dersøger muligheder og udfordringer ved at implementere en sådan standard i Danmark og 
beskriver disse i forhold til dansk lugtregulering. Referencelaboratoriet (Arne Oxbøl) er til-
meldt arbejdsgruppen som ekspert. 

• Diffuse emisisoner / arealkilder.  
o Projektet er en forundersøgelse, hvor foreliggende materiale vedr. regulering, EU-

samarbejder, målemetoder, standarder m.v. vedr. diffuse kilder og arealkilder undersøges 
og beskrives. Med udgangspunkt i materialet vurderes behovet for en vejledning fra Miljø-
styrelsen om diffuse kilder og arealkilder. Behovet for indrapportering af diffuse emissioner 
til PRTR: Pollutant Release and Transfer Registers skal inddrages i projektet. 

 
Kontaktperson: Lars K. Gram
 
Retur til oversigt
 
 
Ny rapport: Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om af-
faldsforbrænding og store fyringsanlæg
Hensigten med rapporten er at give myndigheder, anlægsejere, målefirmaer og udstyrsleverandører et 
værktøj til at løse de praktiske og tolkningsmæssige udfordringer, der er forbundet med anvendelsen af 
EN14181 og bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald og bekendtgørelsen for store fyringsanlæg. 
Alle anbefalinger i rapporten sikrer en lettere og mere entydig tolkning af reglerne uden risiko for, at miljøet 
bliver yderligere belastet og samtidig et tilstrækkeligt højt kvalitetsniveau af de indrapporterede AMS-
måleresultater. 
En af de væsentligste tilgange til problemstillinger har været, at mange anlæg har permanent lave emissio-
ner, som de ikke blev belønnet for, men derimod straffet for, i form af komplicerede og omkostningstunge 
løsninger med henblik på at følge teksten i standard og bekendtgørelser. I denne vejledning har udgangs-
punktet været, at anlæg med permanent lave emissioner blot skal sikre, at AMS’en opdager eventuelt sti-
gende og høje emissioner, og at anlægget reagerer på dette, enten i form af udbedring af en evt. fejl på 
anlægget eller ved re-kalibrering af AMS’en (QAL2), således at de målte (højere) emissioner derefter bliver 
rapporteret korrekt. 
Den praktiske anvendelse af anbefalingerne i vejledningen kan og bør benyttes umiddelbart efter udgivelsen. 
Eventuelle kommentarer eller ændringsforslag sendes til Referencelaboratoriet i løbet af 2007 og udgivelsen 
kan dermed betragtes som et led i den praktiske afprøvning af DS/EN 14181. I efteråret 2007 vil anbefalin-
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gerne fra vejledningen blive indarbejdet i MEL-16. Samtidig vil arbejdet i CEN-arbejdsgruppen om samme 
emne blive fulgt nøje, og det tilstræbes at påvirke CEN-arbejdet med de foreslåede danske tolkninger. 
 
Kontaktperson: Annemette Geertinger
 
Retur til oversigt
 
 
Ny rapport: Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af 
bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg
Rapporten definerer i hvilket omfang industrivirksomheder, som anvender AMS (Automatisk Målende Syste-
mer), men ikke er omfattet af de 2 ovennævnte bekendtgørelser, skal følge DS/EN 141811 og MEL-16.  
Den praktiske anvendelse af anbefalingerne i rapporten kan og bør benyttes umiddelbart efter udgivelsen. 
Formålet med rapporten har været, at definere helt præcist, hvordan kvalitetssikring og kontrol af AMS i 
industrivirksomheder håndteres med en tilstrækkelig kvalitet. Hermed menes tilstrækkelig til at 

• kunne give troværdige oplysninger om virksomhedens emission til myndigheder og samfund, som 
står i mål med den potentielle emission fra virksomheden. 

• kunne opdage og reagere på uhensigtsmæssige emissioner. 
• kunne give informationer til virksomheden om drift og styring af deres processer. 

AMS skal altså kunne levere tilstrækkelig kvalitet i data, samtidig med at virksomheden pålægges så små 
byrder som muligt til kvalitetssikring af AMS. 
 
Kontaktperson: Lars K. Gram
 
 
Retur til oversigt
 
Ny rapport: Beskrivelse af mineralske olier – indhold og anvendelser
I forlængelse af forrige års rapport om mineralske olier er det nu undersøgt i hvilket omfang mineralske olier 
anvendes i Danmark og de mineralske oliers eventuelle indhold af PAH’er er vurderet. Rapporten anbefaler 
følgende vedr. regulering af emission af mineralske olier: 
• Emissionsgrænseværdien for olietåger dokumenteres gennem bestemmelse af aerosoldelen 
• Emissionsgrænseværdien fastholdes på 1 mg/m³ 
• Der stilles ikke krav til gasserne 
• B-værdien ændres til kun at omfatte aerosoldelen 
Det understreges at det er Miljøstyrelsen der tager stilling til hvordan mineralske olier reguleres i Danmark 
og at rapporten udelukkende er et bidrag til Miljøstyrelsens beslutningsproces. 
 
Kontaktperson: Arne Oxbøl
Kontaktperson for Miljøstyrelsen: Vibeke Vestergaard Nielsen
 
 
Retur til oversigt
 
Nyt metodeblad: Bestemmelse af koncentrationer af ammoniak i strømmende gas 
Metodebladet er stort set færdigt i en høringsversion og sendes i officiel høring i april 2007. 
Ved udarbejdelsen af metodebladet var der bla. følgende problemstillinger: 

• Skal ammonium forbindelser måles med, ved måling af ammoniak i røggas ?  
• Opsamlet svovlsyre på filteret vil reagere med ammoniak og dermed betyde tab af ammoniak ! 
• Skal der gennemføres isokinetisk prøvetagning ? 
• Hvordan kan metodebladet sikre ensartede ammoniakmålinger i Danmark 

Løsningen på disse problemstillinger bliver sandsynligvis: 
• Prøveudtagning med filter og vaskeflasker, hvor filteret med-analyseres for ammoniumforbindelser. 
• Isokinetisk prøveudtagning er påkrævet, hvor der er risiko for forekomst af flygtige ammoniumfor-

bindelser 
Absorptionsvæske: 0,1 N H2SO4

Valgfri analyse metode: spektrofotometri eller ionchromatografi 
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Kontaktperson, prøvetagning: Karsten Fuglsang
Kontaktperson, analyse: Niels Haunsø
 
Retur til oversigt
 
 
Præstationsprøvning 2007 
En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de dan-
ske laboratorier. Læs mere om præstationsprøvninger generelt eller se rapporten fra Esbjergværket og 
rapporten fra Brønderslev Kraftvarmeværk på www.ref-lab.dk.  
I 2007 er følgende foreløbigt planlagt: 

• Partikler, størrelsesfordeling (PM 10, evt. PM 2,5 og evt. PM 1). 
• Metaller, sum af metaller (herunder beregning af sum og middel inklusiv værdier under detektions-

grænsen) 
• Metaller på filtre til analyse (referencemateriale). 
• CO, evt. suppleret med en gasflaske, som analyseres på stedet. 
• O2 og H2O måles som hjælpeparametre. 

 
Kontaktperson: Arne Oxbøl
 
Retur til oversigt
 
 
CEM 2007 International Conference on Emission Monitoring afholdes i Schweiz i september 
2007 
CEM-konferencen er en stor international konference specielt designet til at dække alle aspekter af luftemis-
sionsmåling. Konferencen tager udgangspunkt i de nyeste udviklinger indenfor måleteknik, regulering og 
standardisering. Konferencen har tidligere været afholdt i England, Holland, Danmark, Italien og Frankrig. 
Det endelige program vil være tilgængeligt i juni 2007. Link til brochuren. 
 
Retur til oversigt
 
 
DustConf 2007 – How to improve air quality (23-24 april 2007), www.dustconf.com   
I April afholdes denne meget vigtige konference om bla. regulering af PM 10 og PM 2,5 i emission. Konfer-
encen afholdes i Maastricht i Holland: DustConf 2007 is a conference about the reduction of airpollution, 
caused by particulate matter. The conference will provide an exchange of information between research, 
industry and government. The focus of DustConf 2007 will be on technical measures and government policy 
to reduce emissions from industrial activities, from agriculture and from other stationary sources of particu-
late matter like domestic heating.  
 
Retur til oversigt
 
 
IGAS, Dansk Selskab for Miljøkemi og COGCI afholder temamøde: Global opvarmning: Årsager 
og konsekvenser (19. april 2007 kl. 13.00-16.30) 
Efter at 2006 blev det varmeste år i Danmark siden de systematiske målinger begyndte i 1874, er den of-
fentlige debat om global opvarmning og klimaforandringer blevet stadig mere intens. Samtidig har IPPC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) udarbejdet en rapport om især regionale klimaændringer og 
deres virkninger. Vi har inviteret nogle af forfatterne samt andre fremtrædende forskere til at belyse pro-
blemstillingen ud fra forskellige synsvinkler - baseret på facts !. Link til IGAS’ hjemmeside. 
 
Retur til oversigt
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Afmelding 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsmails, eller hvis din e-mail adresse er ændret, kan du sende 
en e-mail med de nye oplysninger til: info@ref-lab.dk. 
 
OBS husk at oplyse din nye e-mail adresse, hvis du har skiftet til nyt arbejde i forbindelse med kommunalre-
formen. Send endelig nyhedsbrevet videre til kolleger, så de også kan tilmelde sig med korrekt adresse. 
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