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Denne nyhedsmail indeholder status på igangværende projekter i referencelaboratoriet samt en definition
fra Miljøstyrelsen om, hvorvidt en ny brænder eller kedel på et eksisterende anlæg skal betragtes som et
nyt eller eksisterende anlæg i relation til grænseværdier.
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Emissionsgrænseværdier ved udskiftning af brænder eller kedel på eksisterende anlæg
Miljøstyrelsen har med udgangspunkt i spørgsmål til Referencelaboratoriets svartjeneste udarbejdet en
re-degørelse for, om de i Luftvejledningen anførte emissionsgrænseværdier for eksisterende energianlæg
også gælder, hvis et eksisterende kedelanlæg forsynes med nye brændere, eller hvis et eksisterende
kedelanlæg forsynes med nye kedler. Redegørelsen kan ses i FAQ-databasen – (søg på redegørelse).

Kontaktperson: Vibeke Vestergård Nielsen, MST
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Workshop hos Dansk Standard: ”Kvalitetssikring af automatiske målere til luftforurening” er
udskudt
Ovennævnte workshop, som blev nævnt i sidste nyhedsmail, er udskudt og afholdes i stedet d. 15/5
2006. Formålet med workshoppen er at indsamle kommentarer til brug for den danske holdning i
forbindelse med CEN’s Workshop i Paris i februar 2006. Denne workshop er også udskudt til 30/31 maj
2006.

 

Kontaktperson: Lars K. Gram
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Ringtesten for støv i lave niveauer er nu afrapporteret
En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de
danske laboratorier. Ringtesten for måling af støv i lave niveauer, O2 samt H2O, som blev nævnt i forrige
nyhedsmail, er gennemført og afrapporteret. I det følgende uddrag fra rapportens konklusion:

Målingerne blev gennemført uden nævneværdige problemer.
Alle har klaret sig godt, og alle z-scorer har været inden for acceptgrænserne. 

Sammenfattende har testen givet gode informationer om målearbejdet, og den viser, at målinger af lave
koncentrationer generelt kan betragtes som ligeværdige blandt laboratorier. Det er dog værd at påpege,
at selvom alle klarede sig godt i den statistiske test (z-scorer inden for acceptgrænserne), var der en del
fejl og mangler i de indrapporterede resultater fra laboratorierne, som ikke bør forekomme.

Rapporten kan læses hér.

Kontaktperson: Arne Oxbøl.
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Dioxindatabase
Miljøstyrelsen har i et brev fra efteråret 2003 opfordret til, at alle dioxinmålinger i Danmark indberettes til
Referencelaboratoriet ved hjælp af et særligt databaseregneark.

Der er ikke kommet tilstrækkeligt med indrapporteringer. De data, som er indrapporteret, præsenteres i
en rapport, som sendes til alle affaldsforbrændingsanlæg og Amter med oplysning til det enkelte anlæg
(eller Amt), i hvilket omfang de selv har indrapporteret data. Samtidig opfordrer vi til fortsat at
indrapportere data.

Kontaktperson: Ole Schleicher.
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Mineralsk olie - olietåge
Miljøstyrelsen har besluttet (se databasen for svartjenesten – søg på olietåge og vælg svaret ”Br-værdier
for olietåge”), at for eksisterende anlæg skal emissionsgrænseværdien på 1 mg/m³ indtil videre kun
overholdes for aerosoldelen (dvs. at dampe, der passerer opsamlingsfilteret, ikke skal måles med, men
MEL-14 skal stadig følges). Referencelaboratoriet har i 2005 gennemført et projekt, hvor bl.a. fordelingen
mellem faserne (aerosoler og dampe) er undersøgt. Projektet viser, at med velfungerende olietågefiltre
kan emissionsgræn-seværdien på 1 mg/m³(n,t) overholdes, men at dampfasen kan udgøre op til 30
mg/m³(n,t), og dermed kan den lave grænseværdi for mineralsk olie meget ofte ikke overholdes.
Muligheden for at benytte en differenti-eret emissionsgrænseværdi, én for aerosolerne og én for
dampene, diskuteres i rapporten. Årsagen til den lave emissionsgrænseværdi er netop, at olieaerosolerne
anses for skadelige, mens dampene snarere kan sammenlignes med et klasse II eller klasse III stof,
såfremt olien ikke indeholder PAH. Emissionsgrænserne for klasse II og klasse III stoffer er henholdsvis
100 og 300 mg/m³(n,t). Projektet rapporteres til Miljøstyrel-sen, som med udgangspunkt i rapporten
tager stilling til fremtidig regulering af mineralsk olie.

Kontaktperson: Arne Oxbøl.
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Metodeblad for svovlbrinte, H2S
Miljøstyrelsen har allerede omkring 1997 anbefalet en målemetode for H2S, nemlig USEPA method 11.
Den anbefalede metode er lidt kompliceret, bl.a. fordi der indgår det giftige CdSO4 i absorptionsvæsken,
som er lysfølsom og har begrænset holdbarhed. Der er endvidere risiko for interferens fra SO2. Det ser
nu ud til at USEPA method 11 stadig kan anvendes som reference med den modifikation, at
absorptionsvæsken bliver et ugiftigt Zn-acetat reagens.

Metodebladet sendes i høring i december 2005.

Kontaktperson: Kurt Egmose.
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Konsekvensvurdering af PCB-grænseværdi
I 3. supplement til Luftvejledningen, ”Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler
(PCB)” nævnes det, at der for shredderanlæg kan være problemer med at overholde grænseværdierne for
PCB, og at anlæggene skal kontakte Miljøstyrelsen, hvis det viser sig, at der på trods af velfungerende
rensning er problemer. Da flere anlæg har problemer med at overholde PCB-grænseværdien, har MST
derfor iværksat dette projekt, som skal kortlægge problemet og foreslå en løsning. Der er ikke tale om en
direkte revurdering af grænseværdien baseret på toksikologi, men en sammenligning med tilgængelige
grænsevær-dier for PCB i arbejdsmiljø og indeklima, emissionskrav til shredderanlæg i andre lande, og
hvor stor den reelle emission og belastning af omgivelserne med PCB fra de danske shredderanlæg er.

Følgende foreløbige konklusioner kan på nuværende tidspunkt udledes af projektet:

Danske shredderanlæg med velfungerende rensning har generelt emissioner, der ligger væsentligt
over den nugældende grænseværdi for PCB.
De almindeligt internationalt anvendte anlæg til luftrensning på shredderanlæg, er beregnet til rens-
ning for støv og metaller på partikelform, og de kan ikke reducere PCB-emissionen til under grænse-
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vædien.
Grænseværdien er formentlig væsentlig lavere, end der er toksikologisk belæg for. F.eks. gælder der i
Schweiz en tentativ grænseværdi for indeklima i boliger på 2 µg/m³, hvilket er 20 gange større end
den danske emissionsgrænseværdi.

Kontaktperson: Ole Schleicher.
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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
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