
 

 
 

NYT fra REF-LAB, oktober 2007 
 

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften 
 
 
Indledning 
NYT fra REF-LAB indeholder information om Referencelaboratoriets arbejde og emner der relaterer til måling 
og regulering af emissioner til luften.  
 
NYT fra REF-LAB er så vidt muligt forsynet med direkte links til relevante rapporter og hjemmesider, så det 
er muligt at indhente yderligere information. 
 
Indhold 
 

• Metodeblade og metode liste er sendt i høring 
• Standardisering: 

o Måling af støvemission i koncentrationer over 50 mg/m³ 
o Arbejdsgruppe WG23 i CEN ”Volumetric flow” 

• En præstationsmåling består af 3 enkeltmålinger ! 
• Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding 

og store fyringsanlæg 
• Referencelaboratoriets præstationsprøvning 2007 
• Nye rapporter: 

o Diffuse emissioner og arealkilder - Vurdering af behov for regulering og monitering 
o Kontrol af partikelfiltre med transportabel kontinuert støvmåler  

• Konferencer afholdt i 2007 – download proceedings: 
o CEM 2007 International Conference on Emission Monitoring 
o DustConf 2007 – How to improve air quality 

• Afmelding af NYT fra REF-LAB 
 
 
Metodeblade og metodeliste er sendt i høring 
Et nyt metodeblad, en række revisioner af eksisterende metodeblade og revideret metodeliste er netop sendt i 
høring (høringsfrist: 30. november 2007): 
• MEL-24 Bestemmelse af koncentrationer af ammoniak i strømmende gas 

o Metodebladet er tidligere annonceret til høring i foråret og har også ligget på hjemmesiden, hvor 
nogen har set det. Der kom imidlertid vigtige kommentarer til metodebladet inden det blev 
sendt i høring og vi valgte at vente med at sende det i høring til disse kommentarer var indar-
bejdet. 

o Kontaktperson, prøvetagning: Karsten Fuglsang 
o Kontaktperson, analyse: Niels Haunsø 

• MEL-03 NOX, MEL-04 SO2, MEL-05 O2, MEL-06 CO 
o Metodebladene er blevet revideret og refererer nu til de nye DS/EN metoder. Det betyder i praksis en 

del ændringer og specificeringer, men det vurderes at alle danske laboratorier kan fortsætte med at 
måle disse parametre uden de store ændringer i interne procedurer. Ændringerne er en konsekvens 
af, at Miljøstyrelsen ønsker at vi så vidt muligt refererer til Europæiske standarder når de foreligger. 

o Kontaktperson: Lars K. Gram 
• MEL-19 HCl og HF 

o Metodebladet er opdateret så det nu refererer til DS/ISO 15713 for HF. Mindre ændringer i metode 
mv. Det vurderes at alle danske laboratorier kan fortsætte med at måle disse parametre uden de 
store ændringer i interne procedurer. 

o Kontaktperson, prøvetagning: Lars K. Gram 
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o Kontaktperson, analyse: Theo Berkhoudt  
• MEL-14 Mineralsk olie (olieaerosoler) 

o Metodebladet er revideret så det stemmer overens med beslutningerne i Miljøstyrelsen om at både 
emissionsgrænseværdien og B-værdien kun er gældende for den aerosolformige emission af mine-
ralsk olie. Der stilles således ikke krav om måling af den gasformige fraktion mere. 

o Kontaktperson, prøvetagning: Lars K. Gram 
o Kontaktperson, analyse: Kurt Egmose 

• Metodelisten (kap 8 i Luftvejledningen) 
o Er opdateret, så den stemmer overens med ovenstående ændringer. Endvidere er der foretaget 

smårettelser, justeringer, tilføjet henvisninger og mindre fejl er rettet. 
o Kontaktperson, prøvetagning: Lars K. Gram 

 
Høringssvar sendes til: Lars K. Gram
 
 
Standardisering: Måling af støvemission i koncentrationer over 50 mg/m³ 
VDI blatt 2-7 er trukket tilbage. En del af indholdet i disse standarder er nu erstattet af en ny VDI 2066 blatt 
1. Denne nye standard er nu Miljøstyrelsens anbefalede metode til måling af partikler > 50 mg/m³ og æn-
dringen er indført i metodelisten som pt. er i høring. 
 
Kontaktperson: Lars K. Gram
 
 
Standardisering: Arbejdsgruppe WG23 i CEN ”Volumetric flow” 
Arbejdsgruppen holder sit 4. møde i november i København. Det er en meget vigtig arbejdsgruppe idet flow 
målinger, både fast installeret på anlæg og manuelle målinger er vanskellige at gennemføre med høj nøjag-
tighed. Samtidig er de et vigtigt element i relation til diverse afgifter (CO2, NOx og SO2), hvor flowmålinger 
kan bidrage til beregning af størrelsen af afgiften for den enkelte virksomhed. Samtidig viste sidste præstati-
onsprøvning i Danmark at 4 laboratorier havde store indbyrdes forskelle i resultaterne, som også afveg be-
tydeligt fra anlæggets fast installerede flow måler. Referencelaboratoriet deltager i arbejdsgruppen.  
 
Kontaktperson: Lars Peter Johansen
 
 
En præstationsmåling består af 3 enkeltmålinger ! 
Der har længe verseret en debat vedr. antallet af enkeltmålinger ved præstationsmåling på affaldsforbræn-
dingsanlæg i forbindelse med Bekendtgørelse nr. 162 af 11/03/2003 om anlæg, der forbrænder affald. I 
forbindelse med udgivelsen af rapport 39 fra Referencelaboratoriet: ”Anbefalinger til praktisk anvendelse af 
DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg” (afsnit 3.1.9 anbefaling 
52) er der kommet en afklaring. Miljøstyrelsen har i tråd med eksisterende anbefalinger i Luftvejledningen 
besluttet at en præstationsmåling er 3 enkelt målinger, dog kun 2 for dioxiner og furaner. Det er således 
ikke tilstrækkeligt at gennemføre eksempelvis 2 enkeltmålinger ved præstationskontrol på fx. affalds-
forbrændningsanlæg, som var praksis tidligere, hvor der var tale om stikprøvekontrol. 
 
Kontaktperson: Lars K. Gram
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Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbræn-
ding og store fyringsanlæg
Rapporten blev beskrevet i forrige NYT fra REF-LAB. Her skrev vi bla.: at eventuelle kommentarer eller æn-
dringsforslag 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 anbefalingerne fra vejledningen blive indar-
bejdet i MEL-16. Samtidig vil arbejdet i CEN-arbejdsgruppen om samme emne blive fulgt nøje, og det til-
stræbes at påvirke CEN-arbejdet med de foreslåede danske tolkninger. Det er imidlertid besluttet at anlæg 
og myndigheder behøver mere tid til den praktiske afprøvning og tidsfristen for tilbagemeldinger på rappor-
ten udskydes til juni 2008. 
 
Kontaktperson: Annemette Geertinger
 
 
Referencelaboratoriets 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 præstationsprøvningens praktiske del gennemført, og resultaterne er med udgangen af oktober 
rapporteret ind til DANAK. Når alle resultater foreligger sendes de i anonymiseret form til Referencelaborato-
riet, som vil foretage den statistiske databehandling og rapportering. Følgende parametre indgår i testen: 

• Partikler 
• Metaller og Hg, sum af metaller (herunder beregning af sum og middel inklusiv værdier under detek-

tionsgrænsen) 
• Metaller på filtre til analyse (referencemateriale) 
• Metaller i absorptionsvæske til analyse (referencemateriale) 
• CO 
• O2 og H2O måles som hjælpeparametre 

Præstationsprøvningen blev gennemført i Amagerforbrændingens skorsten som venligst var udlånt til formå-
let. 
 
Kontaktperson: Arne Oxbøl
 
 
Ny rapport: Diffuse emissioner og arealkilder - Vurdering af behov for regulering og monitering
Projektet er en forundersøgelse, hvor foreliggende materiale vedr. regulering, EU-samarbejder, målemeto-
der, standarder m.v. vedr. diffuse kilder og arealkilder undersøges og beskrives. Det er sandsynligt, at Refe-
rencelaboratoriets styregruppe til november vil anbefale, at der i 2008 udarbejdes et ”idekatalog og en over-
sigt over moniteringsmetoder til diffuse emissioner”. 
  
Kontaktperson: Karsten Fuglsang
 
 
Ny rapport: Kontrol af partikelfiltre med transportabel kontinuert støvmåler
Rapporten redegør for mulighederne for, at kontrollere partikelfiltre med en transportabel kontinuert støv-
måler, frem for at udføre normal præstationskontrol i form af tre 1-times målinger. En accepteret billigere og 
hurtigere metode kan sikre bedre og hyppigere kontrol og derved sikre, at et hullet eller utæt filter opdages 
tidligere, så det kan udbedres, evt. ved at skifte filterposer eller filterelementer. Muligheden for at stille krav 
til filterklasser beskrives kort i projektet, men det understreges, at det ikke er miljøtilsynets opgave at vælge 
filtre og stille krav til filtertype, med mindre der er fuldstændig entydighed i metoderne, som der eksempel-
vis er ved krav om absolutfiltrering med HEPA-filtre. 
 
Kontaktperson: Ole Schleicher
 
 
Konference: CEM 2007 International Conference on Emission Monitoring afholdt 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 
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standardisering. Fra Referencelaboratoriet deltog Jørn Rokkjær og Lars K. Gram. Der var mange interessante 
indlæg på konferencen. Download proceedings. 
 
 
Konference: DustConf 2007 – How to improve air quality 
I April blev denne meget vigtige konference om bla. regulering af PM 10 og PM 2,5 i emission afholdt. Fra 
Referencelaboratoriet deltog Arne Oxbøl og Lars K. Gram. Der var mange interessante indlæg på konferen-
cen. Download proceedings. 
  
 
Afmelding 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage NYT fra REF-LAB, 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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