
NOTAT 

 

Resultat af høring vedr. udgivelse af ny AB 21 om krav til ordninger, 

der ønskes anvendt under akkreditering til certificering og inspektion.  

 

Udkast er udsendt til kunder og sektorudvalg på områderne den 21/4 

2020 med høringsfrist 11/5 2020. 

18. juni 2020 

 

Høringssvar 

 

DANAK’s kommentarer 

2 tilbagemeldinger modtaget med oplysning om at der ingen 

kommentarer er. 

 

- 

UL International Demko A/S  

 

Afsnit 2 

Forslår under anvendelsesområde at indføre sætningen 

”Dette dokument finder ikke anvendelse for ordninger etab-

leret af Conformity Assessment Bodien og kun anvendt af 

samme body”, som nævnt i cl. 2.1 næst sidste afsnit i EA-

1/22 A-AB:2020. 

 

Afsnit 3.2 

Foreslår yderligere tekst tilføjet for at lette forståelsen af 

kravet.   

3.2 I de tilfælde, hvor det er SO, der ønsker, at en ord-

ning godkendes til akkreditering, kræves følgende: 

1) SO skal indgå aftale med DANAK om evaluering 

af ordningen i henhold til relevante standarder, som define-

ret i 4.1; 

2) Efter DANAKs godkendelse af en ordning, skal 

SO ved enhver efterfølgende ændring af ordningen anmode 

DANAK om godkendelse inden ikrafttrædelse for at ordnin-

gen fortsat kan bruges til akkreditering; 

3) SO skal have en proces for orientering af CABs om 

ændringer i ordningen og for fastsættelse af overgangsregler 

for CABs og certificerede/inspicerede/ansøgende virksom-

heder. 

 

Afsnit 6 

Der mangler lempelse fra EA-1/22 A-AB:2020, som siger 

“National schemes already accepted before the first revision 

of this document (21st May 2015) do not need to be evalu-

ated according to the procedure defined in this document 

while they remain at national level.” 

 

Pkt. 6.3 

Hvor er 7.2? (som der henvises til) 

 

Bilag 1 under summary, 2. pind. 

Der mangler noget efter “the” eller ”of” skal slettes.  

 

 

 

AB 21 skal også være gældende for ordninger oprettet 

af et conformity assessment body eller anden national 

ordningsejer (scheme owner). DANAK skal evaluere 

om sådanne ordninger opfylder krav til akkreditering 

og vurdere hvad der kræves for at akkreditere til ord-

ning. 

 

 

Tekst i afsnit 3.2 er tydeliggjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er tilføjet tekst om lempelse jf. EA-1/22 A-

AB:2020, men fastholdt mulighed for evaluering af 

gamle ordninger. 

 

 

 

Henvisning til pkt. 7.2 er rettet til 6.2. 

 

 

En opdateret retningslinje fra EA er indsat. 

DANAK korrektur 

 

 

Dokumentet er gennemgået og tilrettet mht. tydeliggø-

relse, bl.a. tilføjet definition af ordning i pkt. 2 og for-

enklet beskrivelse i pkt. 6. Der er ikke efter høringen 

tilføjet yderligere krav. 

 


