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1. Anvendelsesområde
1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK’s akkreditering af virksomheder i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020 Generelle krav til organer der udfører inspektion.
2. Angivelse af akkrediteringsområde
2.1 Et akkrediteringsområde præciserer, hvilke ydelser den enkelte akkreditering omfatter. Akkrediteringsområdet fremgår af afgørelsen om akkreditering og offentliggøres på DANAK’s hjemmeside.
2.2 Akkrediteringsområdet fastlægges individuelt og afgrænses entydigt ved angivelse af:
a. Typen af inspektionsorgan med hensyn til uvildighed ud fra definitionen i ISO/IEC 17020.
b. Inspektionsordning, hvor det er relevant.
c. Arten og omfanget af inspektion.
d. Regulativer, inspektionsmetoder, standarder og/eller specifikationer, som indeholder de krav inspektionen er udført efter.
2.3 I forbindelse med fastlæggelse af akkrediteringsområdet skal alle inspektionsorganets lokaliteter i ind- og
udland, hvor der udføres aktiviteter vedrørende akkrediteringen, identificeres og vil fremgå af akkrediteringen
jf. AB 1.
2.4 Akkreditering til fleksibelt akkrediteringsområde præciseres separat i akkrediteringsområdet. Se DANAKAkkrediteringsbestemmelse AB 20 Fleksibelt akkrediteringsområde for certificerings- og inspektionsorganer.
2.5 Ansøgere og akkrediterede inspektionsorganer skal dokumentere, hvorledes aktiviteter på alle lokaliteter
styres og kontrolleres.
3. Prøvning i forbindelse med inspektion
Hvis der som led i inspektion foretages analytisk prøvning, der ikke falder ind under DS/EN ISO/IEC17020’s
anvendelsesområde, skal relevante krav i DS/EN ISO/IEC 17025 opfyldes.
4. Sporbar kalibrering
Hvor opfyldelse af specifikationer verificeres ved måling, skal måleudstyret hertil være kalibreret. Der skal foreligge dokumentation for sporbarhed af måleudstyrets kalibrering til akkrediteret kalibrering foretaget af et laboratorium, der er omfattet af EA’s multilaterale aftale (EA’s MLA), ILAC’s aftale om gensidig anerkendelse
(ILAC’s MRA) eller metrologiinstitut, som er omfattet af gensidig anerkendelse af nationale metrologiinstitutter
(CIPM’s MRA) inden for kalibrering, for så vidt dette findes inden for området. Der skal desuden være foretaget bestemmelse af måleusikkerhed.
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5. Præstationsprøvning og sammenlignende inspektion
Hvor det er relevant for den akkrediterede inspektion, skal inspektionsorganet demonstrere sin tekniske kompetence ved sammenligning af resultatet af den udførte inspektion med andres resultat af samme inspektion. Det
gælder for områder, hvor der i forbindelse med inspektionen udføres bedømmelse eller måletekniske undersøgelser, og hvor resultaterne kan sammenlignes med andre virksomheders udførelse af tilsvarende opgaver. Ved
præstationsprøvning arrangeres sammenligning mellem et antal inspektionsorganer, mens sammenlignende inspektion normalt alene omfatter sammenligning mellem 2 inspektionsorganer. Der skal være politik, procedure
og plan for deltagelse og bedømmelse af resultater. Kravene til præstationsprøvning og sammenlignende inspektion er beskrevet i ILAC-P9 udgivet af International Laboratory Accreditation Cooperation.
Det vil blive taget op ved DANAKs besøg hos inspektionsorganerne, om præstationsprøvning eller sammenlignende inspektion er relevant.
6. Rapportering
6.1 Akkrediterede rapporter og certifikater skal indeholde resultater af egne akkrediterede aktiviteter.
6.2 Virksomheden skal tydeligt identificere resultater fra underleverandører i de akkrediterede rapporter og certifikater, der udgives, ligesom der skal være tydelig identifikation af den enkelte underleverandør.
6.3 Virksomheden skal i akkrediterede rapporter og certifikater tydeligt markere resultater, der ikke er omfattet
af virksomhedens akkreditering.
7. Referencer
Afsnit 2.2: DS/EN ISO/IEC 17011 pkt. 7.8.3
Afsnit 2.3: DS/EN ISO/IEC 17011 pkt. 7.8.1 d)
Afsnit 2.4: DS/EN ISO/IEC 17011 pkt. 7.8.4
Afsnit 2.5: DS/EN ISO/IEC 17011 pkt. 7.4.4 og 7.4.5
Afsnit 3: ILAC-G27
Afsnit 4: ILAC-P10
Afsnit 5: ILAC-P9
Afsnit 6: ILAC-P8

Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2021.
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