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Allan Munck

En ny version af DS/EN ISO/IEC 17011 blev udgivet i slutningen af 2017, som 

DANAK tidligere har orienteret om.

Proces for indførelse

Vi har siden udgivelsen arbejdet på at indføre ændringerne i den nye standard. Med 

en 3-årig overgangsperiode skal vi senest opfylde kravene ultimo 2020, og bedøm-

melsen heraf skal forinden udføres af EA. Dette gøres i 2 trin. Som nævnt i en anden 

artikel vil DANAK få besøg af et EA-team i maj 2020, som vil gennemgå vores imple-

mentering af kravene i DS/EN ISO/IEC 17011:2017. En teamleder, som forinden 

(i efteråret 2019) vil gennemgå vores dokumenter mht. opfyldelsen af nye krav er 

allerede udpeget.

Udover at revidere vores interne kvalitetssystem har ændringerne i DS/EN ISO/IEC 

17011 medført, at DANAK har måttet revidere vores akkrediteringsbestemmelser. 

DANAK gennemfører forud for udsendelsen af nye udgaver af akkrediteringsbestem-

melserne en høringsrunde, hvor vores kunder på de forskellige områder bliver bedt 

om at give tilbagemelding mht. de foreslåede ændringer. For at tydeliggøre hvad 

grundlaget er for DANAK’s krav, vil der i akkrediteringsbestemmelserne være anført 

en referenceliste.

Ændrede krav

Et nyt begreb i standarden er bedømmelse af risici, som er anført i mange sammen-

hænge. For flere af disse områder har vi fra tidligere forholdt os til risici, men vi har 

nu tydeliggjort og udbygget, hvordan vi sikrer det. Det drejer sig f.eks. om DANAK’s 

opfyldelse af krav til upartiskhed, DANAK’s kompetence og bedømmelsespraksis.

Hvor der for en akkreditering er anført flere adresser, skal det nu fremgå hvilke akti-

viteter, der udføres på hver adresse. Dette er især relevant for laboratorier, og det 

fremgår nu af metodelisten og måleevneskemaet, hvilke dele af akkrediteringsområ-

det, der udføres på de enkelte adresser. Det kan dog også være relevant for certifice-

ringsorganer og inspektionsorganer, hvor der på adresserne udover kontoraktiviteter 

også udføres tekniske aktiviteter.

Der er tilføjet krav om, at der skal være en plan for DANAK’s bedømmelsesaktiviteter 

for hele akkrediteringsperioden. Det skal sikre, at der er planlagt et bedømmelsesom-

fang, så hele akkrediteringsområdet bliver bedømt tilstrækkeligt. Dette er udgangs-

punktet for DANAK’s planlægning af de enkelte besøg, og planen opdateres 

løbende.

Når DANAK ved besøg konstaterer afvigelser er det vigtigt, at de bliver håndteret til-

strækkeligt. Standarden er udbygget med krav om, at der skal gennemføres analyse 

af 1) omfang og 2) årsag til afvigelsen samt 3) korrektion og 4) korrigerende hand-

ling. I DANAK’s kundeportal for afvigelser vil disse 4 punkter blive fremhævet, og 

DANAK vil først kunne lukke en afvigelse, når der er tilfredsstillende svar på alle 4 

punkter.

Udover ovennævnte ændringer er der indført en række mindre ændringer. Desuden 

er der flere tilføjelser og tydeliggørelser i DS/EN ISO/IEC 17011, som tidligere fremgik 

af EA, ILAC og IAF dokumenter.

ÆNDRINGER VED 
OVERGANG TIL DS/EN 
ISO/IEC 17011:2017
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Som det nok er de fleste bekendt, skulle 

Storbritannien (eller rettere UK) forlade EU to 

år efter aktiveringen af artikel 50, dvs. 29. 

marts 2019. Denne dato er så ændret siden, 

så det (p.t.) senest bliver 31. oktober 2019, 

at UK forlader EU.

Mange britiske notificerede organer har søgt 

at sikre sig mod en hård Brexit, idet notifice-

rede organer skal være etableret i et EØS-

land eller et af de lande, der har en Mutual 

Recognition Agreement med EU, hvilket ikke 

vil blive tilfældet for UK ved en hård Brexit. 

På denne baggrund har flere akkrediterings-

organer i EU oplevet, at britiske certificerings- 

og inspektionsorganer har søgt om akkredite-

ring i et EU-land på baggrund af aktiviteter, 

de allerede har i det pågældende land. For-

målet med at etablere kontorer i de pågæl-

dende lande og søge akkreditering lokalt er 

at opnå notificering i det pågældende EU-

land, således at de britisk baserede certifice-

rings- og inspektionsorganer kan fortsætte 

deres aktiviteter efter en eventuel hård Brexit. 

DANAK har også modtaget flere ansøgninger 

om akkreditering på baggrund af den fore-

stående Brexit. I DANAK har vi fokuseret på, 

at det skulle være et selskab, der er etableret 

i Danmark, og at der skal være reelle aktivite-

ter i organet, ligesom der skal være fuld kon-

trol over eventuelle aktiviteter i UK - og evt. 

andre lande. 

I UK har man forberedt sig på, at der ved en 

hård Brexit ikke længere vil være krav om CE-

mærkning, og at en række produktkrav til 

produkternes sikkerhed vil bortfalde. Derfor 

har man i UK etableret et nyt UKCA-mærke 

(UK Conformity Assessed), som fabrikanterne 

kan anvende i stedet for CE-mærket til det 

britiske marked. 

For nogle produkter vil der skulle benyttes 

det, der svarer til et EU-notificeret organ i for-

bindelse med UKCA-mærkningen. I UK vil 

der blive tale om et ”approved body”, der 

skal være britisk baseret. Yderligere informa-

tion om ordningen kan findes på 

https://www.ukas.com/news/publication-of-

new-ukca-mark/ og generel information om 

forberedelse til Brexit kan findes på 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-prepa-

redness/preparedness-notices_en

Flere har været bekymrede for, om det briti-

ske akkrediteringsorgan, UKAS, fortsat vil 

have en international anerkendelse og kunne 

opretholde status som medunderskriver af de 

gensidige anerkendelsesaftaler under EA 

(European cooperation for Accreditation), IAF 

(International Accreditation Forum) og ILAC 

(International Laboratory Accreditation Com-

mittee). Vedtægterne for EA bliver ændret, 

således at UKAS kan forblive medunderskriver 

af EA-aftalerne, og dermed fastholde sin 

status i forhold til IAF og ILAC.

Karsten Tølløse
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INTERNATIONALT NYT

EA EVALUERING AF DANAK
Allan Munck
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I den sidste uge af maj 2020 (uge 22 2020) 

vil DANAK igen få besøg af et team af perso-

ner fra en række europæiske akkrediterings-

organer, som skal gennemføre evaluering af 

vores aktiviteter. Teamet vil bestå af personer 

med kompetence på følgende akkrediterings-

områder:

Prøvning, kalibrering, medicinsk undersø-

gelse, præstationsprøvning, produktion af 

referencematerialer (nyt), inspektion, CO
2
-

verifikation samt certificering af produkter, 

personer og ledelsessystemer.

En væsentlig del af evalueringen består i at 

deltage ved DANAK’s kundebesøg og 

bedømme den praktiske udførelse af vores 

arbejde. Flere af vores kunder vil derfor ved et 

regelmæssigt besøg fra DANAK også møde 

et teammedlem fra EA evalueringen. DANAK 

sender en liste over mulige besøg i perioden 

til teamet, og ud fra den vil der blive udvalgt 

et antal besøg. De udvalgte virksomheder vil 

blive orienteret.

EA-teamet skal alene forholde sig til DANAK’s 

opfyldelse af kravene til et akkrediteringsor-

gan, og vores kunder vil derfor ikke opleve, 

at teammedlemmerne blander sig i DANAK’s 

bedømmelse.



INTERNATIONALT NYT

NY STRUKTUR I EA
Jesper Høy
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I dag ledes EA imellem generalforsamlingerne 

af EA Executive Committee, som både skal 

arbejde med EA’s strategi og økonomi og 

koordinere det tekniske arbejde. EA’s for-

mand og næstformand og 3 medlemmer 

vælges direkte til Executive Board. Derudover 

sidder formændene for alle EA’s komiteer i 

Executive Board.

EA har besluttet en ny struktur, hvor der dan-

nes et Technical Management Board, der skal 

være ansvarligt for koordinering af EA’s tekni-

ske arbejde. Technical Management Board 

skal bestå af formændene for EA’s tekniske 

komiteer, og skal ledes af EA’s næstformand.

Technical Management Board skal rapportere 

til generalforsamlingen, og skal kunne sætte 

resolutioner til afstemning på generalforsam-

lingen.

Det nye Executive Board skal bestå af EA’s 

formand og næstformand og 4 medlemmer, 

der vælges direkte til Executive Board af 

generalforsamlingen. Executive Board er 

ansvarlig for EA’s ledelse og økonomi, og for 

at implementere den af generalforsamlingen 

vedtagne strategi.

Samarbejdet mellem EA og EU-kommissionen 

bliver løbende udvidet. Executive Board skal 

forberede det årlige arbejdsprogram, som 

danner baggrund for samarbejdet og for EU’s 

tilskud til EA. De tekniske komiteer og Tech-

nical Management Board skal stå for det tek-

niske samarbejde med kommissionen, mens 

EA’s ”direktør” Executive Secretary skal stå 

for det operationelle samarbejde.

De tekniske komiteer er uændret:

· Laboratory Committee, der tager sig af 

emner vedrørende ISO/IEC 17025 og ISO/

IEC 15189

· Certification Committee, der tager sig af 

emner vedrørende ISO/IEC 17021 og ISO/

IEC 17065

· Inspection Committee, der tager sig af 

emner vedrørende ISO/IEC 17020

· Horizontal Harmonisation Committee, der 

tager sig af emner der vedrørende alle 

akkrediteringsstandarder eller ISO/IEC 

17011 

Derudover er der en Multilateral Aggreement 

Council, der tager sig af peer-evalueringssy-

stemet og beslutter akkrediteringsorganernes 

MLA-status, det vil sige på hvilke områder, de 

kan være med i de gensidige anerkendelser. 

Endelig er der en Communication & Publica-

tion Committee.

Det er forventningen, at den nye struktur 

både vil styrke det tekniske arbejde og det 

strategiske arbejde ved at få opgaverne 

adskilt, så de 2 Boards kan koncentrere sig 

om deres arbejdsområder.



Som følge af regeringens plan fra 2018 for 

udflytning af statslige arbejdspladser, Bedre 

Balance II, har Sikkerhedsstyrelsen fået flere 

arbejdsområder. Styrelsen har overtaget 

opgaver med markedsovervågning fra flere 

andre myndigheder, og de sidste opgaver er 

flyttet ind hos Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg 

fra 1. februar 2019.

Størstedelen af de nye opgaver hos Sikker-

hedsstyrelsen drejer sig om markedsovervåg-

ning af produkter. I de fleste tilfælde udfører 

Sikkerhedsstyrelsen kontrollen på vegne af 

andre myndigheder, først og fremmest Sund-

hedsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sen samt Færdselsstyrelsen. Men der er områ-

der, hvor Sikkerhedsstyrelsen har overtaget 

opgaver fuldt ud, så styrelsen ikke kun udfø-

rer markedsovervågningen, men også har 

ansvar for reglerne. Disse opgaver er primært 

kommet fra Arbejdstilsynet.

- Det giver rigtigt god mening, at vi i Sikker-

hedsstyrelsen har fået flere opgaver med 

markedsovervågning. Vi har lang erfaring 

med markedskontrol af produkter, og vi kom-

mer over hele Danmark. Derfor er det også 

naturligt at kigge i retning af Sikkerhedssty-

relsen, når der skal laves markedskontrol på 

nye typer af produkter, siger Sikkerhedsstyrel-

sens vicedirektør Jan Møller Mikkelsen.

Til nogle af de nye produktområder hos Sik-

kerhedsstyrelsen knytter der sig krav om, at 

inspektioner og eftersyn skal foretages af 

akkrediterede organer eller certificerede virk-

somheder.

Fra Arbejdstilsynet har Sikkerhedsstyrelsen 

eksempelvis overtaget området for trykbæ-

rende udstyr. Her er der krav om, at virksom-

heder, der laver overensstemmelsesvurderin-

ger, skal være udpeget som bemyndigede 

organer, som er akkrediteret af DANAK. 

Dette område har Sikkerhedsstyrelsen overta-

get fuldt ud, dog undtaget specialfremstillet 

udstyr eller produkter, der er beregnet til brug 

offshore.

Byggevarer er et område, hvor Sikkerhedssty-

relsen udfører markedsovervågning på vegne 

af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er 

fortsat Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der 

har ansvar for reglerne på området og som 

har ansvaret for at notificere laboratorier og 

certificeringsorganer til at udføre prøvninger 

og certificeringer for byggevarer.

Lone Hansen, Sikkerhedsstyrelsen

MARKEDSOVERVÅGNING PÅ NYE OMRÅDER
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Sikkerhedsstyrelsen har overtaget markedsovervågningsopgaver fra 

en række andre myndigheder.

Fra Arbejdstilsynet har Sikkerhedsstyrelsen overtaget maskinområ-

det, markedskontrol med personlige værnemidler, markedsovervåg-

ning af trykbærende udstyr, markedsovervågning af elevatorer og 

tovbaner samt markedsovervågning af ATEX-produkter.

Fra Færdselsstyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget markedskon-

trol med køretøjer lige fra cykler og Segways til biler og traktorer. 

Sikkerhedsstyrelsens nye opgaver for Færdselsstyrelsen omfatter 

også sikkerhedsudstyr til brug i trafikken som cykelhjelme, ride-

hjelme og styrthjelme, autostole, reflekser samt beskyttelsesdragter 

til eksempelvis motorcyklister.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har overdraget markedskontrollen 

med alle typer af byggevarer til Sikkerhedsstyrelsen. Det vil sige alt 

fra brædder og brændeovne til betonelementer og røgalarmer.

Fra Energistyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget markedskontrol 

med ecodesign og energimærkning af el-produkter samt markeds-

overvågning af radioudstyr og elektromagnetiske forhold ved pro-

dukter.

Fra Søfartsstyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget markedskon-

trollen med fritidsfartøjer. 

Fra Justitsministeriet har Sikkerhedsstyrelsen overtaget kontrollen 

med eksplosivstoffer, mens politiet fortsat er myndighed for trans-

port og anvendelse af eksplosivstofferne.

 

Derudover har Sikkerhedsstyrelsen overtaget et par områder, hvor 

kontrollen ikke omfatter konkrete produkter:

På vegne af Lægemiddelstyrelsen kontrollerer Sikkerhedsstyrelsen, at 

reglerne vedrørende salg af håndkøbsmedicin overholdes.

For Sundheds- og Ældreministeriet kontrolleres, at butikker overhol-

der de fastsatte aldersgrænser ved salg af alkohol og tobaksvarer, 

og at der skiltes med aldersgrænserne.

MARKEDSOVERVÅGNING PÅ NYE OMRÅDER
MANGE TYPER PRODUKTER
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Kirsten Rosenberg
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Besøgsplanlægning

I forbindelse med planlægning af besøg er 

den ledende assessor tit udfordret af, at det 

er tidskrævende at planlægge besøget. Min-

dre besøg med få involverede kan ofte klares 

med et par telefonopkald, men tit bruger vi 

meget tid på at kommunikere frem og til-

bage, før en dato for besøg er sat. Nogle af 

de ledende assessorer har brugt tilgængelige 

planlægningsværktøjer f.eks. Doodle, men de 

er ikke altid tilpasset DANAKs behov.

For at lette processen med besøgsplanlæg-

ningen har DANAK udviklet et planlægnings-

værktøj. I Kundeportalen er det muligt for 

den ledende assessor at oprette en kalender 

og i den afmærke dage, som ikke er mulige 

og derefter sende information ud til alle 

involverede i en autogenereret e-mail. 

Fordelene er at få afgrænset perioden ud fra 

laboratoriets systemdato, at e-mail adresserne 

genereres ud fra DANAKs database og at tek-

sten i e-mailen er fastlagt på forhånd.

Jo flere dage de involverede afsætter (grønne 

dage i ovenstående eksempel), jo nemmere 

er det at finde dag(e), hvor besøget kan finde 

sted. Erfaringen viser, at det er lettest at finde 

brugbare datoer, hvis planlægningen påbe-

gyndes i god tid (gerne ½ år før og måske 

endnu tidligere). Det er desuden vigtigt, at 

DANAK melder tilbage hurtigt, så de involve-

rede hurtigt kan fjerne foreløbige datoer i 

deres egne kalendere.

Udvidelser/Ændringer

Når virksomheder ønsker udvidelser eller 

ændringer i deres akkrediteringsområde, får 

den ledende assessor på området som regel 

en ansøgning via e-mail. Den efterfølgende 

sagsbehandling har været udfordret af at 

ansøgningen ikke er forankret til et system, 

som minder os og virksomhederne om eksi-

stensen af ansøgningerne.

DANAK har derfor udviklet et system, hvor 

en ansøgning bliver knyttet til virksomheden, 

og denne forventer vi (ligesom for ”Særlige 

vilkår”) at kunne vise i kundeportalen. Her vil 

det både for DANAK og for virksomheden 

være muligt at se ansøgningerne, og vi håber 

dette dels sikrer forankringen og dels frem-

skynder processen.

NYT I KUNDEPORTALEN



Mette Kappel Christensen

I november 2016 indgik den daværende 

Venstreregering, Det Konservative Folkeparti, 

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det 

Radikale Venstre en aftale, som skal styrke 

arbejdsmiljøcertificering.

Aftalen medførte otte initiativer på området, 

hvor to omhandler psykisk arbejdsmiljø. Det 

drejer sig om øgede krav til certificeringsorga-

nernes auditorer inden for psykisk arbejds-

miljø gennem etablering af certificeringsud-

dannelse og fokus på psykisk arbejdsmiljø i 

certificeringsordningen.

På denne baggrund har Arbejdstilsynet 

udviklet Uddannelse i vurdering af psykisk 

arbejdsmiljø for certificeringsorganernes 

auditorer.

Uddannelsen skal gøre den enkelte auditor i 

stand til at afdække og vurdere det psykiske 

arbejdsmiljø under sin auditering af arbejds-

miljøledelsessystemet, herunder at vurdere, 

om arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæs-

sigt forsvarligt i forhold til psykosociale belast-

ninger, samt til at kunne afgive relevante afvi-

gelser i forhold til disse.

Uddannelsen er obligatorisk for alle certifice-

ringsorganernes arbejdsmiljøauditorer, der 

arbejder med kronesmileyordningen. Den er 

opdelt i moduler, og auditorerne skal løse 

hjemmeopgaver i forbindelse med deres 

praksis på audits imellem de enkelte moduler. 

Det er Arbejdstilsynets eksperter (specialkon-

sulenter, fagkoordinatorer og psykologer på 

området), der underviser på uddannelsen.

For certificerede virksomheder betyder det, at 

det kan forventes, at de arbejdsmiljøauditorer

man vil møde under audit har større indsigt i 

området psykisk arbejdsmiljø, at de er bedre 

rustet til at afdække problemområder og at 

de kan rejse relevante afvigelser, hvis det er 

nødvendigt.

Kravene gælder for anerkendte arbejdsmiljø-

certifikater (Certifikater der giver kronesmiley) 

udstedt efter bekendtgørelsens ikrafttræden 

1. juli 2019.

ARBEJDSMILJØAUDITORER UDDANNES I 
VURDERING AF PSYKISK ARBEJDSMILJØ

På uddannelsen bliver deltagerne undervist i:

· Arbejdsmiljølovgivningen i relation til psykisk arbejdsmiljø.

· Rammerne for Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø.

· Sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i relation til psykisk arbejdsmiljø.

· Principperne for vurdering af det psykiske arbejdsmiljø.

· Viden om risikofaktorerne: Stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, 

 vold og traumatiske hændelser og krænkende handlinger.

· Centrale hjælpeværktøjer og materialer om psykisk arbejdsmiljø.

· Arbejdstilsynets metoder til indsamling af data om det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn.

· Hvordan Arbejdstilsynet anvender virksomhedens egne data om det psykiske arbejds-

 miljø i forberedelse og gennemførelse af tilsyn.

· Arbejdstilsynets konstaterings- og påbudspraksis.

· Viden om hvordan deltagerne holder sig opdateret om udviklingen i Arbejdstilsynets 

 konstaterings- og påbudspraksis.
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PERSONALIA

TILTRÅDTE

BETTINA NIELSEN
DANAK har ansat Bettina Nielsen som admi-

nistrativ medarbejder.

Bettina skal arbejde 16 timer om ugen fordelt 

på 4 dage.

DANAK har ansat Henrik Feldthusen som 

ledende assessor i certificeringssektionen 

pr. 1. januar 2019.

Henrik er 53 år, B.Sc. fra Helsingør og M.Sc. 

fra Cranfield University i UK. Han bor med 

familien i bofællesskabet Trudeslund i Birke-

rød. Henrik kommer fra en stilling som 

Global Quality Director i NNE, hvor han i 

forskellige stillinger har arbejdet med ledel-

sessystemer og audit siden 2001. Henrik har 

tidligere arbejdet freelance og som svejse-

ingeniør i F.L.Smidth.

HENRIK FELDTHUSEN

Vi har mistet en skattet ven og kollega John 

Anker Corneliussen, der i januar døde pludse-

ligt af en bristet hovedpulsåre.

John Anker kom til DANAK i forbindelse med 

vores udflytning fra Erhvervs- og Byggestyrel-

sen. Hans opgave var at skille DANAK’s it-

systemer ud af styrelsens og at etablere egne 

systemer til DANAK.

Opgaven blev løst, og DANAK’s it var kørende 

fra 1. dag efter flytningen. Men behovet for 

systemer til styring af vores akkrediteringer 

voksede hurtigt, og John Anker sikrede, at 

vores sagsstyringssystem løbende opfyldte nye 

behov. Sidst er systemet udvidet med en 

kundeportal, hvor kunderne kan følge deres 

akkreditering og de relaterede processer.

Vi savner John Anker, både som en god kol-

lega, der via sin gode forståelse for brugernes 

behov og formålet med akkreditering sikrede 

os gode diskussioner - og gode systemer, og 

som en god ven, der altid var hjælpsom, 

omsorgsfuld og klar til at sprede noget sort 

humor.

Vores tanker er hos John Ankers kone og 

3 børn. 

JOHN ANKER
Jesper Høy
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Tilmelding via www.danak.dk 
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KURSER
Grundkursus   Dato Tilmeldingsfrist

Grundkursus i standarden DS/EN ISO 15189:2013 20.-22. november 2019 16. september 2019

Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence

Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017 4.-6. december 2019 7. oktober 2019

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17020:2012 22.-23. januar 2020 4. december 2019

Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer

NY LOVGIVNING, HVOR AKKREDITERING ANVENDES
Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinfo.dk

Listen omhandler ny lovgivning fra oktober 2018 til marts 2019. 

Nye akkrediteringer oktober 2018 til marts 2019

Ref. nr.

BEK nr. 116 

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 46 

Erhvervsministeriet 

BEK nr. 1687 

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 1511 

Beskæftigelsesministeriet

BEK nr. 1510 

Beskæftigelsesministeriet

BEK nr. 1426 

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 1424 

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 1423 

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 1422 

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 1382 

Energi-, Forsynings- og Klimami-

nisteriet

Emne

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

(Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes 

sikkerhed og deres sejlads

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

(Kvægbekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsor-

ganers auditorer

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 

m.v.

Bekendtgørelse om salmonella hos svin

(Svinebekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmo-

nella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (Slagtefjerkræsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalku-

ner samt opdræt hertil (Rugeægsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og 

opdræt hertil (Konsumægsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Udgivet 

23/01/2019

15/01/2019

18/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

29/11/2018

NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER

Certificeringsorganer

01-3015 DBI Certification A/S Personcertificering: Brandrådgivere

01-3016 Rambøll Danmark A/S Personcertificering: Brandrådgivere

01-3017 Titan Wind Operational Support Europe ApS Personcertificering: Svejsere

01-7038 Intertek DIC A/S Produktcertificering: Stål- og aluminiumskonstruktioner

01-7044 ExVeritas ApS Produktcertificering: ATEX

01-7045 Ricardo Certification Denmark ApS Produktcertificering: Interoperabilitetsdirektivet

Laboratorier    

04-0583 JSB Laboratoriet JSB Group A/S Akkreditering til prøvning

04-0587 Danfoss Drives A/S Akkreditering til prøvning

04-0594 Project Support A/S Akkreditering til kalibrering
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NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA IAF 
(International Accreditation Forum, Inc.) 

Alle dokumenter kan hentes på IAF’s hjemmeside: www.iaf.nu

Ref. nr. Titel Udgivet Status

IAF MD 5 IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental,  Maj 2019 Revideret

 and Occupational Health & Safety Management Systems

IAF MD 11 Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems Januar 2019 Revideret

IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Maj 2019 Revideret  

 Certification Bodies

IAF MD 22 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health  Maj 2019 Revideret

 and Safety Management Systems (OH&SMS)

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA ILAC 
(International Laboratory Accreditation Cooperation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC’s hjemmeside: www.ilac.org

Der er ikke udgivet dokumenter med krav eller vejledning til DANAK’s kunder siden sidste DANAK-Nyt.

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA 
(European Co-operation for Accreditation) 

Alle dokumenter kan hentes på EA’s hjemmeside: www.european-accreditation.org

Alle dokumenterne kan hentes på DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK
Ref. nr. Titel Udgivet Status

AB 20 Fleksibelt akkrediteringsområde for certificerings- og inspektionsorganer Januar 2019 Revideret

AM Akkrediteringsmeddelelser udgives og revideres løbende 

Ref. nr. Titel Udgivet Status

EA-2/13 M EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Maj 2019 Revideret

  Cooperation between EA Members.

EA-2/15 M EA requirements for the accreditation of flexible scopes April 2019 Revideret

EA-4/22 G Accreditation of Pesticide Residues Analysis in Food and Feed November 2018 Ny

EA-4/21 INF Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory  Marts 2019 Ny

  comparisons within the process of laboratory accreditation
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