Emne: 26. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på
fødevareområdet m.m.

Dato 1. marts 2011
Sag 21-06-0002
Akt. nr. 22

Tid:
Sted:
Deltagere:

Afbud:

10. november 2010 10-13
DANAK, Dyregårdsvej 5 B
Anne Dragsbæk Rasmussen, Carsten Theisen Pedersen,
Inge Meyland, Jesper Høy, Erik Øhlenschlæger, Ole
Danielsen (ref.)
Flemming Hansen, Inger Guldbæk, Jeppe Boel, Grete
Hyldig, Henrik Stapelfeldt og Erik Dahm
DANAK

1. Formand åbnede mødet:
Det konstateredes, at Niels Ellermann heller ikke deltog.

Dyregårdsvej 5 B

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med to punkter til eventuelt.

Tlf

77 33 95 00

Fax

77 35 95 01

2740 Skovlunde

CVR-nr. 26 89 93 89

3. Referat fra 25. møde i sektorudvalget afholdt den 7. oktober 2009
Referat findes på DANAK’s hjemmeside, og der var ikke
kommentarer hertil.
4. Mødefrekvens
Jesper Høy udleverede udkast til ny forretningsorden, hvoraf det
fremgår, at der afholdes 1-2 møder om året og ved aflysning af møde
sendes et orienteringsnotat. Det blev godkendt og se vedhæftede
forretningsorden.
5. Meddelelser fra DANAK
5.1. Akkrediteringsmeddelelse AMF 01: Forenklet tildeling af
akkreditering i krafttrådt 4. oktober 2010.
5.2. Jesper Høy orienterede om ny klagemulighed i DANAK som
følge af forvaltningsloven. Jævnfør denne klagemulighed kan
der foretages en revurdering af sagsforløb internt, før der går en
klage til ”Klagenævnet for udbud”.
5.3. Effektivisering af arbejdsprocesser: Der blev på mødet udleveret
en beskrivelse af en række tiltag og effekten heraf. Dokumentet
vedlægges.
5.4. DANAK har taget kontakt med en række myndigheder ifm.
Notificering. Det er en proces, der endnu ikke er helt færdig.
5.5. Der etableres et nyt sektorudvalg for certificering.
6. Internationalt
6.1. Orientering om aktiviteter i EA
EA-4/10 Accreditation for Microbiological laboratories skal
revideres af Eurachem.
For GMO-området findes der ikke nogen EA-guideline, og de
enkelte medlemslande har også sjældent en sådan.
6.2. Der er et dokument på vej om ILAC’s politik vedrørende
sporbarhed. Sporbarhed i prøvning såvel som sporbarhed ved
anvendelse af referencematerialer er inkluderet i dokumentet.
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Såvel EA som ILAC har identificeret et behov for revision af
respektive dokumenter/politikker vedrørende måleusikkerhed i
prøvning. Der vurderes ikke umiddelbart at være ændringer på
vej i ILAC’s og EA’s dokumenter, der fordrer ændringer af
DANAK’s akkrediteringsbestemmelser på området.
7. Nyt fra myndigheder
7.1. Revision af EU's Kontrolforordning for foder og fødevarer –
akkrediteringskrav. Der foreligger et dokument fra et europæisk
møde, og der er følgende kommentarer hertil:
7.2. Der blev henvist til det uhensigtsmæssige i, at EU kontrollerer,
selv om der foreligger en akkreditering og herunder en teknisk
bedømmelse. FS har meddelt, at der ikke bør være misforhold
mellem FVO-og akkreditering.
7.3. På mødet blev anført, at der kan være forskellige krav fra akk
myndighed.
7.4. Der blev på mødet forelagt et flex-scope-dokument fra Christina
Waddington (EA laboratory Committee).
8. Eventuelt
8.1. Præstationsprøvning. Der er udkommet en ny AML 15 om
overgang fra G13 til ISO 17043 om udbud af
præstationsprøvning. Sidste gennemgang af dokumentet skulle
ske førstkommende mandag og vil herefter findes på DANAK’s
hjemmeside
8.2. RL 1. Metodevalidering: Dokumentet er overtaget af Eurolab der
gerne vil have flere med i arbejdsgruppen. Gerne KemiFødevarer og specielt gerne Mikrobiologi, da det skulle
vurderes, om dette skal være et selvstændigt dokument.
8.3. Flemming Hansen har meddelt, at han udtræder af
sektorudvalget. Der kunne sendes en forespørgsel til Eurolab om
udpegning af nyt medlem.
9. Næste møder
10. maj som forslag til første møde i 2011, hvis der er emner hertil.
Uge 47 (d. 22.) som forslag til andet møde i 2011.

Bilag
o Revideret forretningsorden
o AMF 1 Forenklet tildeling af akkrediteringer
o Effektivisering af arbejdsprocesser
o AML 15 Overgangsordning fra G13 til ISO 17043

