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1. Anvendelsesområde og vilkår/grundlag 

 

Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse for ansøgende eller akkrediterede virksomheder, som 

ønsker at være akkrediteret til DS/EN ISO/IEC 17020 i kombination med DS/EN ISO/IEC 17025 og kan kun 

tilbydes, hvis: 

- de overensstemmelsesbedømmelsesaktiviteter, som virksomheden udfører, udgør et integreret forløb af 

prøvnings- og inspektionsaktiviteter. Eksempler på sådanne aktiviteter er bedømmelse af typeoverens-

stemmelse baseret på produktverifikation i henhold til modul F i  MID og NAWI;  

- inspektionsakkrediteringen ikke omfatter andre inspektionsaktiviteter end de, som indgår i den kombi-

nerede overensstemmelsesbedømmelsesaktivitet. Akkrediteringen til DS/EN ISO/IEC 17025 må dog 

godt omfatte andre aktiviteter, som alene vedrører akkrediteringsområdet på denne; 

- aktiviteterne omfattes af samme ledelsessystem med en fælles teknisk ledelse og med samme kvalitets-

chef under samme juridiske enhed; 

- ingen af de overensstemmelsesaktiviteter, som indgår i akkrediteringen til DS/EN ISO/IEC 17020, læg-

ges i underleverance; 

- DANAK vurderer, at det vil reducere omkostningerne for virksomheden. I modsat fald kan DANAK be-

slutte at afstå fra at gennemføre akkreditering til DS/EN ISO/IEC 17020 i kombination med DS/EN 

ISO/IEC 17025. 

 

 

2. Akkrediteringsforløb 

 

2.1 Ved ønske om akkreditering til DS/EN ISO/IEC 17020 i kombination med DS/EN ISO/IEC 17025 

fremsendes ansøgning til DANAK.  

 

2.2 Virksomheden vil have to kontaktpersoner hos DANAK, hvor den ene som ledende assessor er ansvar-

lig for varetagelse af administrationen af akkrediteringen til prøvning/kalibrering mens den anden er ledende 

assessor for varetagelse af administrationen af akkrediteringen til inspektion. I særlige tilfælde kan en leden-

de assessor være kompetent på begge områder og varetage begge funktioner. 

  

2.3 Akkreditering til DS/EN ISO/IEC 17020 i kombination med DS/EN ISO/IEC 17025 indebærer, at der 

ved tilsynsbesøg gennemføres et fælles besøg, som varetages af DANAK’s bedømmelseshold for akkredite-

ringen til prøvning/kalibrering bestående af den ledende assessor og de tekniske assessorer.  Der vil blive 

udarbejdet selvstændige rapporter for henholdsvis prøvning/kalibrering og for inspektion.  

 

2.4 Akkrediterings- og fornyelsesbesøg for inspektion gennemføres af DANAK’s bedømmelseshold for 

akkrediteringen til inspektion. Bedømmelse af aktiviteter i felten (markbesøg) gennemføres som udgangs-

punkt af bedømmelsesholdet for akkrediteringen til inspektion. Ved større ændringer af akkrediteringskrav 

eller andet kan det desuden besluttes, at tilsynsbesøg gennemføres af bedømmelsesholdet for akkrediteringen 

til inspektion. 

 

2.5 Virksomheden vil være akkrediteret separat til DS/EN ISO/IEC 17020 henholdsvis DS/EN ISO/IEC 

17025, med to registreringsnumre og være omfattet af respektive multilaterale aftaler for inspektion og labo-

ratorier (EA MLA og ILAC Arrangement).  
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2.6 Virksomheden modtager separate afgørelser om akkreditering til DS/EN ISO/IEC 17020 henholdsvis 

DS/EN ISO/IEC 17025 og skal overholde de akkrediteringskriterier, som gælder for hver af disse akkredite-

ringer. 

 

2.7 Akkrediteringsperiode og besøgsfrekvens for de indgående akkrediteringer vil blive synkroniseret. 

 

2.8 Opretholdelse af akkreditering til DS/EN ISO/IEC 17020 i kombination med DS/EN ISO/IEC 17025, er 

betinget af, at integriteten af overensstemmelsesaktiviteterne opretholdes i overensstemmelse med anvendel-

sesområdet for denne akkrediteringsbestemmelse. En udvidelse af akkrediteringen til inspektion med andre 

aktiviteter end de, som er omfattet af anvendelsesområdet jf. afsnit 1, vil indebære, at den fælles bedømmelse 

af aktiviteterne ikke kan opretholdes, og at akkrediteringerne herefter vil bedømmes separat. 

 

2.9 Suspendering af aktiviteter under akkreditering til DS/EN ISO/IEC 17025 vil kunne indebære suspende-

ring af de relaterede aktiviteter under DS/EN ISO/IEC 17020. 

 

2.10 Informationspligten i henhold til akkrediteringsbestemmelse AB 1 indebærer, at virksomheden skal 

orientere kontaktpersonerne for hver af akkrediteringerne om forhold, som vedrører de aktiviteter, der omfat-

tes af den pågældende akkreditering. 

  

 

Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den 11. august 2017. 

 

 

 

DANAK, den 11. august 2017 

 

 


