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Indledning
Akkreditering til inspektion omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af inspektionsorganers
aktiviteter. Dette er beskrevet i DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 1. Når inspektionsaktiviteter udføres
udenfor kontoradresserne, betegnes dette i denne AMI som eksterne aktiviteter og DANAKs bedømmelse
heraf som markbesøg. Markbesøg foretages for at bedømme om inspektionsorganets ledelsessystem er effektivt mht. den praktiske udførelse.
Omfang af markbesøg følger af DANAKs forpligtelse til at leve op til ISO/IEC 17011. Der kan desuden være
særlige krav i inspektionsordninger. Ved akkreditering, som skal danne grundlag for notificering, anvendes
bestemmelserne i EA-2/17 som udgangspunkt for vurdering af omfang.
For den enkelte ansøgning/akkreditering vil DANAK gennemgå akkrediteringsområdet og vurdere hvordan
dette kan opdeles i kompetenceområder og om der for dele af området, kan være særlige risici vedr. aktiviteterne, stedet de skal udføres eller personalet der skal udføre dem.
På den baggrund har DANAK udarbejdet følgende politik for omfanget af markbesøg inden for inspektionsområdet. Omfanget af markbesøg vil altid blive besluttet ud fra en konkret vurdering.
1. Inden akkreditering/udvidelse
I forbindelse med behandling af en ansøgning om akkreditering vil DANAK normalt gennemføre markbesøg
forud for udstedelse af akkreditering. Der vil blive foretaget markbesøg for et repræsentativt udsnit af det
ansøgte akkrediteringsområde. Hvis det ikke er muligt at overvære en reel inspektion, kan der i stedet søges
gennemført en simuleret inspektion alene for at vise DANAK, hvordan en inspektion udføres.
Ved ansøgning om udvidelse af et akkrediteringsområde med nye områder/krav for inspektion vil der også
skulle gennemføres markbesøg. DANAK kan dog på grundlag af en risikoanalyse beslutte, at mindre ændringer kan gennemføres administrativt, alene på baggrund af fremsendt dokumentation.
Af praktiske årsager vil akkreditering i nogle tilfælde blive givet inden markbesøg men med et særligt vilkår
om at DANAK skal informeres om planlægning af aktiviteter med henblik på efterfølgende gennemførelse af
markbesøg. Vilkåret kan indeholde betingelse om, at der ikke må udstedes akkrediterede certifikater, før der
er gennemført markbesøg med tilfredsstillende resultat. Dette vil fx være tilfældet for akkreditering til notificering jf. EA-2/17.
2. Over akkrediteringsperiode
Ved planlægning af markbesøg i forbindelse med tilsyn og re-akkreditering, vil resultater fra tidligere markbesøg samt erfaringer fra sagsgennemgang og gennemgang af dokumentation for kompetence ved kontorbesøg blive taget i betragtning. DANAK vil desuden så vidt muligt vælge at overvåge personer, som ikke er
blevet overvåget tidligere inden for det specifikke kompetenceområde.
I første akkrediteringsperiode gennemføres markbesøg for hvert af kompetenceområderne nævnt i indledningen minimum en gang om året. I efterfølgende akkrediteringsperioder kan det på grundlag af resultaterne i
første periode være tilstrækkeligt at gennemføre markbesøg for hvert af kompetenceområderne med større
interval indenfor akkrediteringsperioden, hvis akkrediteringen dækker flere kompetenceområder, idet der pr.
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tilsyn gennemføres mindst et markbesøg for akkrediteringen. Tilsynsfrekvensen vil fremgå at DANAKs afgørelse om akkreditering, jf. DANAKs AB1.
For kompetenceområder, hvor der vurderes at være særlige risici, vil der normalt blive gennemført markbesøg en gang om året. Det omfatter f.eks. inspektion af forlystelser, trykbærende udstyr og elevatorer.
3. Flere ordninger og kompetenceområder under en akkreditering
En akkreditering kan omfatte flere ordninger, f.eks. inspektion efter krav i flere standarder, bekendtgørelser
eller EU-direktiver, og som hovedregel vil der blive foretaget markbesøg for hver ordning. Hvor flere ordninger kræver samme kompetencer og omfatter lignende processer, kan et markbesøg dog dække flere ordninger. DANAK kan desuden vælge kombineret at overvåge flere ordninger på samme markbesøg, når det
vurderes hensigtsmæssigt ud fra akkrediteringsområdets kompleksitet og det udpegede bedømmelsesteam fra
DANAK.
Det vil blive vurderet, hvad der kan opfattes som et eller flere kompetenceområder. F.eks. kan en standard,
en bekendtgørelse eller et EU-direktiv omfatte flere forskellige kompetenceområder.
4. Udenlandske aktiviteter
Overvågning af udenlandske aktiviteter vil følge samme principper som for nationale aktiviteter. Da udførelsen af aktiviteter i udlandet ofte vil øge kompleksiteten for inspektionsorganet, vil omfanget af DANAK’s
overvågning dog kunne blive øget. Dette gælder især, hvor ordningen påvirkes af nationale særkrav, kultur
og sprog eller hvor inspektionsorganet anvender underleverandører eller udenlandske inspektører.
Der vil som minimum være overvågning i et af de lande udenfor Danmark, hvor inspektionsorganet opererer,
inden for hver akkrediteringsperiode. Overvågning skal desuden omfatte en repræsentativ del af de udenlandske aktiviteter over to akkrediteringsperioder.
5 Afrapportering
Inspektionsorganet fremsender kopi af inspektionsrapporten/attesten til DANAK, når den fremsendes til kunden. Med rapporten/attesten fremsendes andet udbedt materiale. Hvis ikke DANAK har modtaget dette inden
2 måneder efter sidste dag i besøget, udarbejdes en markrapport samt eventuelle relaterede afvigelser på det
foreliggende grundlag. Da DANAK således ikke har kunnet bedømme et fuldt forløb på grund af den manglende rapportering, kan DANAK udtage et ekstra markbesøg, med henblik på at der kan bedømmes et helt
forløb inklusive rapportering.

