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1. Indledning
Forordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og
–vurdering stiller krav om akkreditering eller anerkendelse af CSM-RA assessorer. Hvor de nationale myndigheder anvender akkreditering, angiver forordningen, at akkreditering skal være på grundlag af ISO/IEC
17020:2012.
Kravene i forordningen angiver i Bilag II, at en assessor skal opfylde alle krav i ISO/IEC 17020:2012 herunder
de generelle kriterier vedr. kompetence og uafhængighed.
Det har hidtil været et krav i bekendtgørelse 359/2014, at CSM-RA assessorer skulle akkrediteres som Type A
inspektionsorganer. Da dette vurderes at kunne være en begrænsning for konkurrencen for markedet ændres
kravet til at akkrediteret assessorvirksomhed kan være som Type A, B eller C inspektionsorganer. Dette er samtidig en tillempning til europæisk praksis. De ændrede krav fremgår af bekendtgørelse 542/2017.
På den baggrund har DANAK udarbejdet denne akkrediteringsmeddelelse med tydeliggørelse af kravene til et
Type A, B eller C inspektionsorgan specielt for CSM-RA assessorer.

2. Opfyldelse af upartiskheds- og uafhængighedskrav for CSM-RA assessorer
ISO/IEC 17020:2012, pkt. 4.1.1 til 4.1.5 omhandler generelle krav til upartiskhed og uafhængighed for inspektionsorganer, som skal være opfyldt uanset typen.
For inspektionsorganer type A gælder kravene til upartiskhed og uafhængighed i ISO/IEC 17020:2012, pkt.
4.1.1 til 4.1.5 samt 4.1.6a og Anneks A, pkt. A.1.
I pkt. 4.1.6a er anført:
Inspektionsorganet skal opfylde nedenstående krav.
Anneks A, pkt. A.1
a) Inspektionsorganet skal være uafhængigt af de involverede parter.
b) Inspektionsorganets og dets personale må ikke indgå i aktiviteter, der kan komme i konflikt med deres
dømmekrafts uafhængighed og deres integritet i forhold til deres inspektionsaktiviteter (assesseringsopgaver). I særdeleshed må de ikke være involveret i udvikling/konstruktion, fremstilling, levering, installation,
indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de inspicerede emner.
c) Inspektionsorganet må ikke være en del af en juridisk enhed, der er involveret i udvikling/konstruktion,
fremstilling, levering, installation, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de emner, det inspicerer.
d) Inspektionsorganet må ikke være knyttet til en juridisk enhed, der er involveret i udvikling/konstruktion,
fremstilling, levering. installation, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de emner, det inspicerer som anført i de underliggende punkter til Annex A, punkt A.1 d).
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For inspektionsorganer type B gælder kravene til upartiskhed og uafhængighed i ISO/IEC 17020:2012, pkt.
4.1.1 til 4.1.5 samt 4.1.6b og Anneks A, pkt. A.2
I pkt. 4.1.6b er anført:
Inspektionsorganet skal være en separat og identificerbar del af en virksomhed, der er involveret i konstruktion, fremstilling, levering. installation, brug eller vedligeholdelse af de emner, det inspicerer, og som
kun leverer inspektionsydelser (assessering) til moderorganisationen og skal opfylde nedenstående krav.
Anneks A, pkt. A.2
a) Der må kun leveres inspektionsydelser til den organisation, som inspektionsorganet er en del af.
b) En klar adskillelse af inspektionspersonalets (assessorernes) ansvar fra ansvar hos personalet beskæftiget
i de andre funktioner skal være fastlagt og identificeret i organisationen og ved de rapporteringsmetoder,
som inspektionsorganet anvender i moderorganisationen.
c) Inspektionsorganet og dets personale må ikke indgå i aktiviteter, der kan komme i konflikt med deres
dømmekrafts uafhængighed og deres integritet i forhold til deres inspektionsaktiviteter (assesseringsopgaver). I særdeleshed må de ikke være involveret i udvikling/konstruktion, fremstilling, levering, installation,
anvendelse eller vedligeholdelse af de inspicerede emner (assesserede ændringer).
For inspektionsorganer type C gælder kravene til upartiskhed og uafhængighed i ISO/IEC 17020:2012, pkt.
4.1.1 til 4.1.5 samt 4.1.6c og Anneks A, pkt. A.3
I pkt. 4.1.6c er anført:
Inspektionsorganet skal være en identificerbar, men ikke nødvendigvis en separat del af en virksomhed, der
er involveret i konstruktion, fremstilling, levering, installation, brug eller vedligeholdelse af de emner, det
inspicerer og som leverer inspektionsydelser (assessering) til moderorganisationen og/eller andre parter,
skal opfylde nedenstående krav.
Anneks A, pkt. A.3
a) Inspektionsorganet skal træffe forholdsregler i organisationen for at sikre tilstrækkelig adskillelse af
ansvar og regnskabsansvarlighed mellem inspektionsydelser og andre aktiviteter.
b) Udvikling/konstruktion/fremstilling/levering/installation/eftersyn/vedligeholdelse og inspektion af samme emne udført af et inspektionsorgan af type C må ikke udføres af samme person. En undtagelse herfra er
tilfælde, hvor et myndighedskrav udtrykkeligt tillader, at en enkeltperson fra et type C-inspektionsorgan
udfører både udvikling/konstruktion/fremstilling/levering/installation/eftersyn/vedligeholdelse og inspektion af samme emne, så længe denne undtagelse ikke påvirker inspektionsresultaterne ugunstigt.
CSM-RA Forordning (EU) Nr. 402/2013 giver dog ikke mulighed for, at der kan dispenseres fra ISO/IEC
17020:2012’s krav om, at der ikke må være personsammenfald.
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Kravet i ISO/IEC 17020:2012, pkt. 4.1.3 om løbende at identificere risici for upartiskheden vil for CSM-RA
inspektionsorganer, der er en del af en rådgivende ingeniørvirksomhed, betyde at:
Inspektionsorganet skal råde over og implementere procedurer, der sikrer at der løbende identificeres risici
for kompromittering af upartiskhed og uafhængighed og redegøres for minimering af disse, fx når virksomhedens CSM-Assessorer gennemfører assessering af ændringer, hvor øvrige dele af organisationen er
involveret i rådgivnings aktiviteter enten direkte relateret til den aktuelle assesseringsopgave eller på tilgrænsende dele til ’assesserings-objektet’.
Ved ’løbende identifikation’ forstås en vurdering af risiko for upartiskhed, hver gang der opstår en situation, der kan have indflydelse på inspektionsorganets eller personalets upartiskhed.
Et eksempel på tilgrænsende dele kunne være geotekniske vurderinger i forbindelse med dæmninger, der
leder op til en brostrækning. Det er ikke nødvendigvis en risiko for uvildigheden at to ’del-projekter’ grænser op til hinanden, men kunne fx afvandingen for den ene strækning påvirke bundforholdene for broen,
ville dette kunne være et forhold, der kompromitterer assessors-virksomheds uvildighed.

DANAK vil efter den 1. september 2018 verificere, at bekendtgørelse 542/2017 er indført herunder opfyldelse
af ovennævnte krav til uvildighed.
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