AKKREDITERINGSMEDDELELSE
Akkreditering til inspektion
- Indførelse af bekendtgørelse 834/2018 og 835/2018
- Ophør af bekendtgørelse 1482/2010, 1392/2017 og 1404/2017
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DANAK har foretaget en vurdering af akkreditering i forhold til bekendtgørelserne:


BEK 834/2018 om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore
olie- og gasaktiviteter m.v.



BEK 835/2018 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Med udgivelsen af disse bekendtgørelser er


Anvendelsen af BEK 1482/2010 ophørt 19. juli 2018 jf. BEK 834/2018, § 59.



BEK 1392/2017 er ophævet jf. BEK 834/2018, § 59 og



BEK 1404/2017 er ophævet jf. BEK 835, § 75.

Anvendelse af nye bekendtgørelser til akkreditering
Af tidligere BEK 1482/2010 på området fremgik der krav om akkreditering.
Bekendtgørelse 834/2018 indeholder ikke krav om akkreditering eller specifikke krav, der kan danne grundlag for akkreditering. BEK 834/2018 henviser til krav i bekendtgørelserne 99/2007, 100/2007, 289/2001 og
685/2013 vedrørende trykbærende udstyr, herunder transportabelt trykbærende udstyr og vedrørende elevatorer henvises til krav i BEK 461/2016.
BEK 835/2018 indeholder kun krav om akkreditering i f.t. mulig certificering af ledelsessystemer for sikkerhed og sundhed. Bekendtgørelsen indeholder ikke øvrige specifikke krav til certificeringsorganer.
Bekendtgørelsernes henvisning til øvrig lovgivning for aktiviteter på trykbærende udstyr og elevatorer betyder at inspektion og prøvning vil skulle rapporteres som akkrediteret ydelse med reference til relevante normative dokumenter (fx BEK 99/2007, 100/2007, 685/2013, 289/2001, 461/2016 etc).
Da bekendtgørelserne (834 & 835) ikke indeholder specifikke krav til hverken prøvnings-, inspektions- eller
certificeringsorganer og der ikke findes supplerende krav til opgaveudførelse (dog kompetencekrav til enkelte opgaver som kan være omfattet af certificering af ledelsessystemer) vurderes der IKKE at være grundlag
for at udvikle/udbyde akkreditering til BEK 834/2018 & 835/2018.

Fjernelse af udgåede bekendtgørelser i akkrediteringsområdet
Med henvisning til ovenstående ophør af anvendelse af BEK 1482/2010, samt ophævelse af BEK 1392/2017
og BEK 1404/2017 vil akkrediteringsområdet for berørte akkrediteringer skulle ajourføres med fjernelse af
henvisning til nævnte bekendtgørelser. Dette vil ske senest med udgangen af april måned 2019.
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er I velkomne til at kontakte den sagsansvarlige
assessor.

