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Bedømmelse i forhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
DANAK og Miljøstyrelsen har indgået aftale om, at DANAK fører tilsyn med, at akkrediterede laboratorier, der
foretager prøvetagning eller udfører miljøanalyser (såvel kemiske som mikrobiologiske) omfattet af Miljø- og
Fødevareministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger opfylder de metodekrav og krav til analysekvalitet, som bekendtgørelsen angiver. Nedenfor benævnes disse krav som ”supplerende krav”.
Aftaler og kontrakter med laboratoriets kunder
Det er laboratoriets ansvar, at krav til prøvninger, herunder de metoder, der skal anvendes, bliver tilfredsstillende defineret, dokumenteret og forstået. Det er således laboratoriets ansvar at fastlægge, hvorvidt en given analyseopgave er omfattet af de supplerende krav (jf. DS/EN ISO/IEC 17025:2017, pkt. 7.1.1). Dette omfatter også
analyser, som udføres af underleverandører.
Det vil fortsat være muligt for et laboratorium at være akkrediteret til de samme metoder, som er omfattet af
bekendtgørelsen, uden at skulle opfylde de supplerede krav i bekendtgørelsen. Laboratoriet skal så oplyse kunden om, at resultaterne ikke kan anvendes i områder dækket af bekendtgørelsen og skal sikre sig kundens accept
heraf, jf. DS/EN ISO/IEC 17025, pkt. 7.1.1 og 7.1.2.
Angivelse af omfang
Akkrediterede laboratorier, der udfører miljøanalyser, som overholder de supplerende krav i bekendtgørelsen,
kan ansøge DANAK om bedømmelse heraf. Overensstemmelse med de supplerende krav tilkendegives i DANAK’s metodeliste for laboratoriet ved, at der i bemærkningsfeltet anføres ”KVALBEK”.
Informationspligt
Laboratorier, der er bedømt af DANAK i forhold til de supplerende krav, skal informere DANAK, såfremt laboratoriets analysekvalitet eller anvendte metoder ikke længere opfylder gældende krav.
DANAK’s bedømmelse
Bedømmelsen omfatter en vurdering af laboratoriets analysekvalitet i forhold til de supplerende krav for de
respektive prøvetyper og parametre.
DANAKs bedømmelse af laboratoriernes overholdelse af de supplerende krav er i øvrigt en integreret del af det
almindelige tilsyn. Det vil sige, det omfatter stikprøvevis bedømmelse af prøvetagnings- og analysemetoder, af
analysekvaliteten for de enkelte metoder og af resultater i præstationsprøvninger.
Overensstemmelse mellem de supplerende krav og laboratoriets analysekvalitet vil fremgå af DANAK’s register. Det vil desuden, jf. ovenstående, fremgå af metodelisten, hvilke metoder, der er omfattet.
Orientering af Miljøstyrelsen
DANAK orienterer Miljøstyrelsen om hvilke laboratorier, der er akkrediteret i forhold til bekendtgørelsens krav.
Desuden vil Miljøstyrelsen blive orienteret i tilfælde, hvor målinger i stort omfang suspenderes i relation til
laboratoriers overholdelse af bekendtgørelsens krav.
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DANAK, den 16. maj 2019
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