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Indledning 

 

Akkreditering til validering og verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af de an-

søgende/akkrediteredes aktiviteter. Dette er beskrevet i DANAKs akkrediteringsbestemmelser AB 1 og AB 9. 

Når aktiviteter udføres udenfor kontoradresserne, betegnes dette i denne AMV som eksterne aktiviteter og 

DANAK’s bedømmelse heraf som markbesøg. Markbesøg foretages for at bedømme om de ansøgende og 

akkrediterede virksomheders ledelsessystemer er effektive mht. den praktiske udførelse.  

 

Omfang af markbesøg følger af DANAK’s forpligtelse til at leve op til ISO/IEC 17011. Endvidere har Euro-

pean Co-operation for Accreditation (EA), International Accreditation Forum, Inc. (IAF) og EU-Kommissio-

nen (på området for drivhusgasser) samt andre organisationer, der er ansvarlige for ordninger (scheme owners), 

fastlagt specifikke minimumskrav til akkrediteringsorganers omfang af markbesøg på nogle områder.  

 

På den baggrund har DANAK udarbejdet følgende politik for omfanget af markbesøg inden for ovennævnte 

områder. 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 gennemføre markbesøg forud for 

udstedelse af akkreditering. Der vil blive foretaget markbesøg af et repræsentativt udsnit af det ansøgte akkre-

diteringsområde.  

 

Ved ansøgning om udvidelse af et akkrediteringsområde med nye områder/krav vil der også skulle gennemfø-

res markbesøg. DANAK kan dog vurdere, at mindre ændringer kan gennemføres administrativt, alene på bag-

grund af fremsendt dokumentation.   

 

2 Over akkrediteringsperiode 

Der vil der som udgangspunkt blive gennemført markbesøg årligt, og således at akkrediteringsområdet vur-

deres at være dækket over akkrediteringsperioden. 

 

Ved planlægning af markbesøg og omfang af markbesøg vil resultater fra tidligere markbesøg samt erfarin-

ger fra sagsgennemgang og gennemgang af dokumentation for kompetence ved kontorbesøg blive taget i be-

tragtning.  

 

DANAK vil så vidt muligt desuden vælge at overvåge personer, som ikke er blevet overvåget tidligere inden 

for det specifikke kompetenceområde. 

 

3 Flere ordninger under en akkreditering 

En akkreditering kan omfatte flere ordninger og som hovedregel vil der blive foretaget markbesøg på hver 

ordning. Hvor flere ordninger kræver samme kompetencer, 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.  

 

4 Udenlandske aktiviteter 

Overvågning af udenlandske aktiviteter vil følge samme principper som for nationale aktiviteter. Da udførel-

sen af aktiviteter i udlandet ofte vil øge kompleksiteten af valideringen og/eller verifikationen, vil omfanget 

af DANAKs overvågning dog kunne blive øget. Dette gælder især, hvor ordningen påvirkes af nationale sær-

krav, kultur og sprog eller hvor verifikator/validator anvender underleverandører eller udenlandske 
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bedømmere. Der vil som minimum være overvågning i et af de lande udenfor Danmark, hvor der opereres 

under akkrediteringen, inden for hver akkrediteringsperiode. Overvågning skal desuden omfatte en repræsen-

tativ del af de udenlandske aktiviteter over to akkrediteringsperioder.  

 

5 Afrapportering 

Den ansøgende eller akkrediterede virksomhed fremsender kopi af rapporten (validerings-/verifikationsrapport 

el.lign.) til DANAK, når den fremsendes til kunden. Med rapporten fremsendes andet udbedt materiale. Hvis 

ikke DANAK har modtaget rapporten inden 2 måneder efter sidste dag i besøget, udarbejdes en markrapport 

samt eventuel relaterede afvigelser på det foreliggende grundlag. Da DANAK således ikke har kunnet be-

dømme 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. 

 

6 Yderligere specificering for EU ETS og EU MRV 

 

For EU ETS vil der inden akkreditering blive gennemført markbesøg indenfor alle clusters jf. Annex F i EA-

6/03, som der søges akkreditering til. I efterfølgende akkrediteringsperioder vil der årligt blive foretaget mark-

besøg, således at der for alle clusters omfattet af akkrediteringsområdet gennemføres besøg minimum 1 gang 

i hver akkrediteringsperiode.    

 

For EU MRV Shipping vil der inden akkreditering blive gennemført markbesøg således at aktiviteter, jf. For-

ordning 2016/2072 (MRV), art. 36, omfattet af akkrediteringsområdet er dækket. I efterfølgende akkredite-

ringsperioder vil der årligt blive gennemført markbesøg således at aktiviteter, jf. forordningen omfattet af ak-

krediteringsområdet er dækket i akkrediteringsperioden. 

 

 

 

 

DANAK, den 23. september 2022 

 

 

 


