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Covid 19

Udfordringerne:

• Besøg

• Udvikling

• Samarbejde
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Covid 19

Og det positive:

• Fokus på kvalitet og godkendelse

– Værnemidler

– Test

– Sikkerhed

• Robusthed

• Fleksibilitet
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Covid 19 politik

DANAK har som mål at gennemføre alle 

besøg således, at tilliden til akkrediterede 

ydelser opretholdes, og de internationale 

forpligtelser overholdes. Set i lyset af det 

øgede smittetryk i starten af 2021 vil vi 

bestræbe os på at afholde besøg på den 

mest hensigtsmæssige måde.
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Økonomi 2020

• Omsætning på 34.920.000 kr.

• Overskud på 1.192.000 kr.

• Færre 

– Rejseudgifter

– Udviklingsomkostninger

– Udgifter til internationalt samarbejde
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Økonomisk råderum

• IT-projekt

• Generationsskifte

• Øget international indflydelse

• Standardisering

• Projekter

• Prisnedsættelser
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Bestyrelsen

Følgende har forladt bestyrelsen:

• Formand Erik Dahm

– Udpeget af Eurolab Danmark

• Helen Amundsen

– Udpeget af Forbrugerrådet TÆNK 
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DANAKs nye bestyrelse 

• Formand Lars Bo Hammer

– Hottinger Brüel & Kjær A/S 

Udpeget af DI

• Næstformand Rasmus Moes

– Miljøstyrelsen Udpeget af 

Erhvervsministeren

• Jeanne Borgquist

– Arbejdstilsynet Udpeget af 

Erhvervsministeren 

• René Wilche

– Element Metech A/S Udpeget 

af Eurolab 

• David Tveit

– Teknologisk Institut Udpeget af 

Daniamet

• Christian. Jarby

– Rådet for Grøn Omstilling 

Udpeget af Forbrugerrådet 

TÆNK

• Niels Ovesen

– FORCE Certification A/S 

Udpeget af Certificerings- og 

Inspektionsorganerne

• Erik Bruun Lorentzen

• Bo Thejls
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Strategi for 2021-2025

• Strategien er opdelt 

i en missionsdel 

med de indsatser 

som DANAK skal 

opfylde for at være 

det nationale 

akkrediteringsorgan.

• Missionen: 

”DANAKs mission er 

at give troværdighed 

gennem 

akkreditering” 
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Strategi for 2021-2025

• og  en visionsdel 

med handlings-

planer for at opfylde 

visionen

Visionen:

”At øge effekten af 

akkreditering for 

samfund og 

virksomheder”
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Strategi for 2021-2025

I visionen er der lagt vægt på:

• At effektivisere og udvikle nye bedømmelsesmetoder

• At systematisere vores fastlæggelse af 

bedømmelsesomfang 

• At søge stor international indflydelse

• Mulighed for at genoptage standardiseringsarbejdet

• En øget IT-understøttelse af alle processer
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Produktloven

• Folketinget har den 27. april 2021 

vedtaget en lovændring L 176 ”Forslag 

til lov om ændring af lov om produkter 

og markedsovervågning, lov om 

erhvervsfremme, lov om sikkerhed til 

søs, lov om fyrværkeri og andre 

pyrotekniske artikler og lov om maritim 

fysisk planlægning
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Produktloven

• Akkrediteringsområdet og 

metrologiområdet flyttes fra 

erhvervsfremmeloven til produktloven i 

forbindelse med, at produktloven ud 

vides med en række områder. 
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Produktlov

• Flytningen konsoliderer og styrker den 

samlede juridiske ramme for kontrol med 

produkters overensstemmelse.

• Desuden er reglerne for udpegning af 

bemyndigede organer, herunder tilsyn og 

kontrol med organerne, i forvejen omfattet af 

produktloven.

• Sikkerhedsstyrelsen har længe  været 

ressortmyndighed på akkrediteringsområdet
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Aktører i det indre marked 

Kommissionen og EU-agenturer

Sektormyndigheden

Markedsovervågningsmyndigheden

Notificerende myndighed

Akkrediteringsorganet

De notificerede organer 

(overensstemmelsesvurderingsorganer)

Group of Notified Bodies (GNB)

Standardiseringsorganisationen (ISO, CEN, DS)
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Produktlov

• Erhvervsministeren slår fast, at 

flytningen af reglerne om akkreditering 

fra erhvervsfremmeloven til 

produktloven ikke har en materiel 

betydning for de dele af akkreditering, 

der anvendes på områder, som ikke er 

omfattet af produktloven.

18



Produktloven

• § 10 Stk. 3. Kontrolmyndigheden kan i 

kontroløjemed indsamle og behandle, 

herunder samkøre, ikke offentligt 

tilgængelige oplysninger fra offentlige 

og private virksomheder og erhvervs-

eller forbrugerorganisationer.
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Rammekontrakt DANAK - SIK

I samarbejde mellem styrelsen og fonden kan 

der etableres en aftale om et system, hvor 

styrelsen under fortrolighed kan analysere data 

fra akkrediteringsprocessen med henblik på at 

finde trends og systematisk manglende 

opfyldelse af forpligtelser.  

• Når en sådanne aftale etableres, vil DANAK 

informere herom og eventuelt tilrette AB 1.
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Offentlighedsloven

• Det præciseres i bemærkningerne til produktloven, at 

det alene er forvaltningslovens bestemmelser om 

parters rettigheder som finder anvendelse på 

akkrediteringsområdet. 

• Det skyldes, at de krav til fortrolighed, der følger 

direkte af forordningen om akkreditering m.v., og som 

også er et afgørende led i akkrediteringsstandarden 

(DS/EN ISO/IEC 17011), ikke er forenelige med 

tredjepartsaktindsigt som omhandlet i 

offentlighedsloven. 
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AB 1 - informationer

• 9.6 Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med at DANAK opfylder 

kravene til et nationalt akkrediteringsorgan, og DANAK giver alle 

oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen finder relevant for tilsynet, 

til Sikkerhedsstyrelsen.

• 9.7 DANAK orienterer Sikkerhedsstyrelsen, når en virksomhed 

partshøres i forbindelse med suspendering, indskrænkning eller 

tilbagetrækning af akkrediteringer.

• 9.8 DANAK kan indgå aftaler med myndigheder og schemeejere 

(ansvarlige for bestemte ordninger), der anvender akkrediterede 

ydelser i forbindelse med regelhåndhævelsen, om at udlevere 

oplysninger i henhold til deres hjemler og regelsæt.
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AB 1 ansvarsregulering

• DANAK kan maksimalt gøres ansvarlig for ansøgerens eller den 

akkrediterede virksomheds direkte tab.

• I intet tilfælde kan DANAKs samlede ansvar overstige 

5.000.000 kr. pr. skade 

• DANAK er uden ethvert ansvar for skade forvoldt af den 

akkrediterede virksomheds ydelser som følge af fejl eller 

mangler ved disse, medmindre fejlen eller manglen er direkte 

forårsaget af det af DANAK udførte arbejde 

• Hvis DANAK af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, 

tings- eller formueskade er den akkrediterede virksomhed 

forpligtet til at skadesløsholde DANAK. DANAK kan kræve, at 

den akkrediterede virksomhed overtager førelsen af en sådan 

sag på DANAKs vegne. 23
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Peer-evaluering af DANAK

• Evaluering september 2020 og februar 

2021

• Oktober 2021 og marts 2021 Svare på 

afvigelser

• Marts 2021 endelig rapport

• Maj 2021 behandling i EA MAC

• Juni 2021 afstemning i EA MAC
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Udvidelser af  MLA

• April 2017 EA-MLA 

Præstationsprøvning

• November 2019 ILAC-MRA 

Præstationsprøvning

• Juni 2021 EA-MLA Referencematerialer

26



Handelsaftale EU - UK

27

• Handelsaftalen mellem EU og UK, som 

blev indgået lige før jul, er så begrænset 

som ventet, uden megen gensidig 

anerkendelse på områder med krav om 

myndighedsgodkendelse eller 3.parts-

godkendelse.



Handelsaftale EU - UK
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• Aftalen siger, i modsætning til mange andre 

handelsaftaler, intet om anerkendelse af 

overensstemmelsesorganer på den anden parts 

område.

• UK indfører et nyt UKCA-mærke, tilsvarende CE 

mærket i EU, og de i EU notificerede organer kan 

ikke bruges ved mærkning til UK.

•



Handelsaftale EU - UK
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• Aftalen har en hensigtserklæring om at 

anvende akkreditering, hvis det er relevant, 

og tillader, at anvende underleverandører til 

at udføre test eller inspektioner i forbindelse 

med overensstemmelsesvurderingen, 

herunder underleverandører, der er etableret 

på den anden parts område.

•



UK i EA

• EA har medlemskategorier for:

– EU-medlemsland

– EFTA lande

– Ansøgerlande til EU

Associerede medlemskategorier for:

Potientielle ansøgere

EU’s nabolands politik
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UK i EA

• Ny medlemskategorier for:

– Lande medlem af Europrådet med 

handelsaftaler med EU.

Stemmeret og valgbarhed:

• Vedtægter

• EU-forhold

• Politik – HHC – MAC – CC

• Tekniske forhold
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International udvikling

EA:

• Sag i EU-retten om italiensk 

anerkendelse af laboratorie akkrediteret 

af USA-akkrediteringsorgan

• Ny struktur

• Peer-evalueringssystem

• Nordisk/Baltisk samarbejde – Nordisk 

indflydelse 32



International udvikling

ILAC

• Stemmeregler

• Akkreditering i fremmede lande

• Fusion mellem ILAC og IAF
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Pris fødevarelaboratorium
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Dage til akkreditering
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Pris notificeret certificeringsorgan
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Dage til akkreditering
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MIKRAS sagsstyring

• Sommer 2021 - Database & administrative interfaces 

(medarbejdere, kunder og sager)

• Efterår 2021 - Database & schemes og kompetencer, schemes

• Vinter 2021 - "Sagstyring" interfaces

• Forår 2022 - ”Kundeportal" interfaces & datakonvertering sagsys 

-> mikras

• Forsommer 2022 - Idriftsættelse af ”Kundeportal" interfaces

• Eftersommer 2022 - Idriftsættelse af ”Sagsstyring” interfaces

• Efterår 2022 - Fejlrettelser/opfølgning
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