
 
 

 

 
Referat af 43. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet  
 
Tid : Tirsdag, den 5. maj 2015 
Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde 

Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg – AKS, Susan Bennetzen- 

SUB,  Helle Kølbæk Thomsen- HKT, Pia Lassen – PLA, 

Lone Grundahl - LG, Jesper Høy – JH, Erik Øhlenschlæ-

ger – EOE og Kirsten Jebjerg Andersen – KJA (sekretær) 

Afbud : Stine Kjær Ottsen, Claus Backalarz, Lis Morthorst Munk, 

Lars Gram.  

 
Referent : Kirsten Jebjerg Andersen 
 
Referat er tilsendt : Til medlemmerne af sektorudvalg for teknisk prøvning på 

miljøområdet 
  

 

 

1. Velkomst 

Anders Kjærulff Svaneborg bød velkommen til mødet.  
 
Nyt medlem i sektorudvalget, Susan Bennetzen, Fredericia Kommune, blev budt vel-
kommen i gruppen. Susan Bennetzen er udpeget af Kommunernes Landsforening. 
KJA orienterede om, at der afventes udpegning af medlemmer fra Miljøstyrelsen og 
Dansk Industri.  

 

Medlemmer af DANAKs sektorudvalg fremgår af DANAKs hjemmeside. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra 42. møde i sektorudvalget 5. november 2014. 

Referatet fra 42. møde findes offentliggjort på DANAKs hjemmeside. Der var ingen kommen-

tarer til referatet. Vedrørende referatets pkt. 6.4 mindede SUB om, at generel kommunikation 

til kommuner vedrørende miljømålinger og analysekvalitet hensigtsmæssigt (også) bør tilgå 

indkøbsafdelinger, idet kontraktslige forhold håndteres herfra. 

 

4.  Meddelelser fra DANAK 

4.1 Status på DANAKs strategi 

JH redegjorde for status af DANAKs strategi 2015 – 2020, fremsendt før mødet.  

  

Emnerne er opdelt i de mål som DANAK mener det er nødvendigt at opfylde for at være et na-

tionalt akkrediteringsorgan. Disse er angivet som mål under missionen.  
De handlinger som DANAK vil udføre for at blive et endnu bedre akkrediteringsorgan – for at 
øge værdien af det vi laver – er angivet under visionen.  

 
 
6. maj 2015 

Sag 21-06-04 

 

DANAK 

Dyregårdsvej 5B 

2740 Skovlunde 

 

 

Tlf. 7733 9500 

Fax 7733 9501 

CVR-nr. 26 89 93 

89 

danak@danak.dk 

www.danak.dk 

 

 



                                                                                                                             

 
 
 

2

Tanken er at strategien skal kunne udbygges til en ny resultatkontrakt med SIK, således at DA-
NAK får fastlagt hvilke resultatkontraktmidler der vedrører driften – missionen og hvilke der 
vedrører udviklingen – visionen.  
Der skal opstilles kriterier for målene under missionen, således at opfyldelsen er målbar.  
Der skal ligeledes kunne angives målbare mål i de handlingsplaner som der årligt skal udarbej-
des for DANAK’s udvikling mod visionen. 
 

Sektorudvalgsmedlemmer gav generelt udtryk for at der var en god fokus på relation til samspil 

med virksomheder og bakkede op om de opstillede handlingsplaner. 

 

4.2 Revideret prisstruktur 

JH redegjorde for en ændret prisstruktur i DANAK som følge af et overskud for regnskabet for 

2014. Ændringerne får som konsekvens, at: 

 

• De akkrediterede laboratorier, der er i Danmark, skal ikke længere betale udenlandske tekniske 

assessorers transporttid og rejseomkostninger. 

 

• Der er nu kun en takst pr. besøgsdag, hvilket er 2000 kr. Dette er en reduktion på 20 % på før-

ste besøgsdag, som er op mod 80 % af alle besøgsdage. 

 

• TA’s frokost skal fremover ikke betales af de akkrediterede laboratorier. 

 

HKT foreslog, at DANAKs TA-er inviteres til deltagelse i DANAKs akkrediteringsdage med hen-

blik på at bedre TA-ernes informationsniveau og sikre harmonisering i bedømmelser. Eksempelvis 

ønskedes TA-ernes deltagelse i de faglige workshops.  Som respons herpå forslog EOE, at TA på 

linje med laboratorierne fremover modtager det materiale, som forelægges på akkrediteringsdagen, 

idet TA i øvrigt deltager i træning i DANAK regelmæssigt (1-2 års intervaller, kurser i usikker-

hedsestimering, TA kursus og årligt nyhedsbrev). 

 

5.   Internationalt  

 

5.1 Orientering om arbejdet i EA og ILAC 

 

Den kommende revision af GUM er et af de tunge emner for de internationale fora. Hvad skal 

overgangsperioden være.  Der har været over 500 kommentarer til GUM fra ILAC medlem-

mer og de nationale metrologiinstitutter.   

 

5.2 Orientering om ændring af ISO 17025. 

Revision af ISO 17025 er besluttet. Ifølge planen vil den reviderede ISO 17025 tidligst kunne 

udgives i 2018 som dansk standard. Strukturen vil være ny, da den vil følge CASCO retnings-

linjer og have samme format som de andre ISO 17020 standarder. Fra Danmark deltager Peter 

Blinksbjerg, repræsentant for Eurolab, Europa, Leif Madsen, repræsentant for Eurolab, Dan-

mark og Allan Munck, DANAK. 

 

Første working draft forventes klar juni 2015 og næste møde er i sensommer 2015. 

 

6.  Orientering fra myndigheder   

Punktet udgik.  
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7.  Fastlæggelse af kontrolgrænser i forhold til Kvalitetsbekendtgørelsen 

Punktet, der var fremsat af Eurolab, blev udsat til næste møde grundet manglende materiale 

 

8.  Svar fra EA vedrørende opmærksomhed på national lovgivning 

KJA redegjorde for resultaterne af en undersøgelse blandt AB-er i EA vedrørende opmærksom un-

der bedømmelse af laboratorier i forhold laboratoriernes analyser af prøver udtaget uden for landets 

grænser. Spørgsmålene er stillet på opfordring af Naturstyrelsen særligt i relation til Kvalitetsbe-

kendtgørelsen. 

 

Swedac og DAkkS har tilkendegivet at have akkrediteret laboratorier i forhold til kravene i Bek 

231.  Øvrige AB’er svarer, at der ikke er et specifikt kendskab laboratorier, der modtager prøver 

med krav om analyse i forhold til kvalitetskrav stillet i bekendtgørelse 231. Generelt svarer 

AB’erne, at forhold vedrørende kundekrav bedømmes i relation til bedømmelse af kontrakt for-

hold.  

 

8. Eventuelt. 

Forhold i relation til kvalitetskrav til prøvetagning af jord blev drøftet. 

 

9.  Næste møde i Sektorudvalget er fastsat til mandag den 16. november 2015. 

 

Kirsten Jebjerg Andersen 
6. maj 2015 


