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FORRETNINGSBETINGELSER 
 

ALS DENMARK A/S, Bakkegårdsvej 406 A, 3050 Humlebæk, er 
et højteknologisk miljølaboratorium, der udfører analysearbejde 
for private og offentlige kunder. Laboratoriet er akkrediteret af 
DANAK til at udføre kemisk og mikrobiologisk analyse samt 
prøveudtagning indenfor miljøområdet. 
Yderligere information om vores forretningsområde og 
produktinformation kan rekvireres. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Nedenstående ansvarsreguleringsbestemmelser er gældende for 
al prøvning, uanset om de er rapporteret som akkrediteret 
prøvninger eller ej. 

1. ALS DENMARK A/S er ansvarlig for udførte prøvninger og 
udfærdigede prøvningsrapporter overfor kunden i 
overensstemmelse med dansk lovgivning og 
erstatningsregler med de begrænsninger som følger af pkt. 
2-6. 

2. Prøvninger og udfærdigelse af prøvningsrapporter sker på 
grundlag af den viden og den teknik, som ALS DENMARK 
A/S råder over på prøvningstidspunktet. ALS DENMARK 
A/S er ikke ansvarlig, såfremt en senere udvikling viser at 
viden eller teknik er mangelfuld eller ukorrekt. 

3. Forvolder en eller flere af kundens produkter skade, har 
ALS DENMARK A/S intet ansvar for en sådan 
skadevoldelse, 

4. hvis den skadevoldende adfærd er begået af kunden, 
førend prøvningsrapport vedrørende produktet er afgivet fra 
ALS DENMARK A/S, 

5. hvis det skadevoldende produkt på alle måder er identisk 
med et af ALS DENMARK A/S konkret afgivet produkt, og 

6. hvis skaden skyldes en egenskab ved produktet, eller en 
anvendelse af produktet, som enten ikke er prøvet og 
beskrevet i prøvningsrapporten, eller som afviger fra ALS 
DENMARK A/S' beskrivelse i prøvningsrapporten af 
produktegenskaben eller en mulig produktanvendelse. 

7. ALS DENMARK A/S har intet ansvar for skader, som 
indtræffer i forbindelse med anvendelse af udtalelser fra 
ALS DENMARK A/S, hvis det er angivet at udtalelserne 
hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering. 

8. Udover de i pkt. 2-4 nævnte tilfælde kan ALS DENMARK 
A/S kun gøres ansvarlig, såfremt det kan dokumenteres, at 
skade skyldes fejl eller forsømmelse fra ALS DENMARK 
A/S side. 

ALS DENMARK A/S hæfter aldrig for tab af produktion, 
driftstab, tab af omsætning, avance eller andet indirekte tab. 
ALS DENMARK A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader, 
som ikke skriftligt er gjort gældende overfor ALS DENMARK 
A/S inden for 3 år efter prøverapportens dato. 

9. Såfremt skadelidt 3. mand rejser tiltale mod ALS DENMARK 
A/S med en ansvarspåstand, som rækker ud over de i pkt. 
2-5 nævnte grænser, er kunden pligtig at overtage en sådan 
sag mod 3. mand, såfremt ALS DENMARK A/S ønsker det. 
Kunden er endvidere pligtig at holde ALS DENMARK A/S 
skadesløst for ethvert erstatningsansvar, som ALS DENMARK 
A/S måtte blive afkrævet, eller for anden udgift ALS DENMARK 
A/S måtte have i forbindelsen med skadeforvoldelsen, som 
rækker ud over de i pkt. 2-5 nævnte grænser. 

 

Eventuelle tvister mellem kunde og ALS DENMARK A/S skal 
afgøres på dansk jord af en dansk myndighed og ifølge 
gældende dansk lovgivning. 

 
 
Rapportering 
Når analyseresultatet foreligger udfærdiges en analyserapport til 
kunden med analyseresultaterne og en beskrivelse af det udførte 
arbejde. Rapporten fremsendes straks når den foreligger. 
 
Betalingsbetingelser 
Betaling for det udførte arbejde sker i henhold til aftale mellem 
kunden og ALS DENMARK A/S. 
 
DANAK (Dansk Akkreditering) 
ALS DENMARK A/S er akkrediteret efter standarden DS/EN 
45002 "Generelle kriterier for bedømmelse af 
prøvningslaboratorier", der beskriver grundlæggende 
akkrediteringskriterier. DANAK anvender fortolkningsdokumenter 
til de enkelte krav i standarderne, hvor det skønnes nødvendigt. 
Disse vil hovedsagligt være udarbejdet af "Europlan Co-
operation for Accreditation (EA)" eller "International Laboratory 
Accreditation Co-operation (ILAC)" med det formål at opnå 
ensartede kriterier for akkreditering på verdensplan. DANAK 
udarbejder desuden tekniske forskrifter vedr. specifikke krav til 
akkreditering, som ikke er indeholdt i standarderne. 
 
For at et laboratorium kan være akkrediteret, kræves det: 

 at laboratoriet og dets medarbejdere skal være fri for enhver 
kommerciel, økonomisk eller anden form for pression, som 
kan påvirke deres tekniske dømmekraft 

 at laboratoriet har et dokumenteret kvalitetsstyringssystem 

 at laboratoriet råder over teknisk udstyr og lokaler af en 
tilstrækkelig standard til at kunne udføre den ydelse, som 
laboratoriet er akkrediteret til 

 at ledelse og medarbejdere har såvel faglig kompetence 
som praktisk erfaring i udførelsen af den ydelse, som 
laboratoriet er akkrediteret til 

 at der er indarbejdet faste rutiner for sporbarhed og 
usikkerhedsbestemmelser 

 at akkrediteret prøvning eller kalibrering udføres efter fuldt 
validerede og dokumenterede metoder 

 at laboratoriet skal registrere forløbet af akkrediteret 
prøvning eller kalibrering således, at dette kan 
rekonstrueres 

 at laboratoriet er underkastet regelmæssigt tilsyn af DANAK 

 at laboratoriet skal have en forsikring, som dækker 
laboratoriets ansvar i forbindelse med udførelsen af 
akkrediterede ydelser. 

Rapporter, der bærer DANAK's logo, anvendes ved rapportering 
af akkrediterede ydelser og viser, at disse er foretaget i henhold 
til akkrediteringsreglerne. 


