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Regelgrundlag 
 
Den 29. juni 2008 trådte Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og op-
stilling af elevatorer m.v. i kraft. 
 
Et af de nye krav i denne bekendtgørelse er, at sagkyndige virksomheder1, der udfører eftersyn, vedlige-
holdelse og reparation af elevatorer, skal være certificerede til udførelse af disse opgaver af et akkrediteret 
certificeringsorgan. 
 
Den sagkyndige virksomhed skal have et kvalitetsstyringssystem opbygget i henhold til DS/EN ISO 
9001, der omfatter eftersyn, vedligeholdelse og reparation af elevatorer m.v., og som opfylder krav i bilag 
6 til bekendtgørelse 629. 
 
Krav til certificeringsorganet 
 
Certificering af de sagkyndige virksomheders kvalitetsstyringssystem skal være foretaget af et certifice-
ringsorgan, der er akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17021, og hvor akkrediteringsområdet omfatter be-
kendtgørelse 629, bilag 6, jf. bekendtgørelsens § 12. 
 
Ansøgning om akkreditering 
 
Et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af kvalitetsstyringssystemer, og som ønsker at 
foretage certificering af sagkyndige virksomheder, skal ansøge om en udvidelse af akkrediteringen. 
 
Certificeringsorganet skal fremsende følgende til DANAK sammen med ansøgning: 
 
- dokumentation for teknisk kompetence vedr. elevatorer (processer, produkter, regler og standarder); 
 
- procedurer og tjeklister for gennemførelse og rapportering af audit, herunder audit af særlige krav i 

bekendtgørelse 629, bilag 6. 
 
I forbindelse med udvidelse af akkrediteringsområdet for en eksisterende akkreditering vil DANAK gen-
nemgå den fremsendte dokumentation forud for overvågning af den praktiske udførelse af fase 2-audit 
hos en sagkyndig virksomhed. Eventuelle afdækkede afvigelser i dokumentation eller ved overvågning vil 
blive behandlet i henhold til DANAK’s generelle regler herfor. Alle afvigelser skal være lukkede inden 
indstilling til akkreditering kan ske. 
 
Certificeringsorganer, der ikke i forvejen er akkrediteret til certificering af kvalitetsstyringssystemer, skal 
udover ovenstående fremsende dokumentation, jf. DANAK’s ansøgningsblanket. Ansøgningen vil blive 
behandlet i henhold til forløbet beskrevet i DANAK’s ”trin for trin”, som kan findes på www.danak.dk. 
 
 
 

                                                
1 Sagkyndig virksomhed – virksomhed, der udfører eftersyn, vedligeholdelse og reparation af elevatorer 
m.v., f.eks. et elevatorinstallationsfirma. Hidtil er sagkyndige virksomheder blevet anerkendt af Arbejdstil-
synet, og overgangsbestemmelser for disse virksomheder fremgår af bekendtgørelse 629, § 50. 


