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Denne akkrediteringsmeddelelse beskriver overførsel af en produktcertificering fra et certificeringsorgan 

til et andet. Muligheden for overførsel af certificering er afgrænset til certificeringer under akkreditering 

fra et akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af MLA fra EA eller IAF vedr. ISO/IEC 17065. 

 

I ISO/IEC 17065:2012, pkt. 7.4.5 er anført følgende krav: 

”Certificeringsorganet må kun anvende evalueringsresultater fra certificeringer tilendebragt inden an-

søgning om certificering, når det påtager sig ansvaret for resultaterne og finder det godtgjort, at organet, 

der har udført evalueringen, opfylder kravene i 6.2.2 og krav specificeret i certificeringsordningen. 

NOTE – Dette kan omfatte arbejde udført i henhold til anerkendelsesaftaler mellem certificeringsorg-

aner.” Kravet vedrører ikke eksplicit overførsel af certificering, men vurderes at kunne anvendes hertil. 

 

International Accreditation Forum (IAF) har i MD 2 fastlagt krav til overførsel af akkrediterede system-

certificeringer fra et certificeringsorgan til et andet. Der findes p.t. ikke et tilsvarende dokument for pro-

duktcertificering; men DANAK vurderer, at visse krav i MD 2 også kan finde anvendelse i forbindelse 

med overførsel af akkrediterede produktcertificeringer som anført i denne akkrediteringsmeddelelse. 

 

Herudover rummer flere produktordninger specifikke krav ved overførsel af certificeringer, ligesom ord-

ningsejer i nogle tilfælde faciliterer overførsel af information om certificeringen til det overtagende certi-

ficeringsorgan (OCO). 

 

For at kunne udstede et certifikat under DANAK akkreditering, skal der være dokumentation for at kra-

vene til certificering og opretholdelse heraf er opfyldt. Hvor der ønskes overførsel af en certificering, skal 

OCO derfor indhente tilstrækkelig dokumentation til, at dette kan verificeres.  

 

 

1. Information om certificeringen, der ønskes overført  

 

Følgende information indhentes af OCO: 

a) Dokumentation der viser at certificering ikke er udløbet, og er udstedt under akkreditering af et ak-

krediteringsorgan, der er medunderskriver af MLA fra EA og/eller IAF for ISO/IEC 17065. 

b) Afgivende certificeringsorgans status. Såfremt certificeringsorganet er suspenderet , ophørt eller 

akkreditering tilbagetrukket skal årsag undersøges, og resultatet af undersøgelsen indgå i en risiko-

vurdering, hvor de identificerede risici elimineres/reduceres. 

c) Gældende typeprøvningsrapporter og audittestrapporter, hvor relevant. 

d) Dokumentation fra seneste audit/inspektion, der viser bedømmelsesomfang, og at certificering ikke 

er suspenderet, trukket tilbage eller under sagsbehandling, som kan give anledning til beslutning 

herom. 

e) Oversigt over eventuelle afvigelser fra seneste audit/inspektion inkl. behandling af disse. Alle afvi-

gelser skal normalt være lukkede. Hvis ikke det afgivende certificeringsorgan har lukket alle even-

tuelle afvigelser (fx pga. konkurs), kan OCO behandle og lukke afvigelser, hvis virksomhedens ak-

tioner lever op til de almindelige krav for lukning af afvigelser. 

f) Dokumentation for at virksomheden ikke er omfattet af klager, der rejser tvivl om  opfyldelsen af 

certificeringskravene, eller at der for eventuelle klager er dokumentation for tilfredsstillende be-

handling. 

g) Virksomhedens begrundelse for at skifte certificeringsorgan. 

h) Om virksomheden har udeståender med myndigheder eller i forhold til lovkrav, hvor dette er kræ-

vet i ordningen. 
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2. Processen forud for beslutning om overførelse af certificering 

 

Opfyldelse af krav for overtagelse af certifikater sikres ved, at OCO har procedurer for gennemførelse af 

overtagelse, der omfatter ovenstående information. Hvor der i de enkelte ordninger er særlige krav i for-

hold til overtagelse af certificeringer, skal disse også fremgå af procedurerne. 

OCO dokumenterer, at oplysningerne i pkt. 1 ovenfor er indhentet og bedømt.  

 

3. Den overførte certificering 

 

Den overførte certificering følger den ’eksisterende’ periode – dvs. gyldighedsperioden kan ikke være 

længere end det certifikat, som overtagelsen baseres på. 

OCO’s førstkommende ’ordinære’ overvågningsaudit/inspektion skal fastlægges sådan, at intervallet mel-

lem seneste overvågningsaudit/inspektion fra det afgivende certificeringsorgan og OCO’s første opfølg-

ningsaudit/inspektion ikke overstiger det normale/tilladte interval for ordningen. 

 

 

 

DANAK, den 13. marts 2020 

 

 

 


