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1. Generelt 

Certificeringsdokumenter for akkrediterede ydelser skal angive den ledelsessystemstandard (fx ISO 9001) 

og/eller andet normativt dokument, systemet opfylder. Desuden skal certificeringens gyldighedsområde mht. 

typen af aktiviteter, produkter og ydelser fremgå. For at præcisere certificeringens omfang har nogle certifi-

ceringsorganer på deres akkrediterede certifikater i gyldighedsområdet yderligere henvist til et normativt 

grundlag som fx en bekendtgørelse eller standard, der ikke fremgår af deres akkreditering.  

DANAK er blevet opmærksom på, at dette kan give indtryk af, at certificeringsorganet er akkrediteret til cer-

tificering efter det pågældende normative grundlag, hvilket ikke er tilladt jf. bekendtgørelse 913/2009 § 13 

og DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 2 pkt. 3.23. Se desuden referencerne i afsnit 4 i denne AMC. 

I de tilfælde, hvor et certificeringsorgan ønsker at kunne tilbyde akkrediterede certifikater med angivelse af 

det supplerende normative dokument, kan certificeringsorganet søge om akkreditering til området. DANAK 

vil beslutte i hvilket omfang, der er brug for en bedømmelse i form af dokumentgennemgang, kontorbesøg, 

og/eller markbesøg afhængigt at det tekniske indhold, og hvor tæt det ligger op ad allerede bedømte kompe-

tencer/områder.  

 

2. Forskelle på om et certificeringsorgan er akkrediteret til et område eller ej 

2.1 Akkrediteringen omfatter et ekstra normativt dokument 

Hvis certificeringsorganet ønsker at være akkrediteret til det ekstra normative dokument vil følgende være 

gældende: 

a) Det ekstra normative dokument vil være angivet i akkrediteringsområdet. 

b) Det ekstra normative dokument skal angives på de akkrediterede certifikater som grundlag for certi-

ficeringen. 

c) DANAK bedømmer om certificeringsorganet har kompetencer indenfor det pågældende område. 

d) Det ekstra normative dokument vil blive bedømt af DANAK som én ordning, herunder vil der blive 

foretaget markbesøg iht. AMC 15. 

e) Ved kontorbesøg vil det blive sikret, at der tages sager ud til bedømmelse, hvor der henvises til det 

ekstra normative dokument. 

f) Det vil blive bedømt, om certificeringsorganet har procedurer (fx tjeklister), der giver den nødven-

dige sikkerhed for, at der kan bedømmes opfyldelse af det ekstra normative dokument hos de certifi-

cerede virksomheder. 

 

2.2 Akkrediteringen omfatter ikke det ekstra normative dokument. 

Hvis certificeringsorganet ikke er akkrediteret til det ekstra normative dokument, vil følgende være gæl-

dende: 

a) Det ekstra normative dokument vil ikke være angivet i akkrediteringsområdet.  

b) Det ekstra normative dokument kan ikke angives på de akkrediterede certifikater.  

c) Det ekstra normative dokument vil indgå i den akkrediterede certificering som andre kunde- og lov-

krav til certificerede virksomheder. 
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d) De akkrediterede certificeringer vil af DANAK blive bedømt som certificeringer for en ledelsessy-

stemstandard uden bedømmelse af, om bedømmelsesholdet har specifikt kendskab til det ekstra nor-

mative dokument. Der vil blive foretaget markbesøg iht. AMC 15.  

e) Certificeringsorganernes opfyldelse af det ekstra normative dokument til kompetence og procedurer 

vil ikke blive bedømt systematisk. 

 

DANAK bedømmer ikke supplerende ikke-akkrediterede certifikater, notater eller breve, og baggrunden for 

udstedelsen af disse.  

 

3. Yderligere info - referencer 

Emnet er yderligere behandlet jf. listen nedenfor: 

• IAF Technical Committee’s decision 16/10/03, som kan findes på nedenstående link i dokumentet 

“IAF Technical Committee (TC) Searchable Decision Log”. 

https://iaf.nu/en/general-information/#Technical%20Committee%20Related 

“Referencing a standard/normative document/code of practice that is outside of the scope of accredi-

tation is not allowed due to being misleading on an accredited certificate.  Refer to ISO/IEC 17021-

1, 8.2.2 e & f.” 

• European Accreditations Certification Committee’s FAQ #36.10 

https://european-accreditation.org/information-center/ea-faq/certification-committee/#q3610  

• ISO and IAF’s ISO 9001 Audit practices group https://commit-

tee.iso.org/files/live/sites/tc176sc2/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Prac-

tices%20Group%20docs/General/APG-Scope2015.pdf  

 

 

DANAK, den 31. marts 2023 
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