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Denne akkrediteringsmeddelelse henvender sig til akkrediterede inspektions- og certificeringsorganer akkre-

diteret til inspektion af elevatorer og certificering af sagkyndige virksomheder i henhold til Arbejdstilsynets 

bekendtgørelser nr. 629/2008 og 677/2008. 

 

Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse, nr. 461 af 23. maj 2016, Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevato-

rer, rulletrapper og lignende maskiner er trådt i kraft 30. juni 2016.  

Jf. bekendtgørelsens § 46, stk. 3, er certificeringer af sagkyndige virksomheder og akkreditering af inspekti-

ons- og certificeringsorganer foretaget efter bekendtgørelse nr. 629/2008 og 677/2008 fortsat gældende.  

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse, nr. 629/2008, Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer 

m.v., ændrer gyldighedsområde (titel) til Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af personførende byg-

gepladselevatorer pr. 1. juli 2016 jf. bekendtgørelse 23/2015. 

 

Akkrediteringer til certificering og inspektion i henhold til bekendtgørelserne nr. 629/2008 og 677/2008 skal 

ændres således disse er i overensstemmelse med de nye regler og henviser til de nu gældende bekendtgørel-

ser. 

 

Implementering 

 

Den nye bekendtgørelse indeholder ikke en implementeringsperiode, hvilket har betydning for: 

• Inspektionsorganer akkrediteret til inspektion af elevatorer, idet gennemførelse og dokumentation af in-

spektion skal ske i henhold til bekendtgørelse nr. 461/2016 fra ikrafttrædelsestidspunktet (for personfø-

rende byggepladselevatorer dog jf. bekendtgørelse nr. 629/2008).  

• Certificeringsorganer akkrediteret til certificering af sagkyndige virksomheder som ligeledes med virk-

ning fra ikrafttrædelsestidspunktet skal sikre, at certificerede virksomheder opfylder krav til gennemfø-

relse af kontrol, reparation og vedligeholdelse af elevator, rulletrappe eller lignende iht. bekendtgørelse 

nr. 461/2016 (for personførende byggepladselevatorer dog jf. bekendtgørelse nr. 629/2008). 
 

Ansøgning om ændring af akkreditering 

 

Senest den 15. august 2016 skal akkrediterede inspektionsorganer og certificeringsorganer fremsende ansøg-

ning om ændring af akkreditering til at omfatte de nye regler.  

 

Senest den 30. september 2016 skal akkrediteringerne være opdaterede til overensstemmelse med de nye 

regler. 

 

I forbindelse med ansøgning skal reviderede procedurer, tjeklister og andre værktøjer samt dokumentation 

for opdatering af kompetence hos henholdsvis inspektionsorganet og certificeringsorganet fremsendes til 

DANAK. DANAK vil herefter vurdere det fremsendte materiale og såfremt materialet vurderes fyldestgø-

rende, vil akkrediteringen blive opdateret til at omfatte de nye regler. 

 

DANAK, den 1. juli 2016 

 

 


