REFERAT / Udkast
30. august 2011

Referat af 2. møde i DANAK’s sektorudvalg for akkreditering til certificering
Tid
Sted
Deltagere

: 30. august 2011, kl. 9:00 – 12:30
: DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde
: Emil Dyrelund Jakobsen – EDJ (mødeleder/formand),
Bo Thejls - BTH (sekretær), Anders Mortensen – AM,
Dorte Harning – DH, Renato Ezban – RE, Lars Korsholm – LK, Kirsten Grahn Nielsen – KGN, Karen Rud
Michaelsen – KRM, Jacob Færgemand – JF, Anders
Elbek – AE, Ninette Mahler Alto – NMA, Charlotte
Hellensberg – CH, Jesper Høy – JH, Allan Munck –
AMU (orientering 17021)

Afbud

: Jens Sandager, Anne Dragsbæk Rasmussen – ADR,
Rikke Topp Petersen, Hans Falster – HF, Torben Lindholm – TLN

Referent

: Bo Thejls

1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer
Formanden bød velkommen til udvalgets andet møde.
Indtil der er udpeget en formand for udvalget, vil DANAK (EDJ) lede møderne.
Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig.
2. Godkendelse af dagsorden.
Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.
3. Opfølgning på referat fra 1. møde februar 2011
DANAK har siden sidste møde kontaktet DI, som overvejer repræsentant.
Andre rep. for bl.a. slutbrugere, overvejes når DI’s tilbagemelding foreligger. Udvalgsmedlemmer opfordres til at overveje konkrete mulige personer.
4. Oversigt over certificeringsordninger (bilag ver.3)
Ny oversigt (ver. 3) er udsendt med dagsordenen – oversigten er suppleret
med bekendtgørelse om off-shore anlæg (Bek. 1482:2010 EK).
Det vil blive overvejet, om der skal laves en tilsvarende liste for inspektionsområdet (hvis områder der imidlertid falder uden for dette sektorudvalgs
arbejdsområde).
5. Nye certificeringsordninger (bilag)
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Områderne i det udsendte notat blev gennemgået.
For samfundsmæssigt ansvar har standarden skiftet fra DS 26001 og hedder
nu DS 49001. – Der er noget usikkerhed om niveauet for ordningen, om det
mest er et tilbud til organisationer, der har styr på og certifikater på miljø,
arbejdsmiljø, energi mm., som så vil gå efter noget ekstra? Eller skal det
være lige så let for nye organisationer uden at have de etablerede systemer,
at opnå certifikat? Vil certifikat til samfundsmæssigt ansvar give de samme
fordele som et arbejdsmiljøcertifikat –etc?
Umiddelbart vil DANAK forvente, at tidsallokering (hvor mange auditordage en certificering skal tage) vil følge principperne for kombination af indeholdte ”standarder”. Det betyder, at et certifikat til DS 49001 kommer til
at koste over 3 gange så meget som et certifikat til fx ISO 14001. Det blev
nævnt, at SA 8000 måske så havde større interesse.
Om biobrændstoffer og vedvarende energianlæg blev det senere på mødet
oplyst af Renato Ezban, at Energistyrelsen ville sende udkast til bekendtgørelser i høring, hvor der ikke vil ligge akkrediterede certificeringsordninger
bag. I relation til foderstoffer (og/eller transport heraf) blev det bemærket, at
kravene hovedsagelig ligner systemkrav (ISO 17021), men de organisationer, der står for udviklingen af ordningerne peger generelt på EN45011
(produktcertificering).
Udvalget diskuterede oversigtens anvendelighed og ønskede herunder inkluderet oplysninger om national efterspørgsel og DANAK status på om
produkt er under udvikling/udbydes.
DANAK modtager gerne information om, hvilke ordninger certificeringsorganer forventer efterspørgsel på, så udvikling kan igangsættes rettidigt.
Nogle ordninger undervejs ser ud til at falde under inspektion og er dermed
uden for dette udvalgs arbejdsområde.
Udvalget diskuterede muligheden for at påvirke arbejde med nye ordninger,
så det sikres at disse placeres under den bedst egnede akkrediteringsstandard. Punktet sættes på kommende dagsorden.
6. Orientering om 17021:2011 implementering
AMU orienterede om overgang og indhold/ændringer i ISO 17021. IAF Tutorial er offentliggjort på IAFs hjemmeside, og er en god hjælp til at få et
hurtigt overblik over ændringerne.
IAF (International Accreditation Forum) har vedtaget en 2-års periode til
implementeringen.
DANAK har udsendt information til akkrediterede kunder om overgang –
ændrede krav bør kunne bedømmes ved 2012 overvågningsbesøg, så der ikke skal gennemføres ekstraordinære besøg/aktiviteter.
7. Overvågning af akkreditering, DANAK politik (bilag)
EDJ præsenterede det fremsendte notat og de overvejelser, der ligger bag
ved beslutningerne om tilsyn med certificeringsorganer og særlig omfanget
af bl.a. ”markbesøg”.
Emnet giver ofte anledning til en del diskussioner i dagligdagen, fordi det
hænger sammen med omkostningerne til at opretholde akkreditering. Og
derfor bliver andre forhold, som DANAK’s brug af eksperter også inddraget
i diskussionerne. Det er forhold som DANAK også er meget opmærksom
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på. Behov for brug af eksperter vurderes løbende. Mindre brug af eksperter
vil ofte kræve yderlige tid til ledende assessorer udover kompromiser med
det tekniske faglige.
DANAK påtog sig at arbejde videre med mere konkretisering af beskrivelsen af kriterier for bedømmelsesomfang.
8. Orientering fra DANAK
8.1. Standarder og guidelines under revision
Næsten alle akkrediteringstandarderne er under revision i øjeblikket. Pga.
den begrænsede tid på mødet blev der henvist til DANAK-nyt, hvor der er
en oversigt og kort beskrivelse af de igangværende revisioner og deres forvente udgivelsestidspunkter.
Der blev gjort lidt reklame for CASCO workshop 5. oktober. Og for deltagelse IAF Customer Satisfaction Survey (med deadline Oct. 2011). DANAK vil forsøge at få resultatet af undersøgelsen med på næste sektorudvalgsmøde. IAF MD 8 (vedr. ISO 17011) og IAF MD 9 (vedr. ISO 17021)
for området medical devices er udgivet med implementering juli 2012.
IAF ML 2 om IAF Logo ved produktcertificering giver nu nogle begrænsninger fremover. Der orienteres i DANAK-nyt og DANAK’s AB 2 vil blive revideret og de certificeringsorganer, der har kontrakt med DANAK om
brug af IAF logo, vil få nye kontrakter.

2 forordninger på CO2-verifikation (hhv. for akkreditering og verifikation og for overvågning og rapportering) forventes udgivet ultimo
2011.
8.2. Internationalt (nyt fra EA/IAF Certification Committee)
Intet ud over ovenstående (IAF-møde i Bangkok blev efterfølgende aflyst pga. oversvømmelse - nødvendige møder vil blive afholdt som webmøder).
8.3. Sektorudvalg for miljøcertificering og EMAS
Referat fra sidste møde vedlægges dette referat.
9. Orientering fra udvalgets medlemmer
Energistyrelsen orienterede om ny lovgivning undervejs, som kræver certificering af anlæg for vedvarende energi. Certificeringsorganer skal gennem
godkendelse svarende til kendte SIK-ordninger.
10. Forslag til punkter til behandling på næste møde
DANAK erindrer udvalgsmedlemmer om at fremsende forslag medio januar 2012.
11. Fastlæggelse af næste møde
Næste møde aftalt til 8. februar 2012 (gerne forslag til dagsorden løbende
og i god tid før mødet)
12. Eventuelt
Intet behandlet

3

