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Indledning
DANAK har på linje med en række andre lande i en årrække anvendt NACE-koder defineret i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1893/2006 til afgrænsning af akkrediteringsområdet. Dette anvendes for ledelsessystemer
indenfor områderne kvalitet, miljø, energiledelse og arbejdsmiljø samt EMAS.
Mange lande er nu gået over til IAF-koder, som defineret i IAF’s dokument IAF ID 1:2020 IAF Informative
Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation og i IAF MD 22 for OHSMS. For at være på linje med
andre lande og imødekomme ønsker om akkreditering til bredere områder indføres nu IAF-koder til erstatning
af NACE-koder på områderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
For akkreditering til EMAS fastholdes NACE-koder, da dette fortsat er et krav i Forordning nr. (EF)
1221/2009.
For akkreditering til energiledelse indføres afgrænsning af akkrediteringsområdet ved anvendelse af de tekniske områder anført i ISO 50003:2014 tabel 2.

Ny afgrænsning af akkrediteringsområder
Krav om afgrænsning af akkrediteringsområdet som anført ovenfor er indført i AB 6.
IAF ID 1 indeholder en oversigt over hvilke NACE-koder, der indgår i de enkelte IAF-koder for kvalitet og
miljø, mens IAF MD 22 indeholder en oversigt over NACE-koder, der indgår i de enkelte IAF-koder for arbejdsmiljø. For energiledelse er der i bilag 2 til denne AMC anført en vejledende oversigt over hvilke NACEkoder og IAF-koder, der indgår i de tekniske områder.
Ved DANAKs gennemgang af IAF-koderne for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt de tekniske områder for
energi er det besluttet, at der for nogle få områder skal være yderligere afgrænsning anført ved NACE-koder,
som kræver specifik godkendelse for at kunne indgå i akkrediteringen (se bilag 1 og 2). Dette skyldes at de
nævnte NACE-koder vurderes at kræve en anden kompetence end øvrige NACE-koder omfattet af samme
IAF-kode/tekniske område.
Hvis certificeringsorganet i dag har akkreditering til et område, der indeholder NACE-kode(r) anført i bilag 1
eller 2 med krav om specifik godkendelse, vil disse NACE-koder som udgangspunkt være anført som undtaget
fra akkrediteringen. Der vil jf. bilag 1 fx for IAF-kode 31 blive anført undtagelse for NACE-kode 51.22 for
alle akkrediteringstyper, hvis certificeringsorganet har akkreditering til NACE-kode 51 eller 51.2. Hvis der for
akkrediteringen specifikt er angivet NACE-kode 51.22, vil der dog ikke være en undtagelse for denne.
Certificeringsorganerne kan desuden ønske yderligere afgrænsning af akkrediteringsområdet.

Termin for indførelse af anden afgrænsning (IAF-koder og tekniske områder)
DANAK udsender efter udsendelse af denne meddelelse udkast til ny angivelse af akkrediteringsområdet for
den enkelte akkreditering. De nye opdelinger af akkrediteringsområderne vil løbende blive indført efter tilbagemelding fra de akkrediterede certificeringsorganer eller senest den 1. december 2022.
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Hvis de akkrediterede certificeringsorganer ønsker akkreditering til områder der i bilag 1 og 2 kræver særlig
kompetence, skal der fremsendes dokumentation for kompetence seneste den 15. september 2022. Ønskes
yderligere afgrænsning skal DANAK også informeres senest den 15. september 2022.

Proces
Efter ovennævnte termin eller efter information fra certificeringsorganet vil DANAK indføre den ændrede
afgrænsning af akkrediteringsområdet for de enkelte akkrediteringer og fremsende afgørelse og nyt akkrediteringsdokument.
Ændringen medfører ikke umiddelbart nogen ændring i krav til certificeringsorganets indre forhold. Der skal
fortsat være dokumentation for kompetence, procedurer og tjeklister for de områder under akkrediteringen, der
opereres på. Der vil derimod ikke være behov for at sende ansøgning til DANAK ved udvidelse af sit kompetenceområde, så længe man opererer indenfor de områder, akkrediteringen omfatter. Hvis DANAK ved besøg
eller på anden vis erfarer, at der udføres certificering på områder, hvor kravene til kompetence, procedurer og
tjeklister ikke er opfyldt, vil akkrediteringen til et bestemt område kunne blive suspenderet eller ophøre.

DANAK, den 20. juni 2022

DANAK

Dyregårdsvej 7

Tlf: +45 77 33 95 00

Bank: Reg. nr. 9370

danak@danak.dk

Den Danske Akkrediteringsfond

2740 Skovlunde

CVR-nr. 26 89 93 89

Kontonr: 2480 231 115

www.danak.dk

AKKREDITERINGSMEDDELELSE

Indførelse af anden afgrænsning af
akkrediteringsområde for ledelsessystemer
- QMS, EMS, OH&SMS og EnMS

Nr.
Dato
Side

:
:
:

AMC 40
2022.06.20
3/9

Bilag 1: Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
Liste over NACE-koder der af DANAK vurderes at kræve særlig kompetence inden for den aktuelle IAF-kode.
IAF-kode

NACE-kode

Miljø

06.20 Indvinding af naturgas

Kvalitet
x

x

Arbejdsmiljø
x

02 Mining and quarrying

07.21 Brydning af uran- og thoriummalme

x

x

x

09.10 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
07 Pulp, paper and paper
products
12 Chemicals, chemical
products and fibres

x

17.11 Fremstilling af papirmasse

x

x

20.13 Berigelse af uran- og thoriummalme
samt oparbejdning af atombrændstof (Radioaktivt materiale).
Øvrig del af koden er ikke undtaget.
20.51 Fremstilling af sprængstoffer

x

x

x

18 Machinery and equipment

25.40 Fremstilling af våben og ammunition

x

x

x

19 Electrical and optical
equipment

26.60 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr

29 Wholesale and retail trade;
Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and
household goods
31 Transport, storage and
communication

46.77 Engroshandel med affaldsprodukter

52.23 Serviceydelser i forbindelse med luftfart

x

35 Other services

80.10 Private vagt- og sikkerhedstjenester

x

81.22 Skorstensfejning

x

84.21 Udenrigsanliggender

x

36 Public administration

51.22 Rumfart

x

x

x

84.22 Forsvar

x

x

x

x

x

84.23 Domstole og fængselsvæsen

x

84.24 Politi
39 Other social services

x
x

84.25 Brandvæsen

x

x

37 Opsamling og behandling af spildevand

x

x

38.12 Indsamling af farligt affald

x

38.22 Behandling og bortskaffelse af farligt affald
39 Rensning af jord og grundvand og anden
form for forureningsbekæmpelse

x

x

x

x
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Bilag 2: Energiledelse
Vejledende liste for ”technical areas” med tilhørende IAF og NACE-koder. Samme IAF-kode og evt. også samme
NACE-kode kan forekomme flere steder, idet det afhænger af kompleksiteten af de energiforbrugende processer.

Manufacturing facilities producing consumer intermediates or end user oriented products

1 - Industry – light to medium

Desuden farvemarkering af NACE-koder, der af DANAK vurderes at kræve særlig kompetence indenfor det aktuelle
”technical area”. Ensfarvede koder kræver ensartet kompetence og akkreditering gives til hele farvegruppen inden
for det enkelte ”technical area”. Hvis en farvet kode haves i det aktuelle ”technical area”, kommer sorte koder automatisk med.
Technical Area
IAF
Description of IAF ID1 codes
NACE codes
NACE overskrift
ID1
codes
3
Food products, beverages and to- 10, 11, 12
Fremstilling af fødevarer, Frembacco
stilling af drikkevarer, Fremstilling af tobaksprodukter
4
Textiles and textile products
13, 14
Fremstilling af tekstiler, Fremstilling af beklædningsartikler
5

Leather and leather products

15

Fremstilling af læder og lædervarer
Fremstilling af træ og varer af
træ og kort, undtagen møbler +
fremstilling af varer af strå og
flettematerialer
Fremstilling af papir- og papvarer

6

Wood and wood products

16

7

Pulp, paper and paper products

17.2

9

Printing Companies

18

13

Pharmaceuticals

21.2

14

Rubber and plastic products

22

18

Machinery and equipment

25.4, 28,
30.4, 33.12,
33.2

19

Electrical and optical equipment

26, 27,
33.13, 33.14,
95.1

22

Other transport equipment

29,30.2,
30.9, 33.17

Trykning og reproduktion af indspillede medier
Fremstilling af farmaceutiske
præparater
Fremstilling af gummi- og plastprodukter
Fremstilling af våben og ammunition, Fremstilling af maskiner
og udstyr i.a.n., Fremstilling af
militære kampfartøjer, Reparation af maskiner, Installation af
industrimaskiner og -udstyr
Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter,
Reparation af elektronisk og optisk udstyr, Reparation af elektrisk udstyr, Reparation af computere og kommunikationsudstyr
Fremstilling af motorkøretøjer,
påhængsvogne og sættevogne,
Fremstilling af lokomotiver og
andet rullende materiel til jernbaner og sporveje, Fremstilling
af transportmidler i.a.n.,
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Manufacturing facilities requiring high capitalization and
consuming large quantities of raw materials and energy

2 - Industry – heavy

Reparation og vedligeholdelse af
andre transportmidler

23

Manufacturing not elsewhere
classified

31, 32, 33.19

24

Recycling

38.3

27

Water supply

36

28

Construction

41, 42, 43

29

Wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles, motorcycles
and personal and household
goods

45, 46, 47,
95.2

39

Other social services

37, 38.1,
38.2, 39

7

Pulp, paper and paper products

17.1

10

Manufacture of coke and refined
petroleum products

19

11

Nuclear fuel

24.46

12

20

13

Chemicals, chemical products and
fibres
Pharmaceuticals

15

Non-metallic mineral products

23 (except
23.5, 23.6)

16

Concrete, cement, lime, plaster
etc.

23.5, 23.6

21.1

Fremstilling af møbler, Anden
fremstillingsvirksomhed, Reparation af andet udstyr
38.31 Demontering af udtjente
køretøjer, skibe, maskiner mv.,
38.32 Genbrug af sorterede materialer
Vandforsyning
Opførsel af bygninger, Anlægsarbejder, Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder
Handel med biler og motorcykler
og reparation heraf, Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler, Detailhandel
undtagen med motorkøretøjer
og motorcykler, Reparationer af
varer til personlig brug og husholdningsbrug
Opsamling og behandling af spildevand, Indsamling af affald, Behandling og bortskaffelse af affald, Rensning af jord og grundvand og anden for forureningsbekæmpelse
Fremstilling af papirmasse, papir
og pap
Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter
Oparbejdning af nukleart brændsel
Fremstilling af kemiske produkter
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
(undtagen Fremstilling af cement, kalk og gips, Fremstilling
af produkter af beton, cement og
gips)
Fremstilling af cement, kalk og
gips, Fremstilling af produkter af
beton, cement og gips
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17

Basic metals and fabricated metal
products

24 except
24.46, 25 except 25.4,
33.11

Fremstilling af metal (undtagen
Oparbejdning af nukleart brændsel), Jern- og metalvareindustri
undtagen maskiner og udstyr
(undtagen Fremstilling af våben
og ammunition), Reparation af
jern- og metalvarer

18

Machinery and equipment

25.4, 28,
30.4, 33.12,
33.2

19

Electrical and optical equipment

26.11

20

Shipbuilding

30.1, 33.15

21

Aerospace

30.3, 33.16

22

Other transport equipment

29,30.2,
30.9, 33.17

24

Recycling

38.3

28

Construction

41, 42, 43

39

Other social services

37, 38.1,
38.2, 39

8

Publishing companies

58.1, 59.2

9

Printing Companies

18

Fremstilling af våben og ammunition, Fremstilling af maskiner
og udstyr i.a.n., Fremstilling af
militære kampfartøjer, Reparation af maskiner, Installation af
industrimaskiner og -udstyr
Fremstilling af elektriske komponenter (halvledere)
Bygning af skibe og både, Reparation og vedligeholdelse af
skibe og både
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l., Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
Fremstilling af motorkøretøjer,
påhængsvogne og sættevogne,
Fremstilling af lokomotiver og
andet rullende materiel til jernbaner og sporveje, Fremstilling
af transportmidler i.a.n., Reparation og vedligeholdelse af andre
transportmidler
38.31 Demontering af udtjente
køretøjer, skibe, maskiner mv.,
38.32 Genbrug af sorterede materialer
Opførsel af bygninger, Anlægsarbejder, Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder
Opsamling og behandling af spildevand, Indsamling af affald, Behandling og bortskaffelse af affald, Rensning af jord og grundvand og anden for forureningsbekæmpelse
Udgivelse af bøger, tidsskrifter
og anden udgivervirksomhed,
Indspilning af lydoptagelser og
udgivelse af musik
Trykning og reproduktion af indspillede medier
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29

Wholesale and retail trade; repair
of motor vehicles, motorcycles
and personal and household
goods

45, 46, 47,
95.2

30

Hotels and restaurants

55, 56

31

Storage and communication
(Transport, storage and communication)

52, 61

32

Financial intermediation; real estate; renting

64, 65, 66,
68, 77

33

Information technology

58.2, 62,
63.1

34

Engineering services

71, 72, 74
except 74.2
and 74.3

35

Other services

69, 70, 73,
74.2, 74.3,
78, 80, 81,
82
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Handel med biler og motorcykler
og reparation heraf, Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler, Detailhandel
undtagen med motorkøretøjer
og motorcykler, Reparationer af
varer til personlig brug og husholdningsbrug
Overnatningsfaciliteter, Restaurationsvirksomhed
Hjælpevirksomhed i forbindelse
med transport og telekommunikation
Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring
og pensionsforsikring, Forsikring
+ genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring, Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring, Fast ejendom, Udlejning og leasing
Udgivelse af software, Computerprogrammering + konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter, Databasehandling + webhosting og lignende serviceydelser + webportaler
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
+ teknisk afprøvning og analyse,
Videnskabelig forskning og udvikling, Andre liberale + videnskabelige og tekniske tjenesteydelser undtagen Fotografisk
virksomhed, Oversættelse og
tolkning
Juridisk bistand + bogføring og
revision, Hovedsæders virksomhed + virksomhedsrådgivning,
Reklame og markedsanalyse, Fotografisk virksomhed, Oversættelse og tolkning, Arbejdsformidling, Vagt- og sikkerhedstjenester
og overvågning, Serviceydelser i
forbindelse med ejendomme
samt landskabspleje, Administrationsservice + kontorservide og
anden forretningsservice
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4 - Building complexes
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36

Public administration

84

37

Education

85

38

Health and social work

75, 86 (except 86.1),
87, 88

39

Other social services

59.1, 60,
63.9, 79, 90,
91, 92, 93,
94, 96

33

Information technology

58.2, 62,
63.1

34

Engineering services

71, 72, 74
except 74.2
and 74.3

35

Other services

69, 70, 73,
74.2, 74.3,
78, 80, 81,
82
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Offentlig forvaltning og forsvar +
socialsikring
Undervisning
Dyrlæge, Sundhedsvæsen (undtagen Hospitaler), Institutionsophold, Sociale foranstaltninger
uden institutionsophold
Produktion af film, video- og tvprogrammer, Radio- og tv-virksomhed, Andre informationstjenester, Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed + reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed,
Kreative aktiviteter + kunst og
forlystelser, Biblioteker + arkiver
+ museer og anden kulturel virksomhed, Lotteri- og anden spillevirksomhed, Sport + forlystelser
og fritidsaktiviteter, Organisationer og foreninger, Andre personlige serviceydelser
Udgivelse af software, Computerprogrammering + konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter, Databasehandling + webhosting og lignende serviceydelser + webportaler
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
+ teknisk afprøvning og analyse,
Videnskabelig forskning og udvikling, Andre liberale + videnskabelige og tekniske tjenesteydelser undtagen Fotografisk
virksomhed, Oversættelse og
tolkning
Juridisk bistand + bogføring og
revision, Hovedsæders virksomhed + virksomhedsrådgivning,
Reklame og markedsanalyse, Fotografisk virksomhed, Oversættelse og tolkning, Arbejdsformidling, Vagt- og sikkerhedstjenester
og overvågning, Serviceydelser i
forbindelse med ejendomme
samt landskabspleje, Administrationsservice + kontorservice og
anden forretningsservice
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(transmission and distribution)
traction of raw materi- goods/cargo
als and transport

8 - Energy Supply

7 - Agriculture

6 - Mining

5 - Transport
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36

Public administration

84

37

Educational complexes

85

Offentlig forvaltning og forsvar +
socialsikring
Undervisning

38

Health and social work

86.1

Hospitaler

31

Transport, storage and communication

49, 50, 51,
53

Landtransport og rørtransport,
Skibsfart, Luftfart, Post- og kurértjenester

2

Mining and quarrying

05,
06,
07,
08,
09

Indvinding af kul og brunkul,
Indvinding af råolie og naturgas,
Brydning af metalmalme,
Anden råstofindvinding,
Serviceydelser i forbindelse med
råstofindvinding

1

Agriculture, forestry and fishing

01, 02, 03

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed,
Skovbrug og skovning, Fiskeri og
akvakultur

11

Nuclear Fuel

24.46

25

Electricity Supply

35.1

Oparbejdning af nukleart brændsel
Elforsyning

26

Gas Supply

35.2

Gasforsyning

27

Water supply

35.3

Fjernvarmeforsyning
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