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1. Regelgrundlag
Denne akkrediteringsmeddelelse omfatter certificering af arbejdsmiljøledelsessystemers overensstemmelse med:
•

ISO 45001

•

OHSAS 18001

•

BEK 1510/2018 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001

•

BEK 1191/2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001

•

BEK 1193/2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering

hos organisationer inden for området brand og redning, der specifikt er omfattet af NACE-kode 84.25
”Brandvæsen”.1
I forbindelse med certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer hos organisationer, inden for området
brand og redning har DANAK været i dialog med Arbejdstilsynet. Det har været drøftet, hvordan man
inden for området brand og redning kan opnå et arbejdsmiljøcertifikat og samtidig have områder og aktiviteter, hvor man, af hensyn til redning af liv og værdier, ikke i alle tilfælde kan overholde arbejdsmiljølovgivningen.
Denne akkrediteringsmeddelelse orienterer om, hvad der kræves for at blive akkrediteret, og opretholde,
akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer på området brand og redning.

2. Krav til certificeringsorganet
Certificeringsorganet skal ud over dokumentation for kompetence have en specifik beskrivelse af, hvordan området brand og redning håndteres af certificeringsorganet. Beskrivelsen skal sikre:
•

at der sker en bedømmelse af organisationens opfyldelse af arbejdsmiljølovgivningen med tilhørende administrative forskrifter, og at der er en identifikation af særlige områder, hvor ”andre
hensyn” kan være så tungtvejende, at hensyn til arbejdsmiljøloven må vige;

•

at der på disse særlige områder sker en vurdering af organisationens tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet. Hvis organisationen ikke i videst muligt omfang lader arbejdet foregå under
iagttagelse af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen, skal certificeringsorganet rejse afvigelser, som
vil have opsættende virkning på udstedelse af certifikat eller kan føre til fratagelse af eventuelt
udstedt certifikat, såfremt passende korrigerende handlinger ikke implementeres rettidigt;

•

at der foreligger dokumentation i de enkelte sager for organisationens opfyldelse af ovenstående,
samt certificeringsorganets vurdering heraf, f.eks. i tjeklister og rapporter.

3. Ansøgning
Et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer, og som ønsker
akkrediteringen udvidet til at omfatte certificering af organisationer, der udfører brand og redning, skal
fremsende følgende til DANAK sammen med ansøgning:
1

Akkreditering gives til område hvor NACE-koder i Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2006 anvendes.
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•

Dokumentation for teknisk kompetence omfattende brand og redning.

•

Procedurer og tjeklister for gennemførelse og rapportering af audit indenfor brand og redning jf.
ovenstående krav i pkt. 2.

I forbindelse med udvidelse af akkrediteringsområdet for en eksisterende akkreditering vil DANAK gennemgå den fremsendte dokumentation forud for overvågning af den praktiske udførelse af fase 2-audit
hos en organisation, der udfører brand og redning.
Certificeringsorganer, der ikke i forvejen er akkrediteret til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer,
skal udover ovenstående fremsende dokumentation, jf. DANAK’s ansøgningsblanket. Ansøgningen vil
blive behandlet i henhold til forløbet beskrevet i DANAK’s ”Trin for Trin”, som kan findes på
www.danak.dk.

