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Denne akkrediteringsmeddelelse omhandler indførelse af ny bekendtgørelse til erstatning af bekendtgørelse 

629/2008 vedrørende certificering og inspektion af byggepladselevatorer. 

 

Arbejdstilsynet har den 5. april 22 udstedt ny bekendtgørelse 428/2022 om anvendelse af tekniske hjælpe-

midler, der træder i kraft den 1. juli 2022. Samtidig ophæves BEK 629/2008 om anvendelse af byggeplads-

elevatorer. Bekendtgørelse 461/2016 om elevatorer mv er ikke berørt. 

 

 

Krav til inspektionsorganer 

 

Ændringerne betyder at inspektionsorganer, for at kunne udføre inspektion på byggepladselevatorer (opstil-

ling og periodisk), efter 1. juli skal være akkrediteret til den ny bekendtgørelse for de nævnte/relevante akti-

viteter. 

 

Ansøgning til DANAK om ændring af akkreditering skal, for at sikre behandling inden ikrafttrædelse, frem-

sendes inden 1. juni 2022. Ansøgning skal indeholde:  

- beskrivelse/dokumentation for udført analyse af ændringer,  

- opdatering af kompetencer for involveret personale samt  

- opdaterede procedurer, tjeklister, inspektionsrapporter og attester mv.  

 

Ansøgninger vil blive behandlet administrativt hurtigst muligt, men grundet forestående ferieperiode kan 

DANAK ikke sikre behandling af ansøgning, hvor fristen overskrides, eller hvor materiale er ufuldkomment. 

Det anbefales snarest muligt at tage kontakt til ansvarlig ledende assessor for planlægning af proces. 

 

 

Krav til certificeringsorganer 

 

Ændringerne betyder, at krav om akkrediteret certificering af sagkyndige virksomheder til eftersyn, vedlige-

holdelse og reparation på byggepladselevatorer bortfalder. Certifikater til sagkyndige virksomheder for byg-

gepladselevatorer skal opretholdes frem til 1. juli 2022 hvor bekendtgørelse 629/2008 bortfalder.  

 

Certificeringsorganer skal oplyse certificerede kunder om ændring i grundlaget for certificering (ISO 17021-

1:2015 pkt. 8.5.1 og 8.5.2) og skal herunder fastlægge proces for afvikling af certifikater til bekendtgørelse 

629/2008.  

 

DANAK anbefaler at certifikater trækkes tilbage inden 1. oktober 2022. 

Ændring/reduktion af akkreditering skal aftales med den sagsansvarlige ledende assessor hos DANAK.  

 

Certificeringsorganer skal senest 1. juli 2022 fremsende dokumentation for hvorledes kunder informeres om 

ændringen samt besluttet termin for afvikling af certifikater. Når certificeringsorganet kan bekræfte at certi-

fikater er afviklet, vil akkrediteringen blive reduceret tilsvarende. 

 

DANAK, den 29. april 2022 

 

 


