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1. Introduktion 
 

1.1 Denne vejledning henvender sig til akkrediterede laboratorier og certificeringsorganer, der ansøger om 

bemyndigelse til at udføre tredjepartsopgaver i processen med vurdering og kontrol af ydeevnens 

konstans i henhold til Artikel 47 i Byggevareforordningen
1
 (udpegning som notificeret organ i henhold 

til Byggevareforordningen - CPR). 

 

1.2 Det fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om notificerede organer, at DANAK i henhold til 

Artikel 40 i Byggevareforordningen, er udpeget til at behandle ansøgninger om notifikation, som er 

baseret på en akkreditering, jfr. Artikel 47 stk. 1 og 2 i Byggevareforordningen. Energistyrelsen er 

notificerende myndighed i Danmark (Byggevareforordningen, Artikel 40). 

 

2. Ansøgning om notifikation 

 

2.1 En virksomhed, der ønsker at blive udpeget som notificeret organ i henhold til Byggevareforordningen, 

skal sende en ansøgning til DANAK. 

 

2.2 Ansøgningsskemaet findes på DANAKs hjemmeside, www.danak.dk under emnet ’om akkreditering’ 

 

2.3 Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken akkreditering ansøgeren har til dokumentation for opfyldelse af 

relevante krav i Byggevareforordningen. 

Akkreditering skal være i henhold til nedenstående harmoniserede standarder som dokumentation for 

opfyldelse af kravene i Artikel 43
2
 til de aktiviteter, som notificerede organer udfører i henhold til de 

systemer, der er nævnt i Bilag V til Byggevareforordningen: 

o System 1 og 1+: DS/EN ISO/IEC 17065:2012 Overensstemmelsesvurdering - Krav til 

organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser. 

o System 2+: DS/EN ISO/IEC 17065:2012 Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, 

der certificerer produkter, processer og serviceydelser. 

o System 3: DS/EN ISO/IEC 17025:2005/2017 Generelle krav til prøvnings- og 

kalibreringslaboratoriers kompetence.  

 Akkreditering efter en af ovennævnte standarder skal være givet for et akkrediteringsområde, som 

dækker de aktiviteter, ansøgeren vil udføre som notificeret organ. 

 Akkrediteringen skal dække relevante krav i Byggevareforordningen. Der skal være en reference til / 

specifikation af opfyldelsen på akkrediteringsdokumentet, der udstedes til virksomheder, som er 

bedømt i forhold til de specifikke krav i Byggevareforordningen. 

   

2.4 DANAK sender en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen, sammen med en aftale om opfyldelse 

af grundlæggende krav for notifikation, der skal underskrives og returneres til DANAK. Eventuelle 

spørgsmål vil blive afklaret i forbindelse med bekræftelsen. DANAK kan vælge at sende en oversigt 

over de(t) ansøgte område(r) til godkendelse hos ansøger. 

 

2.5 Hvis ansøgeren opfylder kravene til at blive udpeget som notificeret organ og DANAK har modtaget 

underskrevet aftale jfr. pkt. 2.4, træffer DANAK afgørelse om notificering og anmelder til 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at ansøgeren er udpeget som notificeret organ i henhold til 

Byggevareforordningens Artikel 48. Dette sker ved registrering i NANDO < Link til NANDO>.  

 

                                                           
1
 Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for 

markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (herefter Byggevareforordningen) 

2
 I henhold til Artikel 44 i Byggevareforordningen kan en virksomhed, som dokumenterer at den opfylder kravene i 

relevante harmoniserede standarder (her akkrediteringsstandarderne f.eks. DS/EN ISO/IEC 17065), formodes at opfylde 

kravene i Artikel 43, for så vidt den harmoniserede standard dækker disse krav (overensstemmelsesformodning).  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
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2.6 Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan gøre indsigelser mod et anmeldt notificeret organ, jf. 

Artikel 48, stk. 4. Hvis udpegningen er baseret på akkreditering, er fristen for indsigelser fra 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater 2 uger. DANAK underretter ansøger om dato for 

høringsfrist. 

  

2.7 Hvis det notificerede organ ikke har et identifikationsnummer i forvejen eksempelvis i forbindelse 

med et direktivområde, bliver det tildelt af Kommissionen, jf. Artikel 49 i Byggevareforordningen. 

 

2.8 DANAK meddeler ansøgeren afgørelsen og dato for ikrafttrædelse af notificering, hvis der ikke gøres 

indsigelser fra Kommissionen og de øvrige medlemsstater.  

 

2.9 Hvis der gøres indsigelser fra Kommissionen eller de øvrige medlemsstater, meddeler DANAK, at 

notificeringen ikke træder i kraft, og at ansøgeren ikke kan udføre aktiviteter som notificeret organ.  

 

2.10 Hvis der ikke gøres indsigelser fra Kommissionen eller de øvrige medlemsstater, vil oplysninger om 

det anmeldte notificerede organ blive offentliggjort af Kommissionen på NANDO ved fristens udløb. 

Derefter vil der kunne udføres opgaver som notificeret organ. 

 

2.11 Notificerede organer, som ønsker ændring / udvidelse af det område, hvor de kan udføre aktiviteter 

som notificeret organ, skal sende en ansøgning til DANAK. Det notificerede organ skal dokumentere, 

at deres akkreditering dækker det ændrede område i henhold til punkt 2.3. Ansøgningsskema til 

ændring / udvidelse kan findes på DANAK’s hjemmeside www.danak.dk under emnet ’om 

akkreditering’. 

 

2.12 Ansøgning om ændring behandles efter punkt 2.5 til 2.10. 

 

2.13 Notificeringsprocessen er beskrevet i diagrammet i bilag 1.  

 

 

3. DANAK’s akkreditering af en virksomhed, der ønsker at blive udpeget som notificeret organ i 

henhold til Byggevareforordningen 

 

3.1 Virksomheder, der vil anvende en akkreditering fra DANAK som grundlag for udpegning som 

notificeret organ efter Byggevareforordningens Artikel 48, skal ansøge med henvisning til hvilke 

harmoniserede produktstandarder i akkrediteringen, der ønskes omfattet. Se desuden DANAK’s 

akkrediteringsbestemmelse AB 18. 

 

3.2 Ud over kravene i artikel 43, skal følgende bestemmelser i Byggevareforordningen opfyldes: 

 Artikel 45 om dattervirksomheder og underentreprenører i tilknytning til notificerede organer 

 Artikel 46 om anvendelse af faciliteter uden for det notificerede organs prøvnings-laboratorium 

 Artikel 52 om operationelle forpligtelser for notificerede organer 

 Artikel 53 om oplysningskrav for notificerede organer og 

 Artikel 55 om koordinering af notificerede organer 

 

3.3 Det vil fremgå af akkrediteringsdokumentet, at DANAK har bedømt virksomhedens opfyldelse af 

relevante krav i Byggevareforordningen. 

 

3.4 DANAK vil vurdere den fortsatte overholdelse af relevante krav i Byggevareforordningen i forbindelse 

med de ordinære besøg for akkrediteringen. 

  

http://www.danak.dk/
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4. Betaling 

 

4.1 DANAK, Den Danske Akkreditering Fond drives som en non-profit virksomhed. Alle omkostninger hos 

DANAK i forbindelse med sagsbehandling, bedømmelsesaktiviteter og opretholdelse af notifikation 

dækkes af ansøgende eller notificerede virksomheder. Opkrævning af honorarer sker i 

overensstemmelse med DANAK’s prisliste for akkreditering m.v.  
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Bilag 1 

 

Notifikation – trin for trin 

 

 

Ansøgning om notificering 

Nej 

Ja 

DANAK gennemgår 

dokumentation for akkreditering 

i forhold til ansøgningsmateriale 

Ansøgningsbekræftelse, aftale 

og faktura på 

ansøgningshonorar 

Afgørelse om notificering 

DANAK anmelder til 

Kommissionen  
 

Kommissionen tildeler ID-

nummer, (ved ny ansøger)  

2 ugers høringsfrist 
 

DANAK meddeler ansøger om 

afgørelse, frist for indsigelse og 

tidspunkt for ikrafttrædelse 
 

Notificeringen offentliggøres på 

Nando og ansøger er notificeret 

Har ansøger en 

akkreditering der dækker 

CPR? 

Procedure for 

akkreditering 

følges 

Akkreditering 

dækker krav  

i CPR 


