
 

 

 

 

 

Referat af 1. møde i DANAK’s sektorudvalg for akkreditering til certifice-

ring 

 

Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 – 12:30 

Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde 

Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen – EDJ  (mødeleder/formand), 

Bo Thejls - BTH (sekretær), Anders Mortensen – AM, 

Dorte Harning – DH, Lars Korsholm – LK, Anne Drags-

bæk Rasmussen – ADR, Karen Rud Michaelsen – KRM, 

Jacob Færgemand – JF, Anders Elbek – AE, Christian Il-

søe – CI, Charlotte Hellensberg – CH, Hans Falster – HF, 

Torben Lindholm - TLN, Jesper Høy – JH 

Afbud : Renato Ezban, Maiken Skriver Poulsen, Kirsten Grahn 

Nielsen, Rikke Torp Pedersen 

Referent : Bo Thejls 

Referat er tilsendt : Til medlemmerne af det rådgivende sektorudvalg for tek-

nisk prøvning på miljøområdet 

  

 

1. Velkomst og præsentation af medlemmer 

DANAK’s direktør bød velkommen til udvalgets første møde. 

Indtil der er udpeget en formand for udvalget, vil DANAK (EDJ) lede mø-

derne. 

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder 

rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. 

Udvalgets sammensætning er ikke nødvendigvis endeligt – f.eks. savnes re-

præsentanter for slutbrugere (se pkt. 3). 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. 

 

3. Sektorudvalgets rolle. 

JH orienterede om udvalgets tilblivelse og ønskede rolle. Udvalget er 

nedsat af DANAK’s bestyrelse med det formål at rådgive DANAK om 

emner relateret til akkrediteret certificering. Bestyrelsen har vedtaget 

kommissorium for udvalget (udsendt med dagsorden). 

Væsentlige opgaver for udvalget vil bl.a. være: 

 input ved etablering af nye ordninger 

 

1. februar 2011 

Sag 21-06-25 

 

DANAK 

Dyregårdsvej 5B 

2740 Skovlunde 

 

 

Tlf. 7733 9500 

Fax 7733 9501 

CVR-nr. 26 89 93 89 

danak@danak.dk 

www.danak.dk 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

2 

 bidrage til at afstemme forventninger til akkrediteret certifice-

ring 

 udbrede kendskab til akkrediteret certificering og værdien heraf. 

Der vil være et overlab med sektorudvalg for miljøcertificering, som vil 

blive håndteret ved gensidig information. Inspektion er ikke arbejdsom-

råde for udvalget, men i fravær af et egentligt udvalg kan emner, der 

tangerer certificering, blive taget op. 

Det er vigtigt for DANAK at have alle interessenter repræsenteret, hvor-

for udvalget kan tænkes udvidet. Dansk Smedemesterforening, forbru-

gerorganisationer og brancheorganisationer blev nævnt som forslag til 

organisationer, der kunne repræsentere brugere af certificering. 

Udvalgets rolle og afgrænsning blev drøftet. Der var enighed om at ud-

valget kan spille en rolle ved fastlæggelse og synliggørelse af ”niveau” 

for certificering, ligesom udbredelse af kendskab til værdien af akkredi-

teret certificering er væsentlig. 

Udkast til forretningsorden blev tiltrådt uden kommentarer. Forretnings-

orden fastlægger bl.a. at: 

 DANAK har formandsrolle til en sådan er udpeget 

 mødefrekvens 2/år (evalueres efter en periode) 

 mulighed for pålæggelse af tavshedspligt 

 referater (konsensus) fra møder offentliggøres. 

 

 

4. Oversigt over certificeringsordninger (bilag) 

Formålet med den udsendte oversigt over akkrediteringsområder er bl.a. at 

tydeliggøre sektorudvalgets arbejdsområde. Beskrivelsen indeholder alene 

områder, som i dag udbydes som akkrediteret certificering. 

DANAK har identificeret enkelte områder, hvor myndighederne kræver 

ISO akkrediteret 9001-certificering med supplerende certificeringskrav 

(ISO 9001+) og/eller krav til certificeringsorgan, og hvor der ikke er speci-

fikt krav om akkreditering til certificering af den specifikke aktivitet. Da 

disse certificeringer kan udføres af certificeringsorganer med en generel ak-

kreditering til ISO 9001-certificering, har DANAK svært ved at identifice-

re, hvem der opererer på ordningen, og ordningerne er ikke nødvendigvis 

underlagt samme bevågenhed som områder beskrevet i akkrediteringsafgø-

relser og -dokumenter. DANAK har ikke nødvendigvis kendskab til alle 

ordninger af denne type. 
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Der er desuden, ud over områderne på listen områder, hvor der kræves cer-

tificering eller kontrolordninger, uden at det er krævet, at disse er akkredite-

ret. DANAK har ikke kendskab til omfanget af sådanne områder. 

Arbejdsmiljø er undtaget i oversigten, men da området ikke har andet til-

hørsforhold, vil det blive medtaget. 

Sagkyndige virksomheder til eftersyn af elevatorer og ”Keymark” savnes i 

oversigten. Keymark findes under produktcertificering, men er ikke speci-

fikt nævnt. 

Revideret oversigt bliver udfærdiget. 

 

5. Etablering af nye ordninger 

DANAK er bekendt med/involveret i flere nye ordninger, hvor akkrediteret 

certificering/inspektion er påtænkt en rolle. 

 For vedvarende energianlæg (Certificerings-/kvalificeringsordninger for 

installatører af mindre VE-anlæg efter RÅDETS DIREKTIV 

2009/28/EF) er der dialog med Energistyrelsen om implementering i 

national lovgivning. Det er endnu ikke besluttet, hvilken form for certi-

ficering (system, person etc.) eller eventuel inspektion, der vil skulle 

anvendes. 

 Ny dansk standard om Samfundsmæssigt ansvar (DS 26001) er muligt 

nyt område. Det er endnu ikke afklaret, om der findes et marked – både 

DANAK og certificeringsorganer er afventende. ISO 26000 kan ikke 

bruges som grundlag for certificering. Grundlag for akkreditering til 

certificering efter DS 26001 vil være ISO 17021. 

 For ETV (EU Environmental Technology Verification) er det netop be-

sluttet, at akkrediteringsstandarden skal være 17020 (inspektion), hvor-

for det ikke høre under dette udvalg. Også her er det uafklaret, hvor stor 

efterspørgslen vil være. 

 

6. Orientering fra DANAK 

Oplysninger om udvikling af akkrediteringsstandarder og øvrigt akkredite-

ringsgrundlag vil være at finde i DANAK- Nyt og på DANAKs hjemme-

side. 

En række akkrediteringsstandarder er under revision/udvikling med flg. 

forventede udgivelsestidspunkt: 

 17021: jan 2011 

 17065: juli 2012 

 17024: dec. 2012 
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 17020: dec. 2011 

 

ISO/IEC 17021:2011 er meddelt udgivet på mødedagen (1. feb.) med en 

overgangsperiode på 2 år. Tidshorisont for udgivelse fra DS i dansk over-

sættelse er pt. ikke oplyst. 

EDJ orienterede kort om nogle af de væsentligste aktiviteter internationalt, 

hvor CO2-området har stort fokus i øjeblikket som følge af kravene til veri-

fikation inden for luftfart og her inden sommerferien også verifikation som 

baggrund for uddeling af gratiskvoter i perioden efter 2012. Endelig er det 

besluttet, at ISO 14065 bliver den kommende anerkendte standard i relation 

til CO2-verifikation.  

I miljøsektorudvalget arbejdes der i øjeblikket på revision af DANAK’s ret-

ningslinje om kompetencekrav til audithold, RL 13, som følge af revision af 

kravene til hvilke virksomheder, der er omfattet af krav til miljøgodkendel-

se. Det har betydning for kategoriseringen af virksomheder efter RL 13 i 

lav, mellem og høj kompleksitet. Kompleksiteten har betydning for omfan-

get af særlig branchespecifik ekspertise (brug af eksperter i audit). 

 

7. Orientering fra udvalgets medlemmer 

KRM kunne oplyse, at man i det europæiske stakeholderforum for akkredi-

tering (EAAB) har taget hul på diskussionen om, hvorvidt det er formåls-

tjenligt med brug af forskellige ”sektorordninger” frem for brug af generelle 

standarder. 

JF opfordrede til, at DANAK gør sin indflydelse gældende for i videst mu-

ligt omfang at få harmoniseret akkrediteringsstandarder. DANAK er repræ-

senteret i det nationale DS-udvalg (s-335). 

HF rejste problematik omkring ændrede direktiver, som ikke altid følges op 

af ændringer i national lovgivning, hvilket kan give problemer med at sikre 

entydige referencer ved udstedelse af certifikater. I de situationer hvor der 

ikke udgives ny dansk bekendtgørelse (og hvor den gamle henviser til et 

gammelt direktiv) må entydigheden sikres i det konkrete tilfælde.  

 

8. IAF dokumenter (International Accreditation Forum) 

Udvalget drøftede nytten af at oversætte IAF-dokument om forventet udbyt-

te af certificering til ISO 9001. Der var almindelig enighed om, at doku-

mentet ville være en støtte for udbredelse og forståelse af akkrediteret certi-

ficering. Udvalget så gerne dokumentet suppleret med forskellige myndig-
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heders syn på akkrediteret certificering og herunder beskrivelse af certifice-

rede virksomheders udbytte. 

Et tilsvarende dokument om miljøcertificering er oversat til dansk (sektor-

udvalg miljø) og vil snart blive udsendt og offentliggjort på bl.a. DANAK’s 

hjemmeside.  

Tilsvarende forklaringsdokumenter kunne være ønskelige på andre områder 

– herunder arbejdsmiljø og eventuelt inspektion. 

 

9. Fastlæggelse af næste møde 

Næste møde i Sektorudvalg for certificering aftalt til tirsdag d. 30. august 

2011 kl. 9.00 – 12.00. 

 

10. Eventuelt 

Intet behandlet 


