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REFERAT
8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

Tid
Sted

: 19. marts 2015, kl. 10:00 – 14:00
: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Deltagere:
Anders Mortensen (AM), Arbejdstilsynet (AT)
Niels Kofoed (NK), Arbejdstilsynet
Charlotte Hellensberg (CH), DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Kirsten Grahn Nielsen (KGN), Miljøstyrelsen (MST)
Leise Thers Egesberg (LTE), Energistyrelsen (ENS)
Annette Dragsdahl (AD), Dansk Industri (DI)
Karen Rud Michaelsen (KRM), Sikkerhedsstyrelsen (SIK)
Lars Bo Hammer, Kamstrup A/S, DI
Jesper Høy (JH), DANAK
Emil Dyrelund Jakobsen (EDJ), DANAK
Niels Christian Dalstrup (NCD), DANAK
Hanne Reiff (HR), DANAK
Afbud:
Nada Savic Larsen, Forsikring & Pension (F&P)
Niels Madsen, DIC
Annette Kromann, DNVGL
Hans Falster, FORCE Certification A/S (FC)
Jørgen Baadsgaard Jensen, Dancert
Carsten Haugsted, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (MFLF)
Torben Lindholm, DI
Bruno Philipson, Energistyrelsen (ENS)
Jacob Færgemand, BVCD
Jens Bruun Kristensen, Inspecta Denmark A/S
Rikke Dahl Nielsen (RDN), DANAK

Velkomst og præsentation af nye medlemmer/EDJ
JH og EDJ bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.
Godkendelse af dagsorden
De tilsendte Transition Planning Guidance for ISO 9001 og ISO 14001 blev behandlet under det sidste underpunkt
i pkt. 6.

Dagsordenen blev godkendt.
Opfølgning på referat fra 6. møde 10. april 2014
Der var ingen kommentarer til referatet.
Status på nye certificeringsordninger
Certificeringsordning for ISO 29.001 Petrokemisk industri:
EDJ orienterede om at der har været forespørgsel på ISO 29.001 til Petrokemisk industri, og at det er nu muligt at
blive certificeret for overensstemmelse med denne.
Interoperabilitet og godkendelse af assessorer i den forbindelse:
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om
interoperabilitet i jernbanesystemet er indført i Danmark med en bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen i 2011.
EDJ orienterede om at der er frist i maj måned for akkreditering af assessorer på jernbaner.
Certificeringsordning for transportable konstruktioner:
JH orienterede om, at certificeringsordningen for transportable enheder er kommet i gang. På nuværende tidspunkt
er der en enkelt akkrediteret virksomhed. ENS har sendt vejledning ud til kommunerne om, hvordan de skal
håndtere sagsbehandlingen vedr. transportable konstruktioner.
Schemes på fødevareområdet - Jacob Færgemand, Bureau Veritas.
Punktet blev udskudt til næste møde.
JH fandt, at punktet er mere aktuelt nu, da fødevareministeren ønsker øget brug af certificering.
Orientering om kravdokumenter og guidelines for akkreditering
Ny AMC 15 – principper for gennemførelse af markbesøg / Principper for gennemførelse af markbesøg ved
produktcertificering og inspektion.
JH orienterede om, at grundprincippet for alle akkrediteringer er, at der skal mindst være ét markbesøg pr. år, og at
besøgene skal være repræsentative for aktiviteterne.
I løbet af akkrediteringsperioden skal DANAK dække alle områder. Hvis der er flere ordninger under en
akkreditering, skal DANAK på markbesøg hvert andet år på hver ordning under akkrediteringen. DANAK skal
begrunde, hvis der bliver foretaget færre markbesøg end ét om året på hver akkreditering.
Internationalt har nogle akkrediteringsorganer flere markbesøg og andre har færre. DANAK ligger et stykke under
dem, som har flest markbesøg.
Niels-Christian Dalstrup orienterede om, at et nyt IAF dokument MD 17:2015 har krav, om at hele
akkrediteringsområdet skal være dækket af markbesøg i løbet af akkrediteringsperioden. Dokumentet skal være
implementeret i 2018.
Annette Dragsdahl havde en kommentar til sidste afsnit i på side 5 i AMC 15. Hun mener det kan gøres tydeligere,
at alle områder skal overvåges mindst en gang inden for én akkrediteringsperiode.

AMC 15 kommer i officiel høring hos alle certificeringsorganer.
Ny AB 6 – håndtering og indrapportering af CO’s aktiviteter i udlandet (implementering af IAF MD 12) /
Principper ved implementering af IAF MD 15 – hvor akkrediteringsorganet årligt skal indhente data om
ledelsessystemcertificeringsorganernes aktiviteter
JH orienterede om, at DANAK ifølge IAF skal indhente et årligt overblik over CO’ernes aktiviteter i udlandet.
Oplysningerne skal bruges til en bedre planlægning af DANAK’s besøg.
Annette Dragsdahl spurgte, hvem der drager nytte af og hvem, der betaler for arbejdet. Hun nævnte derudover, at
der kunne være forhold omkring fortrolighed i forhold til offentlighedsloven, hvis CO skal redegøre for alle deres
aktiviteter.
EDJ svarede, at oplysningerne vil kunne bidrage til, at udgifterne til akkreditering vil blive reduceret, idet DANAK
kan bede det lokale akkrediteringsorgan at udføre markbesøg for DANAK hos danske CO’er i udlandet.
AD, DI fandt, at pkt. e under 2.8 i notatet ”Implementering af krav til indberetning af certificeringsaktiviteter” er
meget omfattende og undrede sig over, hvorfor det er nødvendigt at indberette den mængde information én gang
årligt.
AMU svarede, at det forventes internationalt, at alle akkrediteringsorganer indrapporterer udenlandske aktiviteter
for de af deres CO’er, som arbejder i udlandet. JH nævnte, at kritik oftest opstår, når CO’er mener, at de forskellige
akkrediteringsorganer ikke udfører lige mange markbesøg. En direkte implementering af IAF’s krav, vil medfører
krav, der er vanskelige at fortolke. Men den ny AB 6 vil DANAK i højere grad få mulighed for at planlægge sine
besøg. Ulempen er, at det under alle omstændigheder vil medføre mere bureaukrati for CO’erne.
KRM fandt, at DANAK skal implementere det, der giver mest mening for CO’erne.
JH takkede for de forskellige synspunkter, og fortalte at DANAK endnu ikke er helt klar på, hvilken løsning, der
sendes i høring.
Ny AMC 16 – implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/ISO/TS 22003
EDJ orienterede om, at DANAK følger IAF’s retningslinier. ISO/CASCO lægger information om ændrede/nye
standarder på deres hjemmeside.
Ny AMC 1X om implementering af Energistyrelsens BEK 1212, 2014 om obligatorisk energisyn i store
virksomheder
NCD orienterede om udkast til AMC om energisyn for store virksomheder. CO’er, som er akkrediteret til
energiledelse skal ikke gøre noget. Hvis CO er akkrediteret til miljøledelse skal der søges om udvidelse med
energisyn. Der sendes en AMC ud om ændringen, og CO’erne herefter.
DANAK’s fortolkning af pkt. 8.1.3, offentlig tilgængelig information i DS/EN ISO/IEC 17021:2011
NCD orienterede om at DANAK har krav om at disse oplysninger skal være offentligt tilgængelige via
hjemmesiden. Oplysningerne nævnt i pkt. 8.1.3 skal ikke forveksles med oplysninger, der er krævet i standardens
pkt. 8.3 Fortegnelse over certificerede kunder.
Ny ISO 17021-1:20XX forventes maj-juni 2015, IAF’s vedtagelse af 2 års implementeringsperiode

NCD orienterede om ændringerne i standarden. Der er ikke mere krav om komité til uvildighed eller til offentligt
tilgængeligt register over certificerede kunder. Der er 2 års konverteringsperiode fra standarden er vedtaget.
Standarden er endnu ikke vedtaget.
Ny ISO 9001 og 14001 til september 2015
NCD orienterede om, at der for disse standarder, er 3 år til konvertering fra udgivelsen. ISO 9001 er klar til
september 2015, og sandsynligvis er ISO 14001 klar samtidig. Dette betyder, at de senest skal være konverteret
september 2018. DANAK vil udgive en AMC om overgangen. IAF’s vejledning er brugbar. Strukturen i
standarderne er ens, ligesom risikotilgang til virksomhedens processer er skærpet. Der er ikke krav om en
ledelsesrepræsentant, og der er mindre fokus på dokumentation. Der foreligger endnu ikke en egentlig EA-tolkning
af centrale elementer i standarderne.
DANAKs strategi 2015-2020
JH ønskede kommentarer til DANAK’s strategi. Han ønskede at vide, om strategien, som den foreligger nu, virker
som et papir til Sikkerhedsstyrelsen snarere end at være et styringsdokument for DANAK’s arbejde.
AD, DI syntes, at strategien var udmærket. Troværdighed og anerkendelse er en del af akkrediteringssystemet. Der
skal arbejdes lidt med formuleringen under handlingsplan 2, i forhold til hvad DANAK lægger i samarbejde med
kunder. Hun spurgte, om denne formulering kunne være i modstrid med DANAKs uvildighed.
JH svarede, at en del af det, DANAK formulerer i sin strategi ikke kan gøres af DANAK selv. Meget af det
DANAK ønsker at gøre, for at øge værdien af akkreditering, er noget vi ikke kan gøre selv. Det skal ske i
samarbejde med kunderne. DANAK vil kigge på, om det er nødvendigt at ændre formuleringen.
JH spurgte, om det er muligt at genkende DANAK i strategien, hvor til flere svarede ja.
Strategien vil blive fulgt op af årlige handlingsplaner.
Orientering fra DANAK, heriblandt nyt om ny EA-2/17 (AB 18) samt Blue Guide 2014
I 2014 er Jens Ostermann og Karen Jensen fratrådt. Der er ansat to nye i Certificeringssektionen: Charlotte Thrane
skal arbejde med produktcertificering og inspektion og Hanne Reiff skal arbejde med ledelsessystemer og
personcertificering. I Certificeringssektionen henholdsvis Laboratoriesektionen er der pt. ansat 11 og 8 ledende
assessorer.
AB 18 udgår, da der er kommet ny EA-2/17.
KRM orienterede om at der er møde den 17. april 2015 med EU kommissionen om Blue Guide 2014.
Orientering fra udvalgets medlemmer
AM orienterede om, at Arbejdstilsynet er ved at implementere fire direktiver på områderne trykbærende udstyr,
elevatorer og eksplosiver.
Arbejdstilsynet kræver, at CO’er ansøger om akkreditering igen for at få tilladelse til at fortsætte som CO vedr.
trykbærende udstyr. Ny bekendtgørelse om anvendelse af elevatorer medfører ikke krav til CO om ansøgning om
fornyet akkreditering. AT har dialog med DANAK, om hvorvidt DANAK skal udføre yderligere tilsynsbesøg. På
ATEX forventes det at blive Arbejdstilsynet, som fortsætter som bemyndigende organ, men det er ikke endeligt
vedtaget endnu.

AD orienterede om at DI planlægger et seminar 15. september 2015 sammen med Dansk Standard og
Sikkerhedsstyrelsen om de nye direktiver omkring bl.a. dokumentation og dokumentationskrav.
KMR orienterede om, at Sikkerhedsstyrelsen også er i færd med at implementere nye direktiver inden 2016. Det
drejer sig om det pyrotekniske direktiv og de måletekniske direktiver, NAWI og MID. Sikkerhedsstyrelsen skal
kunne nå at genudpege notificerede organer inden fristen udløber i 2016. Sikkerhedsstyrelsen omskriver direktivet
til en ny bekendtgørelse.
AD gjorde opmærksom på, at DI ønsker, at Sikkerhedsstyrelsen gør som Arbejdstilsynet, der ikke omskriver
direktiver.
KRM spurgte mødets deltagere, om de havde kontaktet Kommissionen i forbindelse med en sag vedrørende
Servicedirektivet. Sikkerhedsstyrelsen har i den forbindelse stillet krav om, at danske leverandører af varmemålere
skal anmelde til Sikkerhedsstyrelsen, hvis de har implementeret ISO 9001, så de fremgå af Sikkerhedsstyrelsens
hjemmeside.
Fastlæggelse af næste møde
Næste møde i Sektorudvalg for Certificering er den 12. november 2015.
Eventuelt
Ingen bemærkninger.

