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Certificeringsbestemmelser ACQP 
 
 

Formålet med disse certificeringsbestemmelser er at beskrive DNVs fremgangsmåde ved levering 
af serviceydelser omfattet af akkrediteret ACQP Produktcertificering. Audit gennemføres baseret 
på internationale certificeringsregler. En certificeringsopgave igangsættes på baggrund af en 
underskrevet kontrakt. Her er et overblik over proces og deadlines; 
Før certificeringsprocessen: 1-2 uger før audit skal finde sted vil kunden blive kontaktet af 
DNV's ACQP auditor for at aftale endelig dato for audit. Audit vil blive planlagt så det sikres at der 
er kyllinger i staldene, eller at relevant enhed (transport/indfangning) er i proces. DNV's auditor 
sender e-mail til kunden efter audit er aftalt som bekræftelse på audittidspunkt. Derudover 
fremsendes et program for dagen samt info omkring relevante dokumenter, der skal være 
tilgængelige på ved audit. 
Under audit: Certificeringsaudit påbegyndes med et åbningsmøde og rundes af med et 
afsluttende rapporteringsmøde. På afsluttende møde vil auditafvigelser og -bemærkninger blive 
præsenteret. 
Indenfor 2 hverdage efter audit, fremsendes afvigelsesrapporten per mail til kunden. 
30-45 dage efter audit afhængigt af hvilket segment kunden tilhører (Kyllingeproducent: 45 
dage, Transport/indfangning: 30 dage); Kunden skal have lukket afvigelser på tilfredsstillende vis 
og fremsendt dokumentation til DNV. 
Hvis ikke kunden lukker afvigelserne indenfor den relevante tidsfrist, skal der indenfor 14 dage 
gennemføres en re-audit on-site, hvor DNV skal kunne lukke afvigelserne. 
Senest 14 dage efter at kunden har lukket sine afvigelser og DNV har accepteret dem, 
fremsendes auditrapporterne, og auditdokumenter sendes til intern teknisk gennemgang. 
Senest 90 dage efter modtagelse af audittapportern vil kunden modtage et certifikat fra DNV.  
 Certifikatet er gyldigt i 3 år, og der udføres audit hvert 3. år af DNV som grundlag for 
udstedelse af et nyt 3-årigt certifikat.   
I den mellemliggende priode fra et certificeringsaudit til det næste, skal kunden selv sikre at 
der bliver lavet ”selv-audit” hvert år. 
Såfremt kunden ønsker at udvide certificeringsområde, skal der gennemføres en audit af det 
udvidede område. Auditproces følger ovenstående og efter endt audit og afvigelsesbehandling vil 
der kunne udstedes et certifikat med det udvidede dækningsområde. 
Såfremt certificeringens dækningsområde ønskes reduceret, vil DNVs auditor indstille til 
ændring af eksisterende certifikat på baggrund af af kundens information om ændringerne. 
Såfremt DNVs auditor vurderer, der er behov for at gennemføre en audit, vil dette blive 
gennemført inden indstillingen. Certifikatet vil herefter revideret på baggrund af DNVs auditors 
indstilling. 
 

 


