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1. Anvendelsesområde 

 

1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK’s akkreditering i henhold til Europapar-

lamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagel-

se i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).  

 

1.2 Akkrediteringsbestemmelsen finder endvidere anvendelse for miljøverifikatorer, som foretager verifikation 

og validering i tredjelande, dvs. i lande uden for EU-medlemsstaterne. 

 

1.3 Hertil kommer bestemmelser, der retter sig mod miljøverifikatorer, der er akkrediteret (eller har licens) i 

udlandet, og som vil foretage miljøverifikation af anlægsområder i Danmark. 

 

2. Angivelse af akkrediteringsområde 

 

2.1 En akkrediteret miljøverifikator må kun erklære at være akkrediteret med hensyn til de aktiviteter, der er 

dækket af akkrediteringsområdet. 

 

2.2 Et akkrediteringsområde fastlægges individuelt og afgrænses ved angivelse af erhvervssektorer/NACE-

koder, som anført i Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den 

Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter, NACE rev. 2, og om ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder. 

 

2.3 Såfremt andet ikke er anført, vil akkrediteringsområdet for en miljøverifikator være geografisk afgrænset til 

EU-medlemsstaterne. Hvis en akkrediteret miljøverifikator vil foretage verifikation og validering i tredjelande, 

vil der skulle ansøges specifikt om udvidelse af akkrediteringen, hvorefter de(t) pågældende land(e) vil fremgå 

af akkrediteringsområdet. 

 

3. Udførelse af verifikation 

 

3.1 Udførelse af en akkrediteret ydelse inden for en af akkrediteringsområdets erhvervssektorer betinger speciel 

teknisk, faglig kompetence inden for sektoren og til den konkrete opgave. 

 

3.2. Miljøverifikatorens ledelse skal være kompetent til at fastlægge og bedømme den faglige kompetence, der 

kræves for at gennemføre verifikation inden for hver af de erhvervssektorer, akkrediteringsområdet omfatter. 

Ledelsen skal være fagligt kompetent til at vurdere, om miljøverifikatoren råder over faglige ressourcer, der er 

tilstrækkelige til at udføre en konkret opgave, omfattet af akkrediteringsområdet, og skal kunne sammensætte 

det til opgaven nødvendige bedømmelseshold.  

 

3.3 Den akkrediterede miljøverifikator må ikke påtage sig en opgave, hvortil miljøverifikatoren ikke har den 

fornødne faglige kompetence.  

 

3.4 Procedurerne for tilbudsgivning og kontraktgennemgang skal omfatte analyse af den konkrete opgaves fag-

lige kompleksitet og faglige niveau af kapabilitet for opgavens opfyldelse og for sammensætning af bedømmel-

seshold, anvendelse af eksperter og for særlig instruktion af bedømmelsesholdet.  

 

3.5 Det skal dokumenteres, at den faglige kompetence vedligeholdes og ajourføres med udviklingen inden for 

området.  
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3.6 Miljøverifikator skal opretholde og løbende ajourføre dokumentation over bedømmelsespersonalets kvalifi-

kationer, uddannelse og erfaring, herunder hvilke verifikationer og eventuelle certificeringer, de enkelte medar-

bejdere har deltaget i. 

 

3.7 Miljøverifikator skal mindst fire uger forud for hver verifikation meddele tid og sted for enhver verifikation 

i Danmark til DANAK. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 23, stk. 2) 

 

3.8 Miljøverifikatoren skal iagttage de til Rådets Forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 supple-

rende regler og retningslinjer og henstillinger fra Kommissionen og offentliggjort på Kommissionens hjemme-

side (EMAS helpdesk). 

 

4. Miljøredegørelse og verifikationsrapport  

 

4.1 Attestation af miljøredegørelsen foretages på miljøverifikatorens attestationsdokument for vedføjelse til 

miljøredegørelsen.  

 

4.2 Attestationsdokumentet skal forsynes med miljøverifikatorens navn, adresse, evt. logo, samt akkredite-

ringsmærke med registreringsnummer. 

 

4.3 Attestationsdokumentet skal enten vedføjes miljøredegørelsens originaludgave, således at disse ikke kan 

adskilles, uden at det kan ses, eller have en så entydig identifikation af den originale udgave af miljøredegørel-

sen, at attestationsdokumentet ikke kan misbruges som attestation for en anden udgave af miljøredegørelsen.  

 

4.4 Det skal i attestationsdokumentet anføres, hvilket sprog attestationen af miljøredegørelsen gælder for.  

 

4.5 Attestationsdokumentet skal indeholde en note om, at miljøverifikatorens attestation ikke gælder oversættel-

se af miljøredegørelsen til andre sprog eller mangfoldiggørelse af originaludgaven.  

 

4.6 Miljøverifikatorens rapport til organisationen skal identificere den dokumentation, besøgt anlægsområde og 

samtaler med medarbejdere, som miljøverifikationen har omfattet.  

 

5. Miljøverifikatorer akkrediteret af DANAK som vil foretage verifikation i en anden EU-medlemsstat 

(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 24, stk. 1 og Kommissio-

nens Afgørelse (EU) 2016/1621 af 7. september 2016) 

 

5.1 En miljøverifikator, som vil foretage verifikation i en anden medlemsstat, skal opfylde bestemmelserne i den 

medlemsstat, som verifikationen foretages i. 

 

5.2 En miljøverifikator skal mindst 4 uger før hver miljøverifikation i en organisation i en anden medlemsstat 

anmelde verifikationen til det lokale akkrediteringsorgan.  

 

Anmeldelsen skal indeholde punkterne i afsnit 7.2 a)-d).  

 

DANAK vil kontrollere om miljøverifikatoren har opfyldt anmeldekravene. 
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DANAK anbefaler, at miljøverifikatoren: 

- informerer sin klient om, at de skal tillade tilsyn i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 art. 

23 stk. 6, og at forhindring kan forhindre klientens registrering, hvis den nægter at tillade et sådan til-

syn; 

- underretter sin klient om resultatet af anmeldelsen, når det lokale akkrediteringsorgan har givet besked 

om deres tilsyn med miljøverifikationen.  

 

6. Miljøverifikatorer akkrediteret af DANAK som vil foretage verifikation i tredjelande 

(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 27, stk.) 

 

Miljøverifikatoren skal mindst 6 uger før hver miljøverifikation i en organisation i tredjelande informere DA-

NAK om:  

a) organisationens navn og adresse,  

b) anlægsområdets adresse 

c) organisationens, herunder specifikt anlægsområdets, aktiviteter,  

d) dato og plan for besøg,  

e) omfang af miljøverifikationen.  

 

Ovenstående oplysninger samt kopi af det originale akkrediteringsdokument, skal desuden sendes til akkredite-

rings- eller licensudstedelsesorganet i den medlemsstat, hvor den pågældende organisation agter at ansøge om 

registrering eller er registreret. 

 

7. Miljøverifikatorer akkrediteret (eller som har licens) i en anden medlemsstat som vil foretage verifika-

tion i Danmark 

(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 24, stk. 1 og Kommissio-

nens Afgørelse (EU) 2016/1621 af 7. september 2016) 

 

7.1 En udenlandsk miljøverifikator, som vil foretage verifikation i Danmark, skal opfylde kravene i afsnit 3, 4 

og 7 (dog med undtagelse af 3.7) i denne akkrediteringsbestemmelse. 

  

7.2 En udenlandsk miljøverifikator skal mindst 4 uger forud for hver verifikations- eller valideringsaktivitet i en 

organisation i Danmark informere DANAK om:  

a) akkrediterings- og licensoplysninger sammen med dokumentation for, at akkrediteringen eller licensen 

stadig er gyldig og hverken suspenderet eller tilbagekaldt, og at den er tilstrækkelig til de specifikke ak-

tiviteter hos den organisation, der skal foretages verifikation eller validering for;  

b) oplysninger om verifikatorholdets sammensætning og kompetencer, herunder navnlig kendskab til gæl-

dende lovbestemte miljøkrav og det officielle sprog i den medlemsstat, hvor verifikationen eller valide-

ringen skal udføres;  

c) tid og sted for verifikation og validering, herunder miljøverifikatorernes besøg hos organisationen og al-

le etaper før og efter dette besøg, jf. artikel 25 i forordning (EF) nr. 1221/2009;  

d) adresse og kontaktoplysninger på den organisation, der er genstand for verifikation og validering, her-

under alle lokaliteter og aktiviteter, der er omfattet af verifikationen og valideringen, og antallet af med-

arbejdere. 
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DANAK kan anmode om yderligere personaleoplysninger såsom dokumentation for relevante kvalifikationer, 

uddannelse og specifik erfaring fra den økonomiske sektor som verificeres. 

 

7.3 DANAK underretter (om muligt indenfor 2 uger efter modtagelse af anmeldelsen)  miljøverifikatoren om 

omfanget af DANAK’s tilsyn med gennemførelsen af miljøverifikationen, herunder om det vil omfatte over-

vågning af verifikation eller validering i organisationen. 

 

7.4 Hvis oplysningerne i anmeldelsen er mangelfulde, men DANAK mener, at de manglende oplysninger ikke 

hindrer et tilstrækkeligt tilsyn med miljøverifikatoren, vil DANAK anmode miljøverifikatoren om at forelægge 

de manglende oplysninger på et senere tidspunkt. DANAK vil underrette miljøverifikatoren om dette rettidigt 

og inden verifikations- og valideringsaktiviteterne.  

 

7.5 Hvis DANAK mener, at oplysninger, som er væsentlige for gennemførelsen af et tilfredsstillende tilsyn af 

verifikations- eller valideringsaktiviteten, ikke er modtaget, vil DANAK underrette miljøverifikatoren om:  

- at anmeldelsen anses for at være utilstrækkelig; 

- at hvis verifikationen eller valideringen finder sted før forelæggelsen af supplerende oplysninger, vil 

DANAK anbefale det kompetente registreringsorgan ikke at registrere organisationen. 

 

7.6 Hvis DANAK beslutter at anbefale det kompetente registreringsorgan ikke at registrere organisationen, 

meddeler DANAK dette til: 

- Miljøverifikator 

- Det akkrediterings- eller licensudstedelsesorgan, der har udstedt akkrediteringen eller licensen 

- Organisationen (klienten), hvis det er muligt 

- Det kompetente registreringsorgan. 

 

7.7 Verifikator vil blive opkrævet betaling pr. time samt udgifter til overnatning, fortæring og rejser. 

 

8. Offentliggørelse 

(Med henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, art. 28, stk. 8) 

 

8.1 DANAK sender oplysninger til Kommissionen og registreringsorganet, når der er ændringer i registeret over 

miljøverifikatorer med henblik på udgivelse af en samlet EU-liste i Den Europæiske Unions Tidende.  

 

8.2 Tilbagetrækning eller ophør af en akkreditering som miljøverifikator indebærer slettelse i listen over verifi-

katorer, jf. punkt 8.1. 

 

Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den 1. december 2021. 
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