
AKKREDITERINGSMEDDELELSE for certificeringsorganer   

    

Akkreditering til certificering af energiledelsessystemer      Nr. : AMC 22 

med tillægskrav fra Energistyrelsen     Dato : 2018.08.23 

    Side : 1/2 

    

 

 

 

Regelgrundlag 

Denne akkrediteringsmeddelelse beskriver krav til akkreditering til certificering af energiledelsessystemer 

inklusiv Energistyrelsens kravspecifikation jf. Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 1618 af 15. december 

2016 om statstilskud til elintensive virksomheder.  

 

Bekendtgørelsen giver mulighed for at elintensive virksomheder kan ansøge om at indgå aftale om energief-

fektivisering med Energistyrelsen, såfremt virksomheden opfylder betingelser anført i bekendtgørelsens § 1, 

stk. 2. 

 

Bekendtgørelsens kapitel 2 kræver, at virksomheden har implementeret et energiledelsessystem, der omfatter 

den eller de af virksomhedens produktionsenheder, der er omfattet af aftalen med Energistyrelsen. Energile-

delsessystemet skal være akkrediteret certificeret før aftaleindgåelse. Det skal bemærkes, at det ikke er mu-

ligt at anvende multiple-site princippet ved certificering af omfattede produktionsenheder. Kravgrundlaget 

for certificeringen er ISO 50001 samt Energistyrelsens Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om ener-

gieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen. Det skal fremgå af det akkrediterede 

energiledelsescertifikat, at krav i Energistyrelsens kravspecifikation er opfyldt. 

 

 

Krav til certificeringsorganet 

Certificeringsorganer skal være akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer for overensstemmelse 

med ISO 50001 samt  Energistyrelsens Kravsspecifikation i forbindelse indgåelse af aftaler om energieffekti-

visering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen - jf. bek. 1618, §19. 

 

Jf. kravspecifikationens afsnit E.1 skal det certificerende organ årligt efterprøve at virksomheden overholder 

aftaleforpligtelserne. 

Disse forpligtelser er overordnet anført i afsnit E indledende afsnit: 

” Virksomheden skal: 

• Vedligeholde certificeringen ved årlige audits for at sikre, at virksomheden overholder aftaleforpligtel-

serne, herunder anvender energiledelsessystemet (E.1.). 

• Gennemføre de el- og/eller energibesparende projekter med under 5 års tilbagebetalingstid (C.1.3.). 

• Gennemføre de særlige undersøgelser, der er indgået aftale om 

• Foretage årlige indberetninger til Energistyrelsen (E.2.). 

• Foretage en slutindberetning til Energistyrelsen ved afslutning af aftaleperioden (E.3.). 

• Indsende en revisorerklæring til Energistyrelsen, hvis tilskuddet årligt overstiger 500.000 kr. (E.4.). 

• Årligt gendokumentere elintensiteten per omfattet produktionsenhed (gælder for virksomheder, der 

tilhører en branche på bilag 5 eller uden for bilag)(E.6.).” 

Efter afklaring med Energistyrelsen skal DANAK præcisere at krav til certificeringsorganernes au-

dit/efterprøvning af at virksomhederne overholder aftaleforpligtigelserne er som følger: 

Efterprøvning af de første 3 ”pinde” ved den årlige audit er en faglig og indholdsmæssig vurdering af energi-

effektiviseringsindsatsen på virksomheden herunder anvendelse af energiledelsessystemet. 
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Efterprøvning af de resterende 4 ”pinde” er audit af at indberetninger jf. aftalen er indsendt til Energistyrel-

sen. 

Certificeringsorganets rapport skal indeholde konklusion vedrørende virksomhedens opfyldelse af aftalefor-

pligtelserne.  

 

 

Ansøgning om akkreditering 

Ved ansøgning om akkreditering skal følgende fremsendes til DANAK: 

• Plan for indførelse af krav til certificering iht. bek. 1618 med angivelse af gennemførte og planlagte 

aktiviteter;  

• Procedurer, tjeklister, rapportskabelon, certifikatudkast o.l.; 

• Dokumentation for kompetencer, herunder opfyldelse af krav til den tekniske ekspert, som godtgør, at 

certificeringsorganet råder over og anvender kompetencer, som kan verificere, at virksomhedens ener-

giledelsessystem lever op til kravene; 

• Dokumentation vedrørende information internt i certificeringsorganet om kravene; 

• Dokumentation vedrørende information til certificeringsorganets kunder.  

 

I forbindelse med udvidelse af akkrediteringsområdet for en eksisterende akkreditering til certificering af 

energiledelsessystemer vil DANAK gennemgå den fremsendte dokumentation forud for overvågning af den 

praktiske udførelse af fase 2-audit hos en virksomhed med et energiledelsessystem iht. bek. 1618.  

 

Certificeringsorganer, der ikke i forvejen er akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer, skal ud-

over ovenstående fremsende dokumentation, jf. DANAK’s ansøgningsblanket. Ansøgningen vil blive be-

handlet i henhold til forløbet beskrevet i DANAK’s ”Trin for Trin”, som kan findes på www.danak.dk. 

 

 

DANAK, den 23. august 2018 

 

 

 

http://www.danak.dk/

