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Denne akkrediteringsmeddelelse omhandler certificering efter Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1064 af 

27. maj 2021 vedrørende obligatorisk energisyn i store virksomheder. 

 

Hvis virksomheder vælger at bruge energiledelse eller miljøledelse inkl. energigennemgang i stedet for ener-

gisyn, så skal energigennemgangen udføres i overensstemmelse med afsnit 6.3 i ISO 50001:2018. 

 

Krav til certificeringsorgan 

BEK 1064 stiller ikke krav om, at et certificeringsorgans akkrediteringsområde skal omfatte bekendtgørel-

sen, men alene at certificeringsorganet skal være akkrediteret iht. ISO 50001 eller ISO 14001. 

For certificeringsorganer, der ønsker at være akkrediteret til certificering af miljøledelsessystemer iht. ISO 

14001 inkl. energigennemgang jf. BEK 1064, § 3 stk. 1 nr. 4, og dermed kunne angive dette på certifikatet, 

vil følgende krav være gældende: 

• Certifikatet skal omfatte ISO 14001 inkl. energigennemgang jf. § 3 stk. 1 nr. 4 i BEK 1064, 

• Energigennemgangen skal fremgå af rapporten og rapportens konklusion, 

• Certificeringsorganets procedurer skal omfatte audit af energigennemgang, og auditteamet skal op-

fylde certificeringsorganets kompetencekriterier for energikompetencer ud over kompetencer ved-

rørende miljøledelse. 

 

Ansøgning om akkreditering 

Certificeringsorganer, som ønsker akkreditering til certificering af miljøledelsessystemer inklusive energi-

gennemgang, skal ansøge herom.  

  

Ved ansøgning skal følgende fremsendes til DANAK: 

• Plan for indførelse af krav jf. BEK 1064, §3 stk.1 nr. 4 med angivelse af gennemførte og planlagte 

aktiviteter;  

• Procedurer, tjeklister, rapportskabelon, certifikatudkast, publikationer m.v. kan vedlægges eller være 

en del af ovennævnte plan; 

• Dokumentation for kompetencer; 

• Dokumentation vedrørende information internt i certificeringsorganet om kravene; dokumentation 

vedrørende information til certificeringsorganets kunder. 

 

DANAK’s behandling af ansøgning 

DANAK’s behandling ved udvidelse af akkrediteringsområdet til at omfatte BEK 1064 foretages administra-

tivt på grundlag af fremsendt dokumentation jf. ovenstående. Ved tilfredsstillende plan og dokumentation vil 

akkrediteringsområdet blive udvidet til at omfatte krav i BEK 1064, § 3stk.1 nr. 4. 

Der vil blive fulgt op på implementeringen ved førstkommende tilsynsbesøg på akkrediteringen. 

 

Certificeringsorganer, der ikke i forvejen er akkrediteret til certificering af miljøledelsessystemer iht. ISO 

14001, skal udover ovenstående fremsende dokumentation, jf. DANAK’s ansøgningsblanket. Ansøgnin-

gen vil blive behandlet i henhold til forløbet beskrevet i DANAK’s ”Trin for Trin”, som kan findes på 

www.danak.dk. 
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