AKKREDITERINGSMEDDELELSE
Indførelse af
DS/ISO 50003:2014 (Energiledelse)

Nr.
Dato
Side

:
:
:

AMC 23
2016.11.25
1 af 1

DS/ISO 50003:2014 Energiledelse – Krav til organer, som foretager audits og certificering af energiledelsessystemer er udgivet i tilknytning til DS/EN ISO/IEC 17021 og 17021-1 med supplerende krav for akkreditering til certificering af ledelsessystemer efter DS/EN ISO 50001:2011.
Termin for indførelse
I forbindelse med udgivelsen af DS/ISO 50003 er det i IAF besluttet, at overgangsfristen for overensstemmelse med den nye standard er 3 år efter publicering. Det betyder, at for akkreditering til certificering af
energiledelsessystemer skal standarden være indført senest den 14. oktober 2017.
Ændringer i akkrediteringskravene
ISO 50003:2014 er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra henholdsvis ISO/TC 242 Energiledelse
og ISO’s komité for overensstemmelsesvurdering (CASCO). Standarden skal anvendes sammen med ISO
17021 / ISO 17021-1, som indeholder generiske krav til certificeringsorganer, der auditerer og certificerer
ledelsessystemer.
DS/ISO 50003 stiller specifikke krav til certificeringsorganer, der auditerer og certificerer energiledelsessystemer, herunder krav til auditprocessen, kompetencer, audittid og multi-site sampling.
Ved indførelsen af DS/ISO 50003 udgår DANAK’s retningslinje RL 16. Desuden revideres DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 15.
Implementering
Certificeringsorganer, som er akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer, skal ansøge om ændring
af akkrediteringen til opfyldelse af DS/ ISO 50003. Nye ansøgninger om akkreditering skal desuden være
baseret på opfyldelse af den nye standard.
På baggrund af tilfredsstillende fremsendt dokumentation vil DANAK vurdere, om certificeringsorganets
ledelsessystem efterlever krav i DS/ISO 50003. DANAK vil desuden vurdere behov for gennemførelse af
kontorbesøg, før der kan indstilles til ændring af akkrediteringen.
Akkreditering til DS/ISO 50003:2014 er betinget af, at DANAK har kunnet verificere, at kravene i standarden er opfyldt og implementeret hos certificeringsorganet.
Ansøgning om ændring af akkreditering
Senest den 18. april 2017 skal certificeringsorganer søge om ændring af eksisterende akkrediteringer.
Der fremsendes ansøgning sammen med følgende dokumentation:


Plan for indførelse af DS/ISO 50003:2014 med angivelse af gennemførte og eventuelt endnu ikke
afsluttede aktiviteter hos certificeringsorganet.



Kopi af opdaterede/indførte dokumenter (procedurer, tjeklister, certificeringsbestemmelser m.m).
Herunder system for beregning af audittid.



Definerede kompetencekriterier og eksempler på personaleregistreringer, der viser opfyldelse heraf

