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Denne akkrediteringsmeddelelse beskriver indførelsen af DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021 for 

de verifikationsselskaber, der i dag er akkrediteret til drivhusgas-verifikation efter DS/EN ISO 14065:2013. 

 

Termin for indførelse 

European Accreditation har i marts 2022 besluttet overgangen fra DS/EN ISO 14065:2013 til DS/EN ISO 

17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021. Overgangsfristen til de to nye standarder er fastsat til den 31. december 

2023. Det betyder, at verifikationsselskaber, der i dag er akkrediteret til drivhusgas-verifikation efter DS/EN ISO 

14065:2013, inden den 31. december 2023 skal være overgået til de to nye standarder. 

 

Implementering 

Verifikationsselskaber, som ønsker en ny akkreditering til DS/EN ISO 14065:2013, skal søges senest den 1. januar 

2023.  

 

Verifikationsselskaber, som er akkrediteret til DS/EN ISO 14065:2013, skal senest den 30. juni 2023 søge om æn-

dring af akkreditering til opfyldelse af DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021. 

 

På baggrund af tilfredsstillende fremsendt dokumentation og et efterfølgende kontorbesøg vil DANAK vurdere, 

om verifikationsselskabets ledelsessystem efterlever kravene i DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 

14065:2021.  

 

Akkrediteringen er betinget af, at DANAK har kunnet verificere, at kravene i standarderne er opfyldt og imple-

menteret hos verifikationsselskabet. 

 

Ansøgning om ændring af akkreditering 

Senest den 30. juni 2023 fremsendes ansøgning sammen med følgende dokumentation: 

• Plan for indførelse af DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021 med angivelse af gennemførte 

og eventuelt endnu ikke afsluttede aktiviteter hos verifikationsselskabet. 

• Kopi af opdaterede/indførte dokumenter (procedurer, tjeklister, verifikationsbestemmelser m.m.). 

• Gabanalyse. 

 

Hvis ansøgning om overgang til DS/EN ISO 17029:2019 + DS/EN ISO 14065:2021 ønskes behandlet i forbindelse 

med et almindeligt tilsynsbesøg, skal ansøgningsmateriale fremsendes senest 1. januar 2023. 

 

 

DANAK, den 14. juni 2022 

 

 

 


