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1. GENERELT  

 

Bestemmelserne i denne ABC-DRIV skal overholdes for at verifikation af virksomhedens CO2-emissioner, 

ansøgning om gratistildelinger og aktivitetsniveau kan gennemføres i henhold til internationale og nationale 

regler, akkrediteringskrav og vejledninger, som bl.a. omfatter:  
 

• Fra den 1. januar 2019 gælder EU Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)2018/2067 af 19. 

december 2018 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (AVR) 

• Fra den 1. januar 2021 gælder KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/2066 

af 19.december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 

601/2012 (ny MRR) 

Vær opmærksom på, at MRRs (2018/2066), artikel 76 Ændring af forordning (EU) nr. 601/2012 

gælder fra 1. januar 2019. 

• KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/331 af 19. december 2018 om 

fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til 

artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. 

• KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1842 af 31. oktober 2019 om regler 

for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere 

regler for justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i 

aktivitetsniveauet. 

 
 

Akkreditering til CO2-verifikation er baseret på standarden DS/EN ISO 14065 ”Drivhusgasser – Krav til 
validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse”.  
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I tilknytning hertil foreligger FORCE Certification A/S’ almindelige betingelser (AB) som er gengivet på 

bagsiden af verifikationsaftalen. 

 

 

I nærværende bestemmelser er virksomheden den driftsleder som på produktionsenhedens vegne har 

indgået aftale med FORCE Certification A/S om CO2 verifikation. 

 

2. DOKUMENTATION 

Virksomheden skal give FORCE Certification A/S adgang til relevant gældende dokumentation, herunder 
virksomhedens: 

• CO2 – risikovurdering 

• CO2 – procedurer 

• CO2 – udledningstilladelse 

• CO2 – overvågningsplan 

• CO2 – årsrapport om CO2 emissionen 

• CO2 – prøvetagningsplan, hvis relevant 

• Gratistildeling – overvågningsmetodeplan og baselinedatarapport / datarapport for nytilkomne 

• Gratistildeling – årsrapport om aktivitetsniveauet 

• Eventuelle aftaler, godkendelser, påbud, forbud, korrektions- og forbedringsrapporter eller anden 

dokumentation om andre forhold, der er relevante for verifikationen 

• Relevante registreringer vedrørende ovennævnte 

• Relevante verifikationsrapporter for seneste rapporterings år, i fald FC ikke har udført verifikationen 

 
Virksomheden skal i god tid inden eventuelle planlagte besøg, normalt minimum 30 dage, fremsende den 

relevante dokumentation.  
 

3. BESØG HOS VIRKSOMHEDEN  

Virksomheden skal give FORCE Certification A/S adgang til anlægsbesøg et på passende tidspunkter under 
verifikationsprocessen. Formålet er blandt andet, at:  

 

• Vurdere funktion af målere og overvågningssystemer  

• Udføre interviews med relevante funktioner  

• Vurdere overensstemmelse mellem den relevante dokumentation nævnt i afsnit 1 og de faktiske 

forhold  

• Vurdere kilderne til CO2-emission.  

 

FC kan, med den kompetente myndigheds godkendelse, beslutte ikke at gennemføre anlægsbesøg.  
 

Beslutningen træffes på baggrund af fastsatte betingelser for udeladelse af anlægsbesøg, resultatet af FC’s 
risikoanalyse og adgangen til dokumentation, angivet i afsnit 1. Den kompetente myndigheds godkendelse 

er ikke påkrævet for produktionsenheder med små emissioner. 
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Krav om anlægsbesøg kan ikke fraviges i følgende tilfælde:  

• Når operatørens emissionsrapport verificeres for første gang af FC 

• Hvis anlægsbesøg ikke har været gennemført i 2 forudgående rapporteringsperioder 

• Hvis der under rapporteringsperioden har været væsentlige ændringer i overvågningsplanen 

• Hvis driftsleders basisdatarapport eller rapport for nytilkomne skal verificeres 

 

4. AFVIGELSER, VÆSENTLIGE UKORREKTE ANGIVELSER OG MANGLENDE 
OVERHOLDELSE  

Dokumentation for virksomhedens behandling af eventuelle meddelte afvigelser, ukorrekte angivelser eller 
manglende overholdelse af verifikationsgrundlaget skal fremsendes til FORCE Certification A/S i henhold til 

en fastlagt tidsrammer. Korrektioner skal være gennemført af virksomheden og verificeret af FORCE 
Certification A/S rettidigt som meddelt af FORCE Certification A/S.  

 
Hvis det ikke kan dokumenteres, at korrektioner er gennemført tilfredsstillende indenfor en fastlagt 

tidsramme under hensyntagen til kravet om verifikationsprocessens afslutning inden 31. marts, accepterer 

virksomheden at verifikationsrapporten udstedes på det foreliggende grundlag. Ikke korrigerede afvigelser, 
ukorrekte angivelser og manglende overholdelse vil fremgå af erklæringen. 
 

5. ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDEN AF BETYDNING FOR VERIFIKATIONEN  

Virksomheden skal meddele ændringer af betydning for virksomhedens CO2 –emission og/eller 

aktivitetsniveau, alt efter hvad der er relevant, til FORCE Certification A/S. Ændringer meddeles som 
skriftlige svar før den årlige verifikation via fremsendt af spørgeskema.  

 
Verifikationsteamet vurderer om ændringerne kan medføre ekstraordinært besøg hos virksomheden.  
 

6. BESØG MED KORT VARSEL  

FORCE Certification A/S kan gennemføre verifikationsbesøg med kort varsel i forbindelse med:  

 
•  Opfølgning på korrektioner og korrigerende handlinger  

•  Undersøgelse af eventuelle klager  
 

7. ÆNDRINGER I VERIFIKATIONSGRUNDLAGET 

Hvis de gældende krav for at opnå og vedligeholde verifikationen i henhold til de internationale og nationale 
regler, akkrediteringskrav og vejledninger ændres i kontraktperioden, skal virksomheden inden den oplyste 

ikrafttrædelsesdato implementere ændringerne og den gældende verifikationsaftale skal ændres i henhold 
hertil.  

 

Såfremt det vurderes, at ændringerne kan få utilsigtede konsekvenser for virksomheden inden for den 
gældende aftale-periode, kan den eksisterende aftale ophæves pr. ændringens ikrafttrædelse.  
 

8. REGLER FOR BRUG AF VERIFIKATIONSMÆRKE  

DANAKs akkrediteringsmærke må ikke anvendes på nogen form for materiale (incl. elektronisk/digitalt 
materiale) udarbejdet af virksomheden.  
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9. FORTROLIGHED  

FORCE Certification A/S behandler alle oplysninger, som kommer til medarbejdernes, herunder evt. 

underleverandørers kendskab under verifikationsprocessen eller på anden måde, som fortrolige og vil ikke 
videregive sådanne til uvedkommende uden virksomhedens skriftlige samtykke. FORCE Certification A/S har 

truffet forholdsregler til at fortrolige oplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende personer.  
 

Uanset ovenstående accepterer virksomheden, at FORCE Certification A/S er forpligtet til på begæring at 
give DANAK alle nødvendige oplysninger til brug for DANAK’s tilsyn med vor akkreditering. FORCE 

Certification A/S er forpligtet til at modtage tilsynsbesøg fra DANAK, og virksomheden accepterer, at et 

sådant tilsynsbesøg kan omfatte de verificerede aktiviteter hos virksomheden.  
 

 
Særlige bestemmelser vedrørende GDPR  
FORCE Certification A/S har ikke behov for generel adgang til virksomhedens registreringer, herunder 

registrerede persondata, og adgangen til følsomme persondata skal være afskåret. FORCE Certification A/S 
vil ikke udtage persondata fra virksomhedens registreringer.  

 

FORCE Certification A/S skal have adgang til at bedømme et repræsentativt antal medarbejdere for at kunne 

vurdere personalets kompetence inden for det ansøgte certificeringsområde. Denne bedømmelse vil 

væsentligst finde sted ved besøg på virksomhedens lokaliteter. Såfremt virksomheden i forbindelse med 
ansøgninger eller dokumentation af korrigerende handlinger fremsender dokumentation for medarbejderes 

kompetence, skal denne ikke indeholde personfølsomme oplysninger herunder CPR-numre, særlige 
kategorier af personoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger m.m. FORCE 

Certification A/S sletter tilsendt dokumentation indeholdende persondata efter bedømmelsen. 

 

10. ANKE- OG KLAGEADGANG  

Anke af en afgørelse truffet af FORCE Certification A/S skal ske skriftligt og være modtaget hos FORCE 
Certification A/S senest 4 uger efter virksomhedens modtagelse af afgørelsen.  

 
Klager over FORCE Certification A/S’s aktiviteter i forbindelse med verifikationen skal ske skriftligt og være 

modtaget hos FORCE Certification A/S senest 4 uger efter udstedelse af verifikationsrapport.  

Kontaktinformation og procedure for anker/klager fremgår af www.forcecertification.com.  
  

11. OFFENTLIGGØRELSE  

FORCE Certification A/S vedligeholder en opdateret liste over indgåede aftaler om verifikation. Listen er ikke 

offentlig tilgængelig.  
 

12. OPSIGELSE  

Aftale om verifikation kan opsiges af begge parter med 90 dages skriftligt varsel.  
FORCE Certification har til enhver tid ret til straks at opsige aftalen om verifikation under følgende forhold:  

 

• hvis virksomheden ikke overholder de økonomiske betingelser i verifikationsaftalen  

• hvis virksomheden på nogen måde bringer FORCE Certification i vanry.  
 

 
 

 
 

- O - 
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Ændringer fra udgave 14:  
 • Afsnit 1, 2, 3, 4, 5 og 7 revideret med tilføjelse af krav i henhold til gratistildeling 
 
Ændringer fra udgave 13:  
 • Afsnit 3 revideret med tilføjelse af baselinedatarapport  
 
Ændringer fra udgave 12:  
 • Afsnit 1, 2 og 3 revideret med tilføjelse af overvågningsmetodeplan (MMP), baselinedatarapport og verifikation af datarapport for nytilkomne  
 
Ændringer fra udgave 11:  
 • Afsnit 1 er opdateret med reference til nyt kravgrundlag fra 1. januar 2019  

• Afsnit 4 er opdateret i forhold til tydeliggørelse af afvigelser, ukorrekte angivelser og manglende overholdelse af O&R forordningen i henhold til 
vejledning ”CLASSIFICATION AND REPORTING OF OUTSTANDING ISSUES IN THE VERIFICATION REPORT”  

 
Ændringer fra udgave 10:  
 • Afsnit 14 er opdateret med særlige bestemmelser vedr. GDPR  
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