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SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR GODKENDELSE AF KLS-SYSTEMER 
FOR AUTORISEREDE VIRKSOMHEDER PÅ EL-OMRÅDET 

0. GENERELT 

Nærværende supplerende bestemmelser for godkendelse af KLS-systemer for autoriserede 

virksomheder på el-området gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår for certificering, 

inspektion og godkendelse (herefter ”Almindelige vilkår”), jf. Almindelige vilkår pkt. 0.3. 

Nærværende supplerende bestemmelser implementerer krav i bekendtgørelse nr. 1461 af 

2014-12-19, i medfør af hvilken Dancert af Sikkerhedsstyrelsen er bemyndiget som kontrolin-

stans. 

Der kan i forbindelse med godkendelser udstedt under nærværende supplerende bestemmel-

ser ikke henvises til akkreditering, jf. Almindelige vilkår pkt. 8.  

 
1. FORMÅL 

Formålet med godkendelserne er at danne grundlag for Sikkerhedsstyrelsens meddelelse af 

autorisation af virksomheder.  

 
2. GODKENDELSESSYSTEM 

Godkendelsessystemet omfatter følgende hovedaktiviteter: 

a) Evaluering af virksomhedens dokumenterede KLS-system. 

b) Forhåndsgodkendelse på grundlag af evaluering, jf. pkt. a. 

c) Godkendelsesaudit (kontrolbesøg) på virksomheden. 

d) Beslutning om godkendelse og indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. 

e) Periodiske overvågningsaudits (kontrolbesøg). 

f) Periodisk audit på virksomheden. 

Opretholdelse af godkendelse på grundlag af positiv indstilling fra auditleder.  

 
3. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE 

Godkendelse udføres i overensstemmelse med Dancerts almindelige vilkår for certificering, in-

spektion og godkendelse med reference til:  

Bekendtgørelse nr. 545 af 2014-05-30 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksom-

heder på el-, vvs- og kloak-området. 

Dancerts bedømmelse følger procedurer, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1461 af 

2014-12-19 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsle-

delsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvv- og kloakområdet.  
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4. INDBERETNING TIL SIKKERHEDSSTYRELSEN 

 
Dancert giver indberetning til Sikkerhedsstyrelsen i nedenstående tilfælde: 

a) Forhåndsgodkendelse 

b) Endelig godkendelse 

c) Afslag på godkendelse 

d) Ændring i virksomhedens navn, adresse mv. 

e) Virksomhedens opsigelse af aftale med Dancert 

f) Suspension eller tilbagekaldelse af godkendelse. 

Note: Dancert kan ikke træffe afgørelser med hensyn til virksomhedens autorisation. Indberetninger fra Dancert vil 

kunne indgå i grundlaget for Sikkerhedsstyrelsens afgørelser.  

 
5. KLAGER OG ANKER 

Efter afsluttet klagebehandling hos Dancert kan virksomheden rette evt. indsigelser til Sikker-

hedsstyrelsen. 

 

 


