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Norsk akkreditering 

 

Ecoxy AS 
Sorgenfriveien 9 
7037 Trondheim 
 

Att: Håvard Sørheim 
 
 

__                    Deres ref./Your ref. Vår ref./Our ref. Dato/Date 

 MAE/16/0408 26.07.17 
 
 
Vedtak om utvidelse av akkrediteringsomfang 
 
Norsk akkreditering har vedtatt utvidelse av akkreditering for ETS 002 Ecoxy AS etter NS-EN ISO 14065:2013, 
med virkning fra 26.07.17. Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om det frie varebytte i Europa (EØS-vareloven) 
av 14.4.2013, kapittel II, art 5.1.  
 
Det utvidete akkrediteringsomfanget vil etter dette også omfatte vurdering av overvåkningsplaner, verifikasjon 
av klimagass-utslippsrapporter og utstedelse av samsvarsdokumenter i henhold til: 

- Kommisjonens forordning (EU) 2015/757 fra 29. April 2015 om overvåkning, rapportering og 
verifikasjon av CO2-utslipp fra maritim transport, og om endring av direktiv 2009/16/EF 

- Kommisjonens delegerte forordningene (EU) 2016/2071 og 2016/2072. 
- Kommisjonens implementerte forordningene (EU) 2016/1927 og 2016/1928. 

 
Utvidelsen er innvilget med følgende betingelser: 

- en observasjon/gjennomgang av en vurdering av en overvåkningsplan i henhold til gjeldende 
forordninger, med tilfredsstillende resultat, skal være utført av Norsk Akkreditering før Ecoxy AS 
utsteder en endelig bekreftelse av en godkjent overvåkningsplan.  

- Oppfølgingsbesøk og tilhørende observasjon, med fokus på verifikasjon av utslippsrapporter og 
utstedelse av samsvarsdokumenter vil bli utført av Norsk Akkreditering. Etter tilfredsstillende 
resultat fra oppfølgingsbesøk kan Ecoxy AS utstede endelig bekreftelse på verifiserte 
utslippsrapporter og samsvarsdokumenter. 

 

Ecoxy AS skal informere Norsk Akkreditering i henhold til artikkel 2(g) i Kommisjonens delegerte forordning 

(EU) 2016/2072 om inngåtte avtaler innen MRV-forordningene. Basert på innsendt oversikt over oppdrag og 
informasjon om oppdragenes omfang, vil Norsk Akkreditering bestemme observasjonsbehovet i henhold til 
artikkel 36(1b og 1c) i forordning (EU) 2016/2072. 
 
Betingelsene er i tråd med §3 i Europakommisjons veiledningsdokument « Guidance/Best practices document 
on assessment of verifiers by National Accreditation Bodies in order to issue an accreditation certificate – How 
accreditation can be timely obtained during the initial phase under Regulation (EU) 2015/757”. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/shipping/docs/09_guidance_accreditation

_of_verifiers_en.pdf" 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/shipping/docs/09_guidance_accreditation_of_verifiers_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/shipping/docs/09_guidance_accreditation_of_verifiers_en.pdf
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Norsk akkreditering 

Vedtaket innebærer at Norsk akkreditering har funnet at organisasjonen oppfyller kravene til akkreditering, jf. 
Vilkår for å være akkreditert. Nytt akkrediteringsomfang for ETS 002 Ecoxy AS etter NS-EN ISO 14065:2013 vil 
være tilgjengelig på Norsk akkrediterings nettsider www.akkreditert.no. 
 
Akkrediteringen forutsetter regelmessig oppfølging og er gyldig til 03.03.2019. Gyldigheten av akkrediteringen 
forutsetter at organisasjonen oppfyller alle vilkår for å være akkreditert kontinuerlig frem til akkrediteringen 
utløper.  
 
Vedtak om akkreditering kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kommet frem, jf. Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) § 29, jf. forvaltningsloven § 28. 
Klage på vedtak om akkreditering behandles av Norsk akkrediterings klageutvalg, i henhold til Lov om det frie 
varebytte i EØS (EØS-vareloven) av 14.04.2013 § 3 andre ledd. Klager sendes Norsk akkreditering.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Maarten Aerts (sign.) 
Akkrediteringsansvarlig Todd Flach  
Norsk akkreditering senioringeniør 
 Norsk akkreditering 
 
 
Vedlegg: 
Akkrediteringsdokument tilgjengelig på NAs nettsider www.akkreditert.no 
Rapport(-er) fra LB 
 
 

http://www.akkreditert.no/
http://www.akkreditert.no/

