Bureau Veritas Certification Tjänster

ISO 50001 CERTIFIERING - ENERGILEDNINGSSYSTEM
Hantera energi samtidigt som kostnader och utsläpp minskas

FÖRETAGENS UTMANING
Energi har blivit en viktig variabel för företag. Att spara
energi innebär att spara driftskostnader. En minskning av
energiförbrukningen innebär också minskade utsläpp av
växthusgaser och visar större omsorg om våra
naturresurser. Dessa åtgärder går i bräschen för företag
som vill driva igenom och bidra till en hållbar utveckling.

LÖSNING
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Vad är Energiledningssystem (ELS) och deras avkastning?
Ledningssystem är välkända för att generera ständiga förbättringar inom områdena kvalitet,
miljö och säkerhet. Deras beprövade effektiva principer har nu även tillämpats för att hantera
energianvändning. Energiledningssystem erbjuder en systematisk metod för att övervaka och
minska energiförbrukningen för de flesta organisationer.
ISO 50001 är den nya globala standarden för energiledningssystem. Den bygger på Plan-DoCheck-Act cykeln, med krav på:
 att upprätta en energipolicy med konkreta mål
 att sätta energibaslinje som utgångsvärde för
RelateradeTjänster
energianvändning, identifiera kritiska områden och
Förutom ISO 50001 har Bureau
förstå inverkande faktorer
Veritas ett stort antal relaterade
tjänster. Vi kan certifiera integrerat
 att
upprätta
en
periodisk
prognos
för
med standarder som ISO 9001, ISO
energianvändningen, vilken ger synlighet av
14001 eller OHSAS 18001, eller
genomföra revisioner enligt, t.ex.,
planerade förändringar och investeringar
CDM, Carbon Disclosure Project, EU
 att beakta energiförbrukning i beslutsprocessen för
ETS. Det går även bra att samordna
er certifiering med
design och upphandling av all utrustning, råvaror
leverantörsrevisioner för t.ex. miljöeller tjänster
eller socialt ansvar.
ISO 50001 bygger på efterlevnad av lagar och
förordningar och har samma struktur som ISO 14001.
Den kan enkelt integreras i befintliga kvalitets-, säkerhets- och/eller miljöledningssystem.
Vilka är de främsta fördelarna med att certifiera sitt Energiledningssystem?
 Använd interna experter för att granska efterlevnaden av ert ledningssystem och dess
effektivitet
 Säkra förbättring av metoder som används för att hantera energianvändning och
organisera dem för revision




Visa ert engagemang för en hållbar utveckling och begränsa effekten av era aktiviteter
Visa alla intressenter ert trovärdiga åtagande att bevara miljön samt ert åtagande för
kostnadsminskningar och lönsamhet.

VARFÖR VÄLJA BUREAU VERITAS?


En pionjär inom Energiledningssystem - ISO 50001 baseras på nationella standarder där
Bureau Veritas Certifiering är ackrediterat av DANAK för DS2403 i Danmark och SWEDAC
för SS627750 och EN 16001 i Sverige.



Ledande inom certifiering för hållbar utveckling - Bureau Veritas Certification är ett
ledande certifieringsorgan inom ledningssystem för hållbar utveckling med expertis inom
miljöskydd och socialt ansvarstagande.



Nätverk - En global närvaro i fler än 100 länder innebär att kunder kan dra nytta av både
internationell kompetens och djup kunskap om lokala standarder.



Märket för globalt erkännande - Bureau Veritas Certification logon är en globalt erkänd
symbol för företagets fortsatta engagemang för kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet.

VÅR METOD

18/08/2011 CER

20090507 CER

1 - GAP-ANALYS
Syftet med Gap Analys revisioner är att utvärdera era processer med de krav för
Energiledningssystem som beskrivs i ISO 50001.
GAP Analysen kommer att vägleda er organisation att införa detta nya
ledningssystem och kontrollera era förbereda er organisation för
certifiering.
Gap-analys processen är följande:
 Definition av omfattning
 Gap Analys revision
 Rapport av avvikelser och förbättringsmöjligheter
2 - VÅR CERTIFIERINGSPROCESS
 Definition av certifieringens omfattning
 Förgranskning (valfri): Gap analys och diagnos
av er nuvarande position mot standarden
 Certifieringsrevision utförts i två steg:
o Steg 1 - Förberedande revision för att
verifiera att er organisation är redo
för certifiering.

o





Steg 2 - Utvärdering av implementeringen, inklusive effekten av er organisations
ledningssystem
Ett certifikat, giltigt i 3 år, utfärdas efter tillfredsställande resultat av steg 2 revisionen
Periodiska besök för att kontrollera att ledningssystemet fortsätter att uppfylla kraven i
standarden och att övervaka ständig förbättring
Re-certifiering efter 3 år för att bekräfta en fortsatt överensstämmelse och effektivitet i
ledningssystemet som helhet

VANLIGA FRÅGOR
Kan ISO 50001 certifieras tillsammans med andra ledningssystem?
ISO 50001 har utvecklats på samma struktur som ISO 14001. Integrerad och/eller kombinerad
certifiering med andra ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) och
sektorsspecifika standarder är möjligt tack vare våra högt kvalificerade revisorer. Integrerad
certifiering ger större effektivitet, konsekvens och optimering av revisionen.
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Vilka är likheterna med ISO 14001?
ISO 50001 kan certifieras hos företag som inte har ett ledningssystem enligt ISO 14001.
ISO 14001 adresserar energi i form av naturresurser och miljöpåverkan, inklusive krav för att
begränsa denna miljöpåverkan. ISO 50001 går långt utöver dessa och är mer omfattande för
att möjliggöra kostnadsbesparingar (energibaslinjen, uppskattning av framtida användning,
periodiska prognoser osv.)

KONTAKT

FÖR MER INFORMATION

För mer information eller skicka anmälan, kontakta gärna
Bureau Veritas Certification

Per telefon: 031 - 60 65 00

Per e-post: info@se.bureauveritas.com

Per fax: 031-13 39 73

Besök:

www.bureauveritas.se

