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ISO 14001:2015    

 
         

    Specialist 

     

 

Audit konklusion  

 
Det vurderes af auditor at virksomhedens miljøstyringssystem fortsat er implementeret samt at der fortsat arbejdes 
på systemets udvikling. 
 
Der blev ikke konstateret afvigelser og fortsat certificering vil blive anbefalet. 
 
Audit blev gennemført som en kombineret ISO14001 og ISO9001 audit og der vil derfor være enkelte kryds 
referencer i auditrapporterne. 
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Nr. Auditrapport – Overvågningsbesøg  ISO 14001:2015 
Er 
kravene 
fastlagt 

Bemærkninger 

Overvågningsbesøg på virksomheden.     

Præsentere af virksomheden og auditteamet. OK Gennemgået under åbningsmøde 

Omfang af scope og virksomhedens navn er tydeligt beskrevet 
og klarlagt 

OK 
Eftersyn, installering, service, reparation og 
vedligeholdelse af køleanlæg af anlægstypen A, 
B, C og D. 

Er der områder der kan give anledning til interessekonflikt OK Ingen områder identificeret 

Sikre at alle planlagte auditaktiviteter kan gennemføres OK Alle planlagte audit aktiviteter blev gennemført 

Vurdering og planlægning af virksomhedens kompleksitet mht. 
adresser, resurser, implementeringsgrad, væsentlige aspekter, 
mål og funktion 

OK 
Middelkompleks grundet bredt omfang af ydelser 
og opgaver 

Intern audit og ledelsens evaluering bliver planlagt og udført – 
dokumentation tilstede. 

OK Er beskrevet i pkt 9 i denne rapport 

4.0 Organisationens rammer og vilkår 

4.1 

Forståelse for organisationens og dens rammer og 
vilkår. 
Hvilke eksterne og interne forhold er relevante som påvirker 
organisationens evne for at opnå resultater 

OK 
Er beskrevet i QM – ingen ændringer siden sidste 
audit 
Se også ISO9001 rapport  

4.2 

Forståelse af interessenters behov og 
forventninger. 
Hvilke interessenter er relevante for systemet – deres behov og 
forventninger – hvilke behov og forventninger bliver bindende 
forpligtigelser. 

OK Fastlagt i QM og LE. 

Miljøstyringssystemets udgave 
(evt. vedhæftet oversigt dato/rev. nr 

 Styres elektronisk – set version af dd 

OBSERVATION – Gode tiltag 
 
Virksomheden anvender konsulent til gennemførelse af Intern audit og Ledelsens Evaluering. 
 
Virksomheden er pt i gang med at overføre hele Q-systemet over i Wismatix QMS 

   

OBSERVATION – Forbedringsforslag 
 
Ingen observeret 

 

Fokusområder ved næste audit  
  
Opfølgning på forøget mødeaktivitet ifm afvigelses analyse  
 
Intern audit og Ledelsens Evaluering 
 
Kølemontørbesøg on-site 
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4.3 

Fastlæggelse af miljøledelsessystemets omfang 
Eksterne og interne forhold – bindende forpligtigelser – 
organisatoriske enheder, funktioner og fysiske grænser – 
aktiviteter, produkter og ydelser – beføjelser og evne til styring 
og påvirkning 

OK Fastlagt i QM og LE. 

4.4 Miljøledelsessystem 
Etablering, implementering, vedligeholde og løbende forbedring. 

OK Fastlagt i QM og LE. 

5.0 Lederskab 

5.1 

Lederskab og forpligtigelse 
Påtage ansvar for MLS effektivitet, politik – at mål er etableret 
og stemmer overens strategisk retning – krav integreres i 
forretningsprocesser – nødvendige ressourcer tilgængelige – 
kommunikerer betydningen – fører til de tilsigtede resultater – 
fremme løbende forbedringer - understøtter ledelsesroller  

OK 
Ingen ændringer siden sidste audit 
 
Vurderes at der udvises fortsat lederskab 

5.2 

Miljøpolitik 
Formål, rammer og vilkår – art, omfang af miljøpåvirkninger – 
fastlæggelse af miljømål – forpligtigelse at beskytte miljø, 
forebyggelse af forurening, andre relevante specifikke 
forpligtigelser – bindende forpligtigelser – løbende forbedringer. 
Skal være dokumenteret information – internt kommunikeret - 
være tilgængelig for interessenter 
  

OK 
Fastlagt i QM og LE  
Ingen ændringer siden sidste audit 

5.3 

Roller, ansvar og beføjelser i organisationen 
Ansvar og beføjelser skal være delegeret og formidlet internt – 
skal sikret at standarden krav er opfyldt – rapporterer til 
topledelsen. 

OK 
Fastlagt i QM. 
Ingen ændringer siden sidste audit 

6.0 Planlægning 

6.1 
Handlinger til adressering af risici og 
muligheder 

  

6.1.1 

Generelt 
Etablering, implementering og vedligeholde processer – tage 
hensyn til forholdene, kravene, omfang af ledelsessystemet – 
sikre at det kan føre til tilsigtede resultater – forebygge/reducere 
uønskede virkninger også ydre miljømæssige omstændigheder 
– opnå løbende forbedringer – fastlægge potentielle 
nødsituationer – risici og muligheder – nødvendige processer   

OK 
Fastlagt i QM og LE  
Ingen ændringer siden sidste audit 

6.1.2 

Miljøforhold 
Ud fra livscyklusperspektiv fastlægge miljøforhold – ændringer, 
nyudvikling, ændrede aktiviteter – unormale betingelser, 
nødsituationer der kan forudses – fastlægge væsentlige 
miljøpåvirkninger og forhold – 
Dokumenteret miljøforhold og afledte påvirkninger – anvendte 
kriterier – væsentlige miljøforhold 

OK Ingen ændringer siden sidste audit 

6.1.3 

Bindende forpligtelser 
Fastlægge og have adgang til bindende forpligtigelser – 
hvordan de gælder og tage højde for disse ved etablering, 
implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer – skal 
være dokumenteret. 
 

OK 

Fastlagt i QM og LE Virksomheden er ikke 
registreret som en klasse virksomhed og har til 
dato ikke haft besøg af offentlige 
miljømyndigheder. 
Ingen ændringer siden sidste audit 

6.1.4 

Planlægning af handlinger 
Planlægge handlinger til adressering for væsentlige miljøforhold 
– bindende forpligtigelser -risici og muligheder identificeret – 
skal være integreret, implementeret i MLS’s processer – 
evaluering af handlingernes effektivitet. 

OK 
Fastlagt i QM og LE  
Ingen ændringer siden sidste audit 

6.2 Miljømål og plan for at nå dem   
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6.2.1 

Miljømål 
Fastsætte miljømål – overensstemmelse med miljøpolitikken – 
være målbare hvis muligt – overvåges – kommunikeres - 
opdateres efter behov – skal være dokumenteret. 

OK 

Fastlagt i QM og LE 
 
Virksomheden overvejer nye mål samtidig med at 
de tidligere fastlagte mål og overvågning af disse 
fastholdes. 

6.2.2 

Planlægning af handlinger med henblik på at nå 
miljømålene 
Fastlægge hvad der skal gøres – hvilke ressourcer – ansvarlige 
– deadlines – hvordan evalueres – indikatorer til overvågning af 
fremdrift for at nå mål 

OK Se pkt 6.2.1 

7.0 Støtteaktiviteter og -funktioner 

7.1 Ressourcer 
Fastlægge og tildele ressourcer   

OK Analyseres og fastlægges i LE 

7.2 

Kompetencer 
Fastlægge kompetencer – sikre kompetence/uddannelse-
træning og/eller erfaring – fastlægge behov for uddannelse og 
træning for aktuelle behov – iværksætte handlinger for rette 
kompetencer og evaluerer effektiviteten – dokumenterer 
kompetencerne.  

OK Ingen ændringer. 

7.3 
Bevidsthed Sikre kendskab til miljøpolitik – væsentlige 

miljøforhold – sikre bidrag til effektivitet og forbedring – 
kendskab til konsekvens hvis krav ikke opfyldes. 

OK Ingen ændringer. 

7.4 Kommunikation   

7.4.1 

Generelt 
Etablerer processer til intern og ekstern kommunikation – hvad 
– hvornår – med hvem og hvordan 
Tage højde for bindende forpligtigelser – være pålidelig – 
besvare relevant kommunikation vedr MLS 
Skal være dokumenteret. 

OK 
Fastlagt i QM og LE  
 
Ingen ændringer. 

7.4.2 Intern kommunikation 
Internt mellem de forskellige niveauer 

OK Ingen ændringer. 

7.4.3 
Ekstern kommunikation 
Relevant for systemet og som fastlagt og krævet ifl bindende 
forpligtigelser. 

OK Udleveres på anfordring. 

7.5 Dokumenteret information.   

7.5.1 
Generelt 
System skal omfatte krav iht standarden samt hvad 
organisationens finder nødvendig 

OK Indeholder alle relevante kravelementer. 

7.5.2 Udarbejdelse og opdatering OK 
Virksomheden er under komplet integrering i 
Wismatix QMS 

7.5.3 Styring af dokumenteret information OK Som do 

8.0 Drift 

8.1 Driftsplanlægning og -styring OK Ingen ændringer. Set sag 16790 

8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger OK 
Der er oprettet en Miljøstation i skur bag kontor 
og produktionsbygningerne. 

9.0 Præstationsevaluering 

9.0 Præstationsevaluering OK Fastlagt i QM og LE  

9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering OK Fastlagt i QM og LE  

9.1.1 Generelt OK Fastlagt i QM og LE 

9.1.2 Evaluering af overholdelse OK Fastlagt i QM og LE 

9.2 Intern audit OK IA afholdt 25-10 + 01-11 + 08-11-2018 – se bilag 

9.2.1 Generelt OK Se nedenstående 

9.2.2 Internt auditprogram OK Set nyeste auditprogram 
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9.3 Ledelsens evaluering OK LE afholdt 3-12-2017 - se bilag 

10.0 Forbedring 

10.0 Forbedring OK 
Gennemgået og kommenteret i intern audit – 
også beskrevet i handlingsplan 

10.1 Generelt OK Gennemgået og kommenteret i intern audit og LE 

10.2 Afvigelse og korrigerende handling OK Gennemgået og kommenteret i intern audit og LE 

10.3 Løbende forbedring OK Gennemgået og kommenteret i intern audit og LE 

Dato(er) for opfølgningsbesøg  
(Aftal en dato for næste audit)                                                                                                                                                                                                    

Dec 2019 

  

 

 

                     Underskrift Auditor 

 

Auditerede personer 

NAVN FUNKTION / AFDELING 

 Christian Bernt Mejdahl  Driftsdirektør 

 Karsten Sevel  Kvalitetschef 

 Jens Aagesen Kølemontør  

  

 

Auditplan 

Punkt: ISO14001:2015 Overvågnings- 
audit nr.: 

Re - certi- 
ficering   Kravelementer mærket med * skal auditeret ved hvert besøg 

  1 2 

4.0 Organisationens rammer og vilkår    

4.1 Forståelse for organisationens og dens rammer og vilkår *  * 

4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger   * 

4.3 Fastlæggelse af miljøledelsessystemets omfang *  * 

4.4 Miljøledelsessystem * * * 

5.0 Lederskab       

5.1 Lederskab og forpligtelse 
  * 

5.2 Miljøpolitik  *  *  * 

5.3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen *   * 

6.0 Planlægning       

6.1 Handlinger til adressering af risici og muligheder 

  6.1.1 Generelt *   * 

  6.1.2 Miljøforhold * * * 
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  6.1.3 Bindende forpligtelser * * * 

  6.1.4 Planlægning af handlinger * * * 

6.2     Miljømål og plan for at nå dem 

  6.2.1 Miljømål * * * 

  6.2.2 Planlægning af handlinger med henblik på at nå miljømålene * * * 

7.0 Støtteaktiviteter og -funktioner       

7.1 Ressourcer * * * 

7.2 Kompetencer *   * 

7.3 Bevidsthed   * * 

7.4 Kommunikation  

   7.4.1 Generelt 
  * 

   7.4.2 Intern kommunikation *   * 

   7.4.3 Ekstern kommunikation 
  * * 

7.5 Dokumenteret information 

   7.5.1 Generelt *   * 

   7.5.2 Udarbejdelse og opdatering *  * 

   7.5.3 Styring af dokumenteret information *  * 

8.0 Drift       

8.1 Driftsplanlægning og styring * * * 

8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger *  *  * 

9.0 Præstationsevaluering       

9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering 

   9.1.1 Generelt * * * 

  9.1.2 Evaluering af overholdelse *  * * 

9.2 Intern audit 

   9.2.1 Generelt * * * 

  9.2.2 Internt auditprogram * * * 

9.3 Ledelsens evaluering * * * 

10.0 Forbedring 

10.1 Generelt *   * 

10.2 Afvigelse og korrigerende handling * * * 

10.3 Løbende forbedring * * * 

   

Antal manddage afsat til overvågnings audit 1 1 1½ 

Overvågningsaudit 1 planlagt af: Navn / dato Overvågningsaudit 2 planlagt af Navn / dato 

Denne audit PBP / Nov 2019 

BEMÆRKNINGER 
Se fokusområder ved næste audit 
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