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Ansøgning om godkendelse og/eller virksomhedsaudit 
 
Ved udfyldelse af nedenstående formular, kan du ansøge om godkendelse og efterprøvning af dit kvalitetsstyringssystem 
for overensstemmelse med Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for: 
 
Autoriserede virksomheder på el-området nr. 1363 af 29. november 2018. 

og/eller 

Virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg nr. 1047 af 26/08/2013 inden for området: Varmepumper. 

og/eller 

installatøraudit/virksomhedsaudit i overensstemmelse med gældende DBI Retningslinjer. 

Ansøgningen sendes til info@dbicertification.dk, eller DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. 
 
Når vi har modtaget din ansøgning, udarbejder vi et tilbud, som sendes til din virksomhed for accept. 
Hvis din virksomhed accepterer tilbuddet, vil du modtage et aftalegrundlag til underskrift, og auditprocessen kan herefter 
igangsættes. 
 
*Skal udfyldes 
**Skal udfyldes hvis virksomheden ønsker efterprøvning af om godkendelse og efterprøvning af dit kvalitetsstyringssystem 
for overensstemmelse med Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-området nr. 
1363 af 29. november 2018 (KLS), og allerede har et autorisationsnummer. 
 
Virksomheden 

Firmanavn:*  

Adresse:*  

Postnummer/By:*  

Telefon:*  

E-mail:*  

CVR-nummer:*  

EAN-nummer:  

Hjemmeside:  

Autorisationsnummer: **  

Virksomhedsform:* 
(I/S, A/S, ApS, anden)  

Ejer:*  

Direktør:*  

Antal adresser:* 
  

Antal medarbejdere:* 
  

 
Antal adresser:  
Her angives hvor mange adresser, der er omfattet af ansøgningen om installatøraudit/virksomhedsaudit. 
 
Antal medarbejdere: 
Her angives hvor mange medarbejdere, der totalt er i virksomheden. 
(fortsættes næste sider)  

mailto:info@dbicertification.dk


 

DBI Certification A/S 
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre E-mail: info@dbicertification.dk Version 2022-08-04 
Tlf.: 36 34 90 90 www.dbicertification.dk  Page 2 of 3 

Godkendelse og efterprøvning af dit kvalitetsstyringssystem for overensstemmelse med 
Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-området. 
 
Faglig ansvarlig: 

Navn:*  

Telefon:*  

Email:*  

 
Ønsket godkendelse (sæt kryds) 

Virksomhedstype: Område Kryds 
Enkeltmandsvirksomhed KLS  
Virksomhed med ansatte KLS  
Forhåndsgodkendelse ved Enkeltmandsvirksomhed KLS  
Forhåndsgodkendelse ved virksomhed med ansatte KLS  

 
 
Godkendelse og efterprøvning af dit kvalitetsstyringssystem for overensstemmelse med 
Bekendtgørelse en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende 
energianlæg. 
 
VE-uddannede medarbejder: 

Navn:* Telefon:* Email:* Område VE 
    
    
    

 
Ønsket godkendelse (sæt kryds) 

Virksomhedstype: Område VE El-delen: 
 Varmepumper Solceller Solvarme Biomaskedler og ovne 
Enkeltmandsvirksomhed     
Virksomhed med ansatte     
Forhåndsgodkendelse ved Enkeltmandsvirksomhed     
Forhåndsgodkendelse ved virksomhed med ansatte     

 
 
Godkendelse og efterprøvning af dit kvalitetsstyringssystem for overensstemmelse med DBI 
retningslinje 001. 
 
Fagområde hvortil der ansøges om virksomhedsaudit iht. DBI´s retningslinjer: 
Sæt kryds(er) 

ABA AVS ABV-mekaninsk ABV-termisk AVA ARS El-termografering 

       

 
Ansvarlig certificerede person(er)  (RTL 002, RTL 010-3): 

Navn:* Telefon:* Email:* Fagområde:* Certifikatnummer: 
     
     
     

*Kan være flere personer 
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Eventuelle kommentarer til ansøgning: 
 

 

 

 
 
 
 
Dato:   Underskrift:   
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