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Indberetning samt rapport er sendt til kunden 
samt VE-ordningen: ve-
godkendelsesordning@ens.dk 

 Ja 

 

 

 

 

Dato for audit: 14-12-2021 
Rekv. Nr.  
Po No: -  

Bruun Internt Nummer: 2021.01688.0001 
Certifikat nr.:I49581 
Certifikat nb.: 

Rekvirent: 01688,  LKS ApS 
CVR-
nummer: 

29149895 

Adresse: LKS ApS,  Agertoften 39,  6000  Kolding 

VE-uddannet: Ja  

Scoope: 

 
Salg og dimensionering af nye varmepumper og køleanlæg. Opstilling, montering, 
idriftsætning, årlige eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning af varmepumper 
og køleanlæg af køleanlæg af anlægstypen A og B.  
 
Energi Styrelsens ordning om VE-området (solceller, solvarme, biobrændsel) 

 

Certifikat start: 11-12-2021 
Manuel gennemgang: 
(ja/nej) 

Nace :    28.25 
Antal ansatte omfattet af 
certifikatet: 
1 

Dato for næste 
opfølgningsaudit: 
 

 -  
 

Evt. bemærkninger: / Remarks if any: 

Intet 

 
 
 

 
 
Jens Bruun 

 

14-12-2021 

Underskrift / Signature: 
Lead auditor 
  

 Audit rapport sendt: 
Date of issue: 
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Resumé og audit konklusion 

Kvalitet systemet er gennemgået. Systemet er udført af Katalysator og er utrolig godt skrevet. 
Virksomheden har et ISO 9001 system 
 
Systemet er godkendt for Ve-ordning. 
 

 

Kvalitetssystemet udgave 

(Evt. vedhæftet oversigt dato/rev. Nr.) 
 

OBSERVATIONER – Gode tiltag 

Der foretagen opfølgningsbesøg inden for et år. 

OBSERVATIONER – Forbedringsforslag 

Der foretagen opfølgningsbesøg inden for et år 

Udover de i auditprogrammet fastsatte auditområder, vil der være følgende fokusområder ved næste audit: 

 Der foretagen opfølgningsbesøg inden for et år. 

 

Normer / standarder / myndighedskrav observeret/ dokumentation for overvågningsbesøg: 
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Nr. Etablering af kvalitetsledelsessystemet Er krav 
fastlagt 

  

  
Bemærkninger 

Besøg på virksomheden:   

Omfang af Scope og virksomhedens navn er tydeligt 
beskrevet og klarlagt 

Ok  

Scoop beskrevet på side 4 Anvendelsesområde 

 i QA 

Er der noget der kan give anledning til 
interessekonflikt/upartiskhed mellem virksomheden 
og auditor 

nej 
Der er ikke konflikt kender auditor og virksomheden. 
Kender ikke virksomheden. 

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

Ok Et sted 

Indsamlet oplysninger om: gyldighedsområde, 
processer, mål og funktion samt overholdelse af 
myndighedskrav 

ok Se efterfølgende i denne rapport. 

Indeholder hjemmeside ukorrekte henvisninger til 
certificeringsstatus 

ok Der er henvisning til VE 

 I Etablering af kvalitetsledelsessystemet 

 I1 Grunddata. 

 I Beskrivelser 

 I.1 Virksomhedens data – CVR-oplysninger mv. 

I.1.1 
Stemmer virksomhedens CVR-nummer 
overens med CVR-registeret? 
Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. 

ok 
29149895 

I.1.2 
Stemmer virksomhedens øvrige data 
overens med CVR-registeret? 
Uoverensstemmelse medfører en anmærkning. 

ok 
29149895 

I.2  Virksomhedens organisationsplan 

I.2.1 
Er virksomhedens organisation 
beskrevet? 
Uoverensstemmelse medfører en anmærkning. 

ok Beskrevet på side 5 VE ordningen samt i processer 

I.3 Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold og beføjelser 

I.3.1 
Er virksomhedens ansvars og 
kompetenceforhold beskrevet? 
Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. 

ok 
Side 5: Lederskab  

I.3.2 
Er den fagligt ansvarlige godkendt hos 
Sikkerhedsstyrelsen? 

ok 
Fagligt ansvarligsvar accepteres af Energistyrelsen. 

I.3.2
a 

Hvis Ja: Stemmer den fagligt ansvarliges 
godkendelse overens med virksomhedens 
autorisation/virksomhedsgodkendelse? 
Er der ikke tilknyttet en fagligt ansvarlig til 
virksomheden på et eller flere 
autorisationsområder, medfører 
uoverensstemmelsen en afvigelse. 

ok Fagligt ansvarligsvar accepteres af Energistyrelsen. 
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I.3.2
b 

Skal kun besvares ved NEJ i I.3.2 
Hvis Nej: Har Sikkerhedsstyrelsen givet 
dispensation til virksomheden for manglende 
fagligt ansvarlig? 
Hvis der ikke er overensstemmelse mellem 
virksomhedens oplyste fagligt ansvarlige 
og den tilknyttede fagligt ansvarlige, der er 
registreret hos Sikkerhedsstyrelsen og der 
ikke foreligger en dispensation, medfører det 
en afvigelse. 

ok Fagligt ansvarligsvar accepteres af Energistyrelsen. 

I.4 Forretningsområdet 

I.4.1 
Er virksomhedens forretningsområde 
beskrevet? 

ok 
Beskrevet på side 5: 
 

I.4.1
a 

Hvis ja: Er der overensstemmelse 
mellem de(t) beskrevne forretningsområde(r), 
autorisation eller virksomheds-godkendelse 
fra Sikkerhedsstyrelsen og det arbejde, 
virksomheden udfører? 
Manglende overensstemmelse mellem 
forretningsområdet 
og den fagligt ansvarliges 
kompetenceområde medfører en afvigelse. 

ok Beskrevet på side 5:afsnit 4. 

I.5 I.5 Bemanding af opgaverne, instruktion af medarbejderne, tilsyn og slutkontrol. 

I.5.1 

Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse 
for bemanding af opgaver og instruktion af 
medarbejdere? 
Utilstrækkelig beskrivelse af den fagligt 
ansvarliges involvering medfører en 
anmærkning. 

ok 
Beskrevet under på side 5 for VE: 
Aktivitetsområdet "VE":  
Udførelse af installationer 

I.5.2 

Er der udarbejdet tilstrækkelig 
beskrivelse for slutkontrol? 
Utilstrækkelig beskrivelse af, hvordan der 
gennemføres slutkontrol medfører en 
anmærkning. 

ok 

Beskrevet under procedure for sagsafslutning 

Dokument nr. KP 8.5.1 rev. 00 

 

I.5.3 

Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse 
for, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer, at der 
føres det tilstrækkelige tilsyn med det udførte 
arbejde? 
Manglende beskrivelse af, hvordan der sikres 
tilstrækkeligt udført tilsyn medfører en 
anmærkning. 

OK 
Beskrevet under instruktioner nr. 8. 
 

 Kvalitetsledelsessystem rapport 

I.6 Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet. 

I.6.1 
Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse 
af ledelsens evaluering af KLS? 
Utilstrækkelig beskrivelse af ledelsens 

OK 
Beskrevet under instruktioner nr. 9. 
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evaluering medfører en anmærkning. 

I.7 
Forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en 
virksomhedsgodkendelse på gasområdet. 

I.7.1 

 Er der tilstrækkelig beskrivelse af 
forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det 
udførte autorisationskrævende arbejde eller 
arbejde, der kræver virksomhedsgodkendelse 
på gasområdet? 
Hvis det er utilstrækkeligt beskrevet, hvordan 
forbedringsaktiviteter håndteres, medfører 
det en anmærkning. 

OK 
Beskrevet under instruktioner procedure nr. 9. 
 

II Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare dokumentation i 5 år 

II.1 
II.1 Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installationen, hvem der udførte 
installationen, hvem der udførte slutkontrollen, dato for udførelse og resultatet af slutkontrollen. 

II.1.1 

Er der tilstrækkelig dokumentation for 
udført slutkontrol? 
Mangelfuld dokumentation for udført 
slutkontrolmedfører 
en afvigelse. (Focus område for SIK- kontrol at 
gasudstyr-apparater.) 

IR Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

II.2.1 

Er der tilstrækkelig dokumentation for 
virksomhedens tilsyn med arbejdets udførelse? 
Mangelfuld dokumentation for udført tilsyn 
medfører en afvigelse. 

IR Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

II.2.2 

Er der overensstemmelse mellem beskrivelsen 
for slutkontrol eller tilsyn og den 
faktiske udførelse? Der henvises til I.5.2 og 
I.5.3. 
En utilstrækkeligt detaljeret beskrivelse for det 
udførte tilsyn og/eller slutkontrol medfører en 
afvigelse. 

IR Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

II.4 Ledelsens evaluering i forhold til afvigelser. 

II.4.1 
Opbevares ledelsens evaluering, når det 
gælder afvigelser? 
Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. 

ok Beskrevet i procedure nr. 9. 

II.4.2 

Er der overensstemmelse mellem 
beskrivelsen af ledelsens evaluering jf. 1.6. 
bilag 1, pkt. I, nr. 6 og den faktiske udførelse 
jf. bilag 1, pkt. II, nr. 4? 
Uoverensstemmelse mellem ledelsens 
udførte evaluering og beskrivelsen medfører 
en afvigelse. 

ok Beskrevet i procedure nr. 9. 

II.5 Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare rapporter til dokumentation som beskrevet i II. 

II.5.1 

Er der dokumentation for 
forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at 
undgå, at konkrete afvigelser sker igen 
(besvares kun, hvis der har været konkrete 
afvigelser)? 

ok Beskrevet i procedure 9 under dokumenter. 
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Manglende dokumentation for iværksatte 
forbedringsaktiviteter medfører en afvigelse. 

II.5.1
.a 

Hvis Ja: Er der overensstemmelse 
mellem beskrivelsen af forbedringsaktiviteter 
ved afvigelser jf. bilag 1, pkt. I, nr. 7 og de 
faktiske forbedringsaktiviteter, jf. bilag 1, pkt. 
II, nr. 5, litra a? 
Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. 

ok 
Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. Beskrevet under: 
9 Intern audit ( 

II.5.2 

Er der dokumentation for overholdelse af 
prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, 
der er nødvendig for sikker etablering, drift og 
vedligeholdelse af installationer? 
Manglende dokumentation medfører en 
afvigelse. (Focus område for SIK.) 

ok 
Beskrevet i procedure nummer 8.5 Systemet er nyt og 
ikke prøvet i nu. 

II.5.3 

Er der dokumentation for kontrolinstansens 
efterprøvninger af kvalitetsledelsessystemet 
og virksomhedens forbedringsaktiviteter 
og opfølgning på anmærkninger? 
Manglende dokumentation medfører en 
afvigelse. 

ok 
9. Procedure. 
 

II.5.4 
Har virksomheden indlejet personale fra 
anden virksomhed? 

IR Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

II.5.4
.a 

Hvis ja: Er der de nødvendige aftaler 
om indlejning af personale fra anden 
virksomhed? 
Såfremt et eller flere af ovenstående punkter 
mangler i lejeaftalen, medfører dette en 
afvigelse. 

IR Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

 For VE ordning  Bemærkninger 

1 
Hvilken VE-teknologi virksomheden er 

godkendt indenfor? ok 
E-Varmepumper og jordvarmesystemer 

 

2 
Indeholder manualen en beskrivelse af 

organisationsstrukturen? ok Beskrevet på side 4 i QA. 

3 

Er den VE-uddannede medarbejders 

organisatoriske placering angivet, samt dennes 

ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten 

af virksomhedens aktiviteter.? 

ok 
E-Varmepumper og jordvarmesystemer 

Franck har uddannelsen bevis dateret den 1.9.2020 

4 

Er VE-medarbejderens kompetencer 

dokumenteret? 

Har medarbejderen deltaget i en uddannelse 

indenfor den enkelte type lille VE-anlæg? 

ok Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

5 

Er der en beskrivelse af virksomhedens 

arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde på 

VE-anlæg med en tydelig beskrivelse af 

eventuelle begrænsninger i arbejdsområdet? 

Ok 
Beskrevet under: 
4.4  
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6 

Er der procedurer og instruktioner vedrørende 

alle former for aktiviteter indenfor VE-

anlægget, som virksomheden udfører, inklusive 

acceptkriterier vedrørende kvalitetskontrol og -

sikring? 

Ok 
Beskrevet under: 
4.Overvågningsaktiviteter (dækker 
aktivitetsområderne ”KØL” og ”VE”) 

 Tjekspørgsmål VE-ordning  Bemærkninger 

8 

Er der procedurer til sikring af 

underleverandørers kvalitet af produkter og 

ydelser? 
IR Bruger ikke underleverandør 

9 

Er der en procedure, der sikrer, at den VE-

uddannede medarbejders kompetencer 

inddrages for at sikre, at opgaverne kan løses 

med den bedst mulige energieffektivitet i de 

små VE-anlæg? 

ok 
4. Overvågningsaktiviteter (dækker 
aktivitetsområderne ”KØL” og ”VE”) fra side 5  

10 

Har virksomheden procedurer til sikring af 

underleverandørers kvalitet af produkter og 

ydelser? 
ok 4. Procedure - Styring af leverandører - 1 

11 

Forefindes kvalitetsdokumentation, herunder 

kontrol-, inspektions- og fejlrapporter og 

register over personalets kvalifikationer m.v. ? 
ok Systemet er nyt og ikke prøvet i nu. 

12 

Har virksomheden en procedure for 

dokumentstyring, der sikrer identifikation af 

gældende dokumenter? 
ok 

Beskrev under: 
4. Dokumenteret information (dækker 
aktivitetsområderne ”KØL” og ”VE”) 

13 

Forefindes procedurer for behandling af 

afvigelser og kundeklager og for udførelse af 

korrigerende handlinger? 
ok 

9 Afvigelser (dækker aktivitetsområderne ”KØL” og 
”VE”) 

14 

Er Kvalitetsstyringssystemet dokumenteret i 

form af en manual eller en samling af 

dokumenter, der på systematisk og overskuelig 

måde redegør for vurderinger, forholdsregler, 

procedurer og instruktioner? 

OK 

Ledelses håndbog - ISO 9001 - Dokument nr. KD 00 revision 

00 

 

15 
Forefindes instrukser for arbejdets udførelse 

rettet til de udførende medarbejdere? ok 8. Procedure - Udførelse af opgaver  

 

 


