E rklæring nummer:
1 5 7 488-2014-AE-DEN- DANAK

G yldighedsperiode:
2 1 , s eptember, 2 0 18 - 0 8 , august, 2 0 20

DNV GL Business Assurance Denmark A/S, registreret som EMAS-miljøverifikator nr. DK-V-6001
omfattende NACE rev. 2: 25.11 erklærer, at have verificeret, om anlægsområ det eller hele
organisationen som angivet i miljøredegørelsen fra organisationen

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé 2, 2620, Albertslund, Denmark
Registeringsnummer: DK-000272
opfylder alle kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25.
november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en f ællesskabsordning for miljøledelse
og miljørevision (EMAS) som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1505 af 28.
august 2017.

DNV GL erklærer hermed, at:


verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning erne
nævnt ovenfor, (EF) nr. 1221/2009 og forordning (EU) 2017/1505.



resultatet af verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af
gældende miljølovgivning.



data og oplysninger i organisationens/anlægsområdets miljøredegørelse/den ajourførte
miljøredegørelse dateret 2018-08-22 tegner et pålideligt, troværdigt og korrekt billede af alle
organisationens aktiviteter inden for det omfang, der er angivet i miljøredegørelsen.

Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS-registrering. EMAS-registrering kan kun foretages
afregistreringsorganet i medfør af (EF) nr. 1221/2009. Dette dokument kan ikke selv anvendes
som en meddelelse til offentligheden.

Sted og dato:
Hellerup, 21, september, 2018

For uds tedende enhed:
DNV GL - Business A ssurance
Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup,
Denmark

Jesper Schultz
A dm. D irektør

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.
AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK -2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00.
http://www.dnvgl.com/assurance

C ertifikat nummer: 1 5 7488-2014-AE- DEN-DANAK
Sted og dato: H ellerup, 2 1, s eptember, 2 018

Appendiks til erklæring
NACE rev. 2: 25.11
Næste validering udføres

Entydig identifikation af valideret miljøredegørelse og underskrift for gennemførelse:

(år-måned):

2019-06:

.................................................................................................................
.................................................................................................................

Sign. Lead-auditor:

Dato:

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.
AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK -2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00.
http://www.dnvgl.com/assurance
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