
 
  

 

 

    

           

 

  

  

  

    

  

 

  
 

LEDELSESSYSTEM CERTIFIKAT 

Certifikat nummer: Første certificering: Gyldighedsperiode: 
135661-2013-AQ-DEN-DANAK 16. juli 2013 01. juli 2022 – 30. juni 2025 

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Region Syddanmark - Vand og Jord samt 
Ressourcer 
Damhaven 12, 7100 Vejle, Danmark 

og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat 

opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for kvalitet: 

ISO 9001:2015 

Dette certifikat er gældende for følgende område: 

Miljøadministration i Region Syddanmark, primært i tilknytning til lovgivningen om 
forurenet jord og råstofloven. Kortlægning, undersøgelser og oprensninger af 
jordforureninger, der kan true miljø og sundhed. Råstofkortlægning og – planlægning. 
Myndighedsbehandling af forureningsundersøgelser og oprensninger finansieret af 
private eller andre myndigheder, ansøgninger om bygge- og anlægsarbejder, 
arealanvendelsesændringer og deponering af ren jord i råstofgrave samt indvinding af 
råstoffer. Information og rådgivning af grundejere, ejendomsmæglere, advokater og øvrige 
interessenter. 

Sted og dato: For udstedende enhed: 
Hellerup, 31. maj 2022 DNV - Business Assurance 

Tuborg Parkvej 8, 2., 2900 Hellerup, Denmark 

Jesper Schultz 
Adm. Direktør 

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 

AKKREDITERET enhed: DNV Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark - TEL: +45 39 45 48 00. http://assurance.dnv.com 

http://assurance.dnv.com


 
  

    

           

  

  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Certifikat nummer: 135661-2013-AQ-DEN-DANAK 
Sted og dato: Hellerup, 31. maj 2022 

Appendiks til certifikat 

Region Syddanmark - Vand og Jord samt Ressourcer 

Lokationer inkluderet icertificeringen er: 

Lokationssnavn Adresse Scope for lokation 

Region Syddanmark - Vand og Jord samt 

Ressourcer 

Damhaven 12, 7100 Vejle, Danmark Miljøadministration i Region Syddanmark, 

primært i tilknytning til lovgivningen om 

forurenet jord og råstofloven. Kortlægning, 
undersøgelser og oprensninger af 

jordforureninger, der kan true miljø og 

sundhed. Råstofkortlægning og – 
planlægning. Myndighedsbehandling af 

forureningsundersøgelser og oprensninger 

finansieret af private eller andre 

myndigheder, ansøgninger om bygge- og 
anlægsarbejder, 

arealanvendelsesændringer og deponering 

af ren jord i råstofgrave samt 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. 
Information og rådgivning af grundejere, 
ejendomsmæglere, advokater ogøvrige 

interessenter. 

Region Syddanmark - Vand og Jord samt 

Ressourcer 

Rugårdsvej 46C, 2. sal., 5000 Odense C, 

Danmark 

Miljøadministration i Region Syddanmark, 

primært i tilknytning til lovgivningen om 

forurenet jord og råstofloven. Kortlægning, 
undersøgelser og oprensninger af 

jordforureninger, der kan true miljø og 

sundhed. Råstofkortlægning og – 
planlægning. Myndighedsbehandling af 
forureningsundersøgelser og oprensninger 

finansieret af private eller andre 

myndigheder, ansøgninger om bygge- og 
anlægsarbejder, 

arealanvendelsesændringer og deponering 

af ren jord i råstofgrave samt 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. 
Information og rådgivning af grundejere, 
ejendomsmæglere, advokater ogøvrige 

interessenter. 

Region Syddanmark - Vand og Jord samt 

Ressourcer 

Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmark Miljøadministration i Region Syddanmark, 

primært i tilknytning til lovgivningen om 

forurenet jord og råstofloven. Kortlægning, 
undersøgelser og oprensninger af 

jordforureninger, der kan true miljø og 

sundhed. Råstofkortlægning og – 
planlægning. Myndighedsbehandling af 
forureningsundersøgelser og oprensninger 

finansieret af private eller andre 

myndigheder, ansøgninger om bygge- og 

anlægsarbejder, 
arealanvendelsesændringer og deponering 

af ren jord i råstofgrave samt 

erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. 
Information og rådgivning af grundejere, 

ejendomsmæglere, advokater ogøvrige 
interessenter. 

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 

AKKREDITERET enhed: DNV Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark - TEL: +45 39 45 48 00. http://assurance.dnv.com 
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