Møtereferat
Til stede:

Dato:
Møtested:
Referent og dato:

Norsk Akkreditering (Cecilie Laake, Maarten Aerts, Lina Sandanger), KPMG (Anette
Rønnov og Frieder Frasch), Ecoxy (Håvard Sørheim), EY (Dan Jakob Wangen), DNV GL
(Thomas Haug) og Miljødirektoratet (André Aasrud, Henrik Norgaard, Åshild Færevåg
og Jannicke Øen)
15. september 2017
Norsk Akkreditering, Lillestrøm
Åshild Færevåg

Møte om: Årlig kontaktmøte mellom Miljødirektoratet, Norsk Akkreditering
og verifikatører
1.

Velkommen v/ Marten Aerts

2.

Presentasjon av Miljødirektoratets arbeid og funn ved gjennomgang av utslippsrapporter 2016
v/Jannicke Øen: se egen presentasjon

3. Presentasjon og diskusjon av forhåndsinnsendte spørsmål fra verifikatører
a) Q1 Korrigering og re-verifikasjon av utslippsrapporter: Verifikatørene spilte inn at det er
prosessen internt iht. kravene i AVR som medfører at re-verifikasjon er tidkrevende.
Miljødirektoratet vil utveksle erfaringer med andre medlemsland på neste TF AV, og vil også se på
om rapporteringsskjemaet kan forbedres med ytterligere automatiske sjekker/sjekkliste.
b)

Q2 Krav til de-minimis kildestrømmer: Miljødirektoratet følger artikkel 26 (3) MRR. Ikketrinnsmetoder må begrunnes/dokumenteres.

c)

Q3 Verifisering av tildelingsdata: Miljødirektoratet viste til artikkel 8 om verifikasjon i CIM
(tildelingsreglene). Søknad må sendes innen ett år etter oppstart av endret drift, men den første
søknaden til Miljødirektoratet må ikke være ferdig verifisert.

d)

Q4 Kategorisering av installasjoner og kildestrømmer: Kildestrømmene skal kategoriseres iht.
MRR artikkel 19, dvs en kildestrøm kan kategoriseres som mindre dersom den faller inn under
dette kravet selv om virksomheten kun har en kildestrøm.

e)

Q5 Måleutstyr utenfor operatørs kontroll /Justervesenet: se egen presentasjon fra Norsk
Akkreditering.

f)

Q6 Manglende samsvar mellom Altinn-skjema og intern rapportering (desimaler): skjemaet kan
justeres til flere desimaler, men det er usikkert om dette vil løse problemet.

4.

Presentasjon av arbeid i EA og NA v/Maarten Aerts: se egen presentasjon

5.

Presentasjon av scenario II fra AV Training Event 2016 og påfølgende diskusjon ledet av
Maarten Aerts: se egen presentasjon av oppsummeringspunkter fra NA og Handbook

6.

Erfaringer fra AV Training Event 2017 v/Maarten Aerts: se egen presentasjon

7.

Diskusjon om informasjonsutveklsing mellom verifikatører – samarbeid om verifikasjonsbesøk:
To ulike scenarioer (se presentasjon fra Miljødirektoratet) ble diskutert. Det ble ikke endelig
konkludert i saken. Miljødirektoratet vil vurdere å ta opp temaet på neste TF AV.

8.

Oppsummering/avslutning
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