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LEDELSES SYSTEM 

CERTIFIKAT 

Certifikat nummer: 
161746-2014-AE-DEN-DANAK 

Første certificering: 
25. maj, 2007 

Gyldighedsperiode: 
30. juli, 2015 – 25. maj, 2016 

 
Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Brunata A/S 

Vesterlundvej 14, DK-2730, Herlev, Denmark 
og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat 
 
 
opfylder kravene i opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for miljø: 
 

ISO 14001:2004 
 
 
Dette certifikat er gældende for følgende område: 
Udvikling, fremstilling, salg og montering af afregnings- og fordelingsmålere, 

samt af temperatur- og energistyringsudstyr. Endvidere aflæsning og teknisk 
kontrol af målere samt udstedelse af overensstemmelseserklæringer for 
fordelingsmålere. På grundlag af måledata udarbejdelse af 

fordelingsregnskaber og kontrolsysetemer samt forbrugsoversigter til 
bestemmelse af bygningers energieffektivitet 
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Appendiks til certifikat 

 
Brunata A/S 
Lokationer inkluderet i certificeringen er: 

Lokationssnavn Adresse Scope for lokation 
Brunata (Herlev) HQ Vesterlundvej 14, 

DK-2730, Herlev, 
Denmark 

Fremstilling, salg og montering af afregnings- og 
fordelingsmålere, samt af temperatur- og energistyringsudstyr. 
Endvidere aflæsning og teknisk kontrol af målere samt udstedelse 
af overensstemmelseserklæringer for fordelingsmålere. På 
grundlag af måledata udarbejdelse af fordelingsregnskaber og 
kontrolsystemer samt forbrugsoversigter til bestemmelse af 
bygningers energieffektivitet. 

Brunata (Odense C) Østerbro 16, 
DK-5100, Odense C, 
Denmark 

Fremstilling, salg og montering af afregnings- og 
fordelingsmålere, samt af temperatur- og energistyringsudstyr. 
Endvidere aflæsning og teknisk kontrol af målere samt udstedelse 

af overensstemmelseserklæringer for fordelingsmålere. På 
grundlag af måledata udarbejdelse af fordelingsregnskaber og 
kontrolsystemer samt forbrugsoversigter til bestemmelse af 
bygningers energieffektivitet. 

Brunata (Ski) Åsveien 3, NO-1400 
Ski, Norway 

Fremstilling, salg og montering af afregnings- og 
fordelingsmålere, samt af temperatur- og energistyringsudstyr. 
Endvidere aflæsning og teknisk kontrol af målere samt udstedelse 
af overensstemmelseserklæringer for fordelingsmålere. På 
grundlag af måledata udarbejdelse af fordelingsregnskaber og 
kontrolsystemer samt forbrugsoversigter til bestemmelse af 
bygningers energieffektivitet. 

Brunata (Viby J) Lykkesholm Allé 
100, DK-8260, Viby 
J, Denmark 

Fremstilling, salg og montering af afregnings- og 
fordelingsmålere, samt af temperatur- og energistyringsudstyr. 
Endvidere aflæsning og teknisk kontrol af målere samt udstedelse 
af overensstemmelseserklæringer for fordelingsmålere. På 
grundlag af måledata udarbejdelse af fordelingsregnskaber og 
kontrolsystemer samt forbrugsoversigter til bestemmelse af 
bygningers energieffektivitet. 

 

 
 

 

 


