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Multisite generelt 

 

En variation af certificering er multisite certificeringer. Her er et centralt firma 

med underliggende afdelinger samlet certificeret. Multisite certificerede firmaer 

bliver auditeret i henhold til IAF MD 1:2018.   

 

Multisite certificering er også en mulighed, som certificerede 

energimærkningsfirmaer kan benytte. 

Multisite med et cvr.nr. på certifikatet 

Her er certificeringen udstedt til ét firma (det 

centrale firma), med firmaets cvr.nr., hvortil 

underliggende afdelinger er omfattet, når de 

fremgår af certifikatet, dog uden eget cvr.nr.  

 

Disse underliggende afdelinger betragtes ikke som selvstændigt certificerede 

energimærkningsfirmaer men som afdelinger. Det betyder, at det certificerede 

firmas kvalitetssikringssystem også er gældende i afdelingerne registreret under 

det centrale firma.   

De enkelte underliggende afdelinger arbejder dermed under det certificerede 

firmas certifikat. Dermed skal der ske indberetninger i det certificerede firmas 

cvr.nr. og reg.nr. (firma nr.), og disse oplysninger skal også fremgå af 

energimærkningsrapporten.  

Konsulenten må gerne tilføje underafdeling med adresse samt oplysninger om 

mailadresse(r) mv. på energimærkerapporten, f.eks. efter deres navn i 

indberetningsprogrammet. 

Det centrale firma er ansvarligt for eventuelle 

fejl i energimærkningsrapporter udarbejdet i de 

underliggende afdelinger.   
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Således vil hele multisitet blive sanktioneret af både Energistyrelsen og det 

certificerende organ, samt fremstå som modtager for evt. sanktion. Det betyder, 

at fejl begået i en afdeling, som er registreret på certifikatet, vil få konsekvenser 

for både det centrale firma og alle afdelinger registreret herunder. Det centrale 

firma skal også sikre, at alle indberettede energimærkningsrapporter fra 

underafdelinger er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring.  

Multisite med flere cvr.nr på certifikatet 

Her er certificeringen udstedt til ét firma (det 

centrale firma), med firmaets cvr.nr., hvortil de 

underliggende afdelinger er registeret på 

certifikatet med afdelingens cvr.nr.  

Ved denne variant af multisite certificering vil 

de underliggende afdelinger blive betragtet 

som værende de ansvarlige certificerede 

energimærkningsfirmaer. De forskellige 

underliggende afdelinger skal derfor ved udarbejdelsen af 

energimærkningsrapporter skrive deres eget firmanavn, cvr.nr. og reg.nr. på 

energimærkningsrapporterne.  

Dermed er det de enkelte underliggende afdelinger, der er ansvarlige certificerede 

energimærkningsfirmaer, og ikke alene det centrale firma, hvor certifikatet er 

udstedt til.  

I forhold til multisite certificeringer er det vigtigt, at der ses en sammenhæng 

mellem det centrale firma og de underliggende afdelinger i et multisite. Ligeledes 

er det af betydning, at der til enhver tid kan ske identifikation af det centrale firma 

i multisitet. Derfor vil styrelsen gerne opfordre til, at også det centrale firmas navn 

fremgår af energimærkningsrapporterne. 

Det er de enkelte afdelinger, der er ansvarlige for eventuelle fejl i 

energimærkningsrapporter udarbejdet af dem.  

Således vil alene den enkelte afdeling blive 

sanktioneret af Energistyrelsen, samt fremstå 

som modtager for evt. sanktion. Derimod vil 

hele multisitet blive sanktioneret af det 

certificerende organ.  

 

 

 

 


