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LEDELSES SYSTEM CERTIFIKAT 
Certifikat nummer: 
130632-2013-AE-DEN-DANAK 

Første certificering: 
11. marts 2013 

Gyldighedsperiode: 
03. marts 2021 – 05. januar 2024 

 
 
Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Stena Recycling A/S 
Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, Danmark 

og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat 
 
 
opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for miljø: 

ISO 14001:2015 

 

 

Dette certifikat er gældende for følgende område: 

Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og afsætning samt rådgivning og 
undervisning indenfor følgende produktområder:  
Jern og metal, papir, pap og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, farligt affald og øvrigt 
virksomhedsaffald. 
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Appendiks til certifikat 
 
Stena Recycling A/S 

Lokationer inkluderet i certificeringen er: 
 

 

Lokationssnavn Adresse Scope for lokation 

Stena Recycling A/S Troldholm 11, 9400 Nørresundby, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Metalvej 10, 6000 Kolding, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47, 9900 Frederikshavn, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Prøvestensbroen 7, 2300 København S, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Kulholmsvej 36, 8900 Randers, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Frederiksgade 19, 8840 Rødkærsbro, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Navervej 19, 4000 Roskilde, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Kalundborgvej 56, 4200 Slagelse, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 
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Lokationssnavn Adresse Scope for lokation 

Stena Recycling A/S Miljøvej 4, 7400 Herning, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Nordhavnsvej 16, 4600 Køge, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Ravnebjerggyden 3, 5491 Blommenslyst, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Amerikavej 21, 6700 Esbjerg, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Plutovej 3, 8500 Grenå, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Kometvej 12, 8700 Horsens, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Anelystparken 51, 8381 Tilst, Danmark Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

Stena Recycling A/S Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg, 

Danmark 
Indkøb, indsamling, håndtering, 

behandling og afsætning samt rådgivning 

og undervisning indenfor følgende 

produktområder: Jern og metal, papir, pap 

og plast, elektrisk og elektronisk udstyr, 

farligt affald og øvrigt virksomhedsaffald. 

 


