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C ertifikat nummer: 

130438-2013-AHSO-DEN-DANAK 

Førs te certificering: 

11, marts , 2013 

Gyldighedsperiode: 

29, april, 2019 - 05, januar, 2021 

 
Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Stena Recycling A/S 
Banemarksvej 40, 2605, Brøndby, Denmark 
P.nr.: 1017154679 
og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat 
 
 
opfylder kravene i ledelsessystemstandarden: 

DS/OHSAS 18001:2008 
& bekendtgørelse nr. 1191 af 09.10.2013 
 
 
Dette certifikat er gældende for følgende område: 
Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og afsætning samt rådgivning og 
undervisning indenfor følgende produktområder: jern- og metalskrot, 
herunder miljøbehandling af biler, farligt affald, papir, pap og plast, elektrisk 
og elektronisk udstyr og øvrigt virksomhedsaffald 
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Appendiks til certifikat 
 
Stena Recycling A/S 
Lokationer inkluderet i certificeringen er: 

Lokationssnavn Adresse P-nummer Scope for lokation 
Stena Recycling A/S Nordhavnsvej 16, 

4600, Køge, 
Denmark 

1006408736 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast, elektrisk og 
elektronisk udstyr 

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

1017154679 Hovedkontor/administration 
Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, farligt affald, papir, pap og plast, 
elektrisk og elektronisk udstyr og øvrigt 
virksomhedsaffald 

Stena Recycling A/S Rugmarken 10, 
3520, Farum, 
Denmark 

1003069807 Indkøb, indsamling, håndtering, og afsætning 
samt rådgivning og undervisning indenfor 
følgende produktområder: jern- og metalskrot, 
elektrisk og elektronisk udstyr 

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

1010248910 Indkøb, indsamling, håndtering og afsætning 
samt rådgivning og undervisning indenfor 
følgende produktområder: jern- og metalskrot, 
papir, pap og plast, elektrisk og elektronisk 
udstyr. 

Stena Recycling A/S Ravnebjerggyden 3, 
5491, 
Blommenslyst, 
Denmark 

1017248525 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast 

Stena Recycling A/S Amerikavej 21, 
6700, Esbjerg, 
Denmark 

1017926655 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, farligt affald, papir, pap og plast, 
elektrisk og elektronisk udstyr og øvrigt 
virksomhedsaffald 

Stena Recycling A/S Troldholm 11, 9400, 
Nørresundby, 
Denmark 

1014788898 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast, elektrisk og 
elektronisk udstyr 

Stena Recycling A/S Metalvej 10, 6000, 
Kolding, Denmark 

1015065881 Modtagelse af: Jern og metalskrot,  biler til 
miljøbehandling, returpapir, -pap og plast, 
elektrisk og elektronisk udstyr, øvrigt 
virksomhedsaffald, samt rådgivning 

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

1010629450 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, herunder miljøbehandling af biler, 
papir, pap og plast, elektrisk og elektronisk 
udstyr 

Stena Recycling A/S Kulholmsvej 36, 
8900, Randers, 
Denmark 

1003056268 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, elektrisk og elektronisk udstyr 

Stena Recycling A/S Frederiksgade 19, 
8840, Rødkærsbro, 

1003056256 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 



 

 
  

 

 
C ertifikat nummer: 130438-2013-AHSO-DEN-DANAK 

Sted og dato: Hellerup, 29, april, 2019 

 
 
 

 

 

 

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 

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

         Side 3 of 3  
 

 

 

Denmark indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast, elektrisk og 
elektronisk udstyr 

Stena Recycling A/S Navervej 19, 4000, 
Roskilde, Denmark 

1003069777 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, herunder miljøbehandling af biler, 
elektrisk og elektronisk udstyr 

Stena Recycling A/S Miljøvej 4, 7400, 
Herning, Denmark 

1003184813 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast, elektrisk og 
elektronisk udstyr 

Stena Recycling A/S Kometvej 12, 8700, 
Horsens, Denmark 

1016745703 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast, elektrisk og 
elektronisk udstyr og øvrigt virksomhedsaffald 

Stena Recycling A/S Islevdalvej 
153-155, 2610, 
Rødovre, Denmark 

1003064519 Indkøb, indsamling, håndtering, og afsætning 
samt rådgivning og undervisning indenfor 
følgende produktområder: jern- og metalskrot, 
papir, pap og plast 

Stena Recycling A/S Kalundborgvej 56, 
4200, Slagelse, 
Denmark 

1003069789 Indkøb, indsamling, håndtering, og afsætning 
samt rådgivning og undervisning indenfor 
følgende produktområder: jern- og metalskrot, 
papir, pap og plast 

Stena Recycling A/S Anelystparken 51, 
8381, Tilst, 
Denmark 

1017248614 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: jern- og 
metalskrot, papir, pap og plast, elektrisk og 
elektronisk udstyr og øvrigt virksomhedsaffald 

Stena Recycling A/S Damsbovej 20, 
5492, Vissenbjerg, 
Denmark 

1017248681 Indkøb, indsamling, håndtering, behandling og 
afsætning samt rådgivning og undervisning 
indenfor følgende produktområder: farligt 
affald, elektrisk og elektronisk udstyr 

 

 
 

 


