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Certifikat
Härmed intygas att ledningssystemet hos:

Kraftringen Energi AB (publ)
Råbyvägen 37, 224 57 Lund, Sverige

har utvärderats och godkänts av Lloyd's Register i enlighet med följande standarder:

ISO 14001:2015
Godkännandenummer: ISO 14001 – 00018988
Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger de platser och den
verksamhet som varje enhet är godkänd för.

Ledningssystemet är tillämpbart på:
Produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla samt energirelaterade tjänster inom service, entreprenad, belysning,
mobilitet, småskalig elproduktion, smart energianvändning, datakommunikation och industriella processer.

Detta godkännande är en fortsättning på tidigare godkännande utfärdat av annat certifieringsorgan enligt följande:

Föregående första ISO 14001 godkännandedatum 17-DEC-1998, Intertek Certification AB godkännandenummer 1410738-03

P.G. Cornelissen
Area Manager North Europe
Utfärdat av: LRQA Sverige AB
för Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Utfärdat av: LRQA Sverige AB, Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen, Sweden för Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37
7ES, United Kingdom
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Certifikatsnummer: 10228466

Certifikatsbilaga
Platser

Verksamhet

Råbyvägen 37, 224 57 Lund, Sverige

ISO 14001:2015
Produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme
och kyla samt energirelaterade tjänster inom service,
entreprenad, belysning, mobilitet, småskalig elproduktion,
smart energianvändning, datakommunikation och
industriella processer.

Lunds Energi Norge AS
Sjøgata 5, 8006 Bodø, Norge

ISO 14001:2015
Uttag av el genom vattenkraft.

Kraftringen Energi AB (publ)
Fyrfatsvägen 3, 234 35 Lomma, Sverige

ISO 14001:2015
Produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme
och kyla samt energirelaterade tjänster inom service,
entreprenad, belysning, mobilitet, småskalig elproduktion,
smart energianvändning, datakommunikation och
industriella processer.

Kraftringen Energi AB (publ)
Vårbruksvägen 4, 226 60 Lund, Sverige

ISO 14001:2015
Produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme
och kyla samt energirelaterade tjänster inom service,
entreprenad, belysning, mobilitet, småskalig elproduktion,
smart energianvändning, datakommunikation och
industriella processer.

Kraftringen Energi AB (publ)
Örtofta 2115, 241 93 Eslöv, Sverige

ISO 14001:2015
Produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme
och kyla samt energirelaterade tjänster inom service,
entreprenad, belysning, mobilitet, småskalig elproduktion,
smart energianvändning, datakommunikation och
industriella processer.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certifikatsnummer: 10228466

Certifikatsbilaga
Platser

Verksamhet

Kraftringen Energi AB (publ)
Värmevägen 4, 264 39 Klippan, Sverige

ISO 14001:2015
Produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme
och kyla samt energirelaterade tjänster inom service,
entreprenad, belysning, mobilitet, småskalig elproduktion,
smart energianvändning, datakommunikation och
industriella processer.

Kraftringen Nät AB
Råbyvägen 37, 224 57 Lund, Sverige

ISO 14001:2015
Distribution av el och gas.

Kraftringen Nät AB
Ramsågsgatan 2, 385 34 Torsås, Sverige

ISO 14001:2015
Distribution av el och gas.

Kraftringen Service AB
Råbyvägen 37, 224 57 Lund, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Kraftringen Service AB
Transportvägen 17, 241 38 Eslöv, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Kraftringen Service AB
Ramsågsgatan 2, 385 34 Torsås, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Kraftringen Service AB
Stenbrovägen 36, 253 68 Helsingborg, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certifikatsnummer: 10228466

Certifikatsbilaga
Platser

Verksamhet

Kraftringen Service AB
Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Kraftringen Service AB
Tygvägen 2-4, 281 35 Hässleholm, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Billinge Energi AB
Karlsnäsvägen 11, 523 37 Ulricehamn, Sverige

ISO 14001:2015
Försäljning av el. Försäljning, installation och service av
solceller.

Billinge Energi AB
Sven Adolf Norlings Gata 38, 532 31 Skara,
Sverige

ISO 14001:2015
Försäljning av el. Försäljning, installation och service av
solceller.

Kraftringen Fiber AB
Råbyvägen 37, 224 57 Lund, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift, service och försäljning av produkterna
öppet stadsnät, svartfiber och co-location

Kraftringen Service AB
Arabygatan 1, 35246 Växjö, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät

Kraftringen Service AB
Bolshedens Industriväg 30, 42750 Billdal,
Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
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Certifikatsnummer: 10228466

Certifikatsbilaga
Platser

Verksamhet

Kraftringen Service AB
Skreavägen 15, 311 44 Falkenberg, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät

Kraftringen Service AB
Tråddragarleden 3, 334 32 Anderstorp, Sverige

ISO 14001:2015
Installation, drift och service på kundanläggningar för el,
gatubelysning och IT-kommunikationsnät.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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