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Sertifikatnummer: 

105018-2011-AE-NOR-NA 

Første sertifikat gyldig fra: 

01 november 2002 

 

Gyldig: 

12 april 2020 - 11 april 2023 

 
Med dette bekreftes at ledelsessystemet ved 

Ragn-Sells AS 
Solheimveien 101, 1473 Lørenskog, Norge 
med enheter som i vedlegg 
 

 
er funnet å være i overensstemmelse med standarden Ledelsessystemer for miljø: 

ISO 14001:2015 
 
 
Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester: 

Innsamling, transport, mottak og bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, omemballering og enklere behandling av 

farlig avfall. Utleie og salg av oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og gjenvinning. 
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Vedlegg til sertifikat 
 
Ragn-Sells AS 
Følgende enheter omfattes av sertifiseringen: 

Navn Adresse Sertifikatomfang 

Ragn-Sells AS Solheimveien 101, 1473 Lørenskog, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Bergen Fanavegen 221, 5239 Rådal, Norge Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Bergen VA Fanavegen 221, 5239 Rådal, Norge VA-tjenester. 

Ragn-Sells AS, avd. 
Borgeskogen 

Borgeskogen 43D, 3160 Stokke, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 

omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Elverum Trysilvegen 228, 2409 Elverum, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Frakkagjerd 
VA 

Frakkagjerdveien 206, 5563 
Førresfjorden, Norge 

VA-tjenester. 

Ragn-Sells AS, avd. Gardermoen Hovinmovegen 158, 2067 Jessheim, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 

gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Hamar Arnkvernveien 251, 2320 Furnes, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Haugesund Sundvegen 466, 4250 Kopervik, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 



 

 
  

 

 
Sertifikatnummer: 105018-2011-AE-NOR-NA 
Sted og dato: Høvik, 03 april 2020 

 
 
 

 

 
 

Brudd på vilkårene fastsatt i sertifiseringsavtalen, kan gjøre sertifikatet ugyldig. 
Akkreditert enhet: DNV GL Business Assurance Norway AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway. TEL:+47 67 57 99 00. www.dnvgl.com/assurance 

         Side 3 of 4  
 

 

 

Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Hitra Kjerringvåg, 7252 Dolmøy, Norge Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 

gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Lier Ringeriksveien 241, 3400 Lier, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Lier VA Røykenveien 30, 3400 Lier, Norge VA-tjenester. 

Ragn-Sells AS, avd. Lørenskog Solheimveien 101, 1473 Lørenskog, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Mongstad Storemyra, 5954 Mongstad, Norge Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Moss Industriveien 24, 1599 Moss, Norge Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Porsgrunn Versvikvegen 16, 3937 Porsgrunn, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Rygge FA Årvollskogen 37, 1592 Moss, Norge Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 
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Ragn-Sells AS, avd. Sarpsborg Torpebaugen 8, 1722 Sarpsborg, 
Norge 

Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Skjerkøya Isdammen, 3960 Stathelle, Norge Mottak og sanering av vrakbiler. 

Ragn-Sells AS, avd. Stavanger Auglendmyrå 13, 4016 Stavanger, 
Norge 

Innsamling og transport av inert, 
ordinært og farlig avfall. Utleie og salg 
av oppsamlingsutstyr, VA-tjenester 
samt rådgivningstjenester innen avfall 
og gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Stord Eldøyane 130, 5411 Stord, Norge Innsamling, transport, mottak og 
bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Trondheim Reppesmarka 61, 7517 Hell, Norge Innsamling og transport av inert, 
ordinært og farlig avfall. Utleie og salg 
av oppsamlingsutstyr, VA-tjenester 
samt rådgivningstjenester innen avfall 
og gjenvinning. 

Ragn-Sells AS, avd. Voss Bjørkemoen 56, 5700 Voss, Norge Innsamling, transport, mottak og 

bearbeiding av inert og ordinært avfall. 
Innsamling, transport, mottak, 
omemballering og enklere behandling 
av farlig avfall. Utleie og salg av 
oppsamlingsutstyr, VA-tjenester samt 
rådgivningstjenester innen avfall og 
gjenvinning. 

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS Isdammen, 3960 Stathelle, Norge Innsamling, transport og bearbeiding av 
kasserte dekk. 

 

 
 

 


