Certifikat
Härmed intygas att ledningssystemet hos:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Koncern med dotterbolag, Brogatan 1, 582 78 Linköping, Sverige
har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande standarder:
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

P.G. Cornelissen
Utfärdat av: LRQA Sverige AB för Lloyd's Register Quality Assurance Ltd
Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan
anger de platser och den verksamhet som varje enhet är godkänd för.

Nuvarande certifikat: 25 april 2017
Certifikatet gäller till: 24 april 2020
Certifikatsnummer: 10017747

Första godkännande:
ISO 14001 – 7 februari 2014
ISO 9001 – 7 februari 2014
OHSAS 18001 – 7 februari 2014

Godkännandenummer: ISO 14001 – 00002081 / ISO 9001 – 00002079 / OHSAS 18001 – 00002080
Ledningssystemet är tillämpbart på:
Försäljning, handel, produktion, distribution och behandling inom områdena el, värme, kyla, belysning,
bredband, biogas, avfall, vatten och avlopp. Tillhörande funktioner inom ledning, stöd, utveckling och
underhåll.

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, Box 2107,Göteborgsvägen 74 43302 Sävedalen Sweden för Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Certifikatsbilaga
Certifikatsnummer: 10017747
Bolag och filialer

Verksamhet

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Koncern med dotterbolag, Brogatan 1,
582 78 Linköping, Sverige

ISO 14001:2015
Koncern- och företagsledning, stöd- och
utvecklingsfunktioner. Försäljning, hantering,
behandling, produktion och distribution inom
kraftvärme, fjärrvärme och ånga, fjärrkyla,
vattenkraft, avfallsbehandling, biogas, biogödsel,
vatten, avlopp och slam. Verksamheten bedrivs
inom tillhörande anläggningar i regionen.
ISO 9001:2015
Koncern- och företagsledning, stöd- och
utvecklingsfunktioner. Försäljning, hantering,
behandling, produktion och distribution inom
kraftvärme, fjärrvärme och ånga, fjärrkyla,
vattenkraft, avfallsbehandling, biogas, biogödsel,
vatten, avlopp och slam. Verksamheten bedrivs
inom tillhörande anläggningar i regionen.
OHSAS 18001:2007
Koncern- och företagsledning, stöd- och
utvecklingsfunktioner. Försäljning, hantering,
behandling, produktion och distribution inom
kraftvärme, fjärrvärme och ånga, fjärrkyla,
vattenkraft, avfallsbehandling, biogas, biogödsel,
vatten, avlopp och slam. Verksamheten bedrivs
inom tillhörande anläggningar i regionen.

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Djulögatan 17, 641 21 Katrineholm, Sverige

ISO 14001:2015
Produktion av kraftvärme, distribution av
fjärrvärme samt avfallshantering inom
anläggningar i regionen.
ISO 9001:2015
Produktion av kraftvärme, distribution av
fjärrvärme samt avfallshantering inom
anläggningar i regionen.
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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, Box 2107,Göteborgsvägen 74 43302 Sävedalen Sweden för Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
Page 2 of 5

Certifikatsbilaga
Certifikatsnummer: 10017747
Bolag och filialer

Verksamhet
OHSAS 18001:2007
Produktion av kraftvärme, distribution av
fjärrvärme samt avfallshantering inom
anläggningar i regionen.

Tekniska verken Linköping Nät AB
Brogatan 1, 582 78 Linköping, Sverige

ISO 14001:2015
Ägande, drift och utveckling av elnät och
utomhusbelysning samt tillhörande entreprenad-,
underhålls- och ingenjörstjänster.
ISO 9001:2015
Ägande, drift och utveckling av elnät och
utomhusbelysning samt tillhörande entreprenad-,
underhålls- och ingenjörstjänster.
OHSAS 18001:2007
Ägande, drift och utveckling av elnät och
utomhusbelysning samt tillhörande entreprenad-,
underhålls- och ingenjörstjänster.

Tekniska verken Katrineholm Nät AB
Djulögatan 17, 641 21 Katrineholm, Sverige

ISO 14001:2015
Ägande av elnät.
ISO 9001:2015
Ägande av elnät.
OHSAS 18001:2007
Ägande av elnät.

Bixia AB
Brogatan 1, 582 78 Linköping, Sverige

ISO 14001:2015
Inköp och försäljning av el.
ISO 9001:2015
Inköp och försäljning av el.

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
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Verksamhet
OHSAS 18001:2007
Inköp och försäljning av el.

Bixia AB
Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö, Sverige

ISO 14001:2015
Inköp och försäljning av el.
ISO 9001:2015
Inköp och försäljning av el.
OHSAS 18001:2007
Inköp och försäljning av el.

Bixia AB
Stortorget 1, 571 31 Nässjö, Sverige

ISO 14001:2015
Inköp och försäljning av el.
ISO 9001:2015
Inköp och försäljning av el.
OHSAS 18001:2007
Inköp och försäljning av el.

Bixia Energy Management AB
Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö, Sverige

ISO 14001:2015
Krafthandel
ISO 9001:2015
Krafthandel
OHSAS 18001:2007
Krafthandel

Svensk Biogas i Linköping AB
Åby Västergård 3, 582 78 Linköping, Sverige

ISO 14001:2015
Försäljning och distribution av biogas samt drift av
biogasmackar i regionen.
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ISO 9001:2015
Försäljning och distribution av biogas samt drift av
biogasmackar i regionen.
OHSAS 18001:2007
Försäljning och distribution av biogas samt drift av
biogasmackar i regionen.

Utsikt Bredband AB
Brogatan 1, 582 78 Linköping, Sverige

ISO 14001:2015
Ägande, drift och utveckling av bredbandsnät i
regionen.
ISO 9001:2015
Ägande, drift och utveckling av bredbandsnät i
regionen.
OHSAS 18001:2007
Ägande, drift och utveckling av bredbandsnät i
regionen.
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