
  

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
Agreement.  This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.   

 

Thomas Andersson 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 

Det bekreftes herved at ledelsessystemet ved: 

 

Romerike Avfallsforedling IKS 
inkludert følgende virksomheter i henhold til appendiks side 1 
 
Hovedkontor: Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset, Norge 

Ytterligere steder i henhold til appendiks side 1 

 

har blitt vurdert av Intertek og funnet å være i samsvar med kravene i 

ISO 50001:2018 

Ledelsessystemet er gjeldende for: 

All egenaktivitet og tjenester i Romerike Avfallsforedling: 

Innsamling av husholdningsavfall i eierkommuner. Mottak av avfall og farlig 

avfall på ROAF's 8 gjenvinningsstasjoner. Sortering av matavfall, plast, metall, 

papir og brennbart avfall i ettersorteringsanlegg. Sortering av grovavfall. 

Kompostering av hageavfall. Mellomlagring og kverning av utsorterte 

avfallstyper. Deponering av avfall på Bøler avfallsdeponi. Miljøovervåking. 

 

Sertifikatnummer: 

0092806 

Første sertifikat utstedt: 

12 juli 2018 

Vedtaksdato: 

15 juli 2019 

Sertifikatet er utstedt: 

15 juli 2019 

Sertifikatet er gyldig til: 

12 juli 2021 
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Lokasjoner sertifisert under styringssystemet til 

Romerike Avfallsforedling IKS 
Dette appendiks er knyttet til sertifikat # 0092806 og er kun gyldig sammen med det. 

 

Bøler deponi og Kompostering ROAF Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset, Norge 

Sørum Gjenvinningsstasjon Fossum, 1920 Sørumsand, Norge 

Fet Gjenvinningsstasjon Heiasvingen 91, 1900 Fetsund, Norge 

Gjerdrum Gjenvinningsstasjon Helen Industriområde, 2022 Gjerdrum, Norge 

Aurskog-Høland Gjenvinningsstasjon Spillhaugveien 249, 1930 Aurskog, Norge 

Ettersorteringsanlegg Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset, Norge 

Skedsmo Gjenvinningsstasjon Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset, Norge 
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