
  

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

Oppunda Invest AB 
samt ingående bolag 
Oppunda El AB och Oppunda Svets & Mekanik AB 
 
Huvudkontor: Videvägen 4, 641 49 Katrineholm, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

ISO 9001:2015 

Ledningssystemet är tillämpligt för: 

Service och entreprenader inom el, säkerhet och byggsmide. Konstruktion 

inom el, säkerhet, byggsmide, fläktar och detaljer. Cerifierade brand- och 

inbrottslarmslösningar. Tillverkning av fläktar och plåtdetaljer. 

Certifikatsnummer:  

26282 

Certifikatets ursprungsdatum: 

20 september 2002 

Datum för certifieringsbeslut: 

14 juni 2022 

Certifikatets utfärdandedatum: 

23 augusti 2022 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

06 september 2025 

 

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.   

 

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 organisation 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.  

Page 1 of 1 

Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos 

Oppunda Invest AB 
 

Detta appendix är kopplat till huvudcertifikat # 26282 och är endast giltigt tillsammans med det. 

Detta certifikats giltighet styrs av huvudcertifikatets giltighet. 

 

Oppunda EL AB 
Videvägen 4,  
641 49 Katrineholm, Sverige 

Service och entreprenader inom el, säkerhet 
Konstruktion inom el, säkerhet, Cerifierade brand- 
och inbrottslarmslösningar. 

  
Oppunda Svets & Mekanik AB 
Movägen 9, 
641 49 Katrineholm, Sverige 

Service och entreprenader inom byggsmide. 
Konstruktion inom byggsmide, fläktar och detaljer. 
Tillverkning av fläktar och plåtdetaljer. 

  
Oppunda EL AB 
Apoteksgatan 8, 
643 30 Vingåker, Sverige 

Service och entreprenader inom el, säkerhet 
Konstruktion inom el, säkerhet, 
Cerifierade brand- och inbrottslarmslösningar. 
Tillverkning av fläktar och plåtdetaljer. 
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