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RECERTIFIERINGSBESLUT

BMG TRÄDA Certifiering AB, organisationsnummer 556458-6930, har av Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, meddelats ackreditering som certifieringsorgan för miljöledningssystem.

ArcelorMittal BE Group SSC AB, organisationsnummer 556192-8770, har sedan tidigare
ett av BMG TRÄDA Certifiering AB certifierat miljöledningssystem.

Revision företagen av certifieringsorganet har omfattat granskning av dokument samt
bedömning på plats den 8-9 april 2015. Granskningen är redovisad i särskilda rapporter.
På grund av de uppgifter som framkommit vid recertifieringsrevisionen beslutar BMG
TRÄDA Certifiering AB att meddela att ArcelorMittal BE Group SSC AB:s miljöledningssystem är i överensstämmelse med standarden SS EN ISO 14001:2004

Miljöledningssystemet omfattar verksamheten (scopet) enligt följande lydelse:
Stål Service Center. Lagerhållning, slittning,
klippning och försäljning av tunnplåt.
Steel Service Center. Stockholding slitting,
cutting and sales of flat carbon steel.
Verksamhetsställe: KARLSTAD

Certifieringen gäller tills vidare och under förutsättning att verksamheten kontinuerligt
uppfyller villkoren i ovan angiven standard och bifogade certifieringsvillkor för godkänt
miljöledningssystem. Årsavgift erläggs kalenderårsvis i förskott.
Med detta beslut förlängs tidigare certifieringsbeslut med nummer 14502107 daterat

den 4 juli 2012. Beslutet gäller fram till och med den 15 september 2018 och eller tidigare
datum förgod-känd revision mot ISO 14001:2015.

ArcelorMittal BE Group SSC AB, äger rätt enligt certifieringsorganets föreskrifter

använda BMG TRÄDA Certifiering AB:s logotype och ackrediteringsmärke enligt bilaga 1.
Märkets utformning framgår av bilaga 2 eller digital EPS fil, vilket överlämnades i samband
med ursprungsbeslutet.

Certifieringsorganet äger rätt att besluta om att häva certifiering enligt sina föreskrifter,
vilket beslut kan överklagas till särskild nämnd inom BMG TRÄDA Certifiering AB, den
Rådgivande Nämnden.
Göteborg den 10 juni 2015
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Verkställande Direktör

BMG TRÄDA Certiflering AB

Org.nr: 55 64 58-6930
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Besöksadress: Fjordvägen 45, Hovås
Postadress: Box 9006, 400 91 Göteborg

Telefon:+46(0)31-360 70 20
E-post: info@bmgprosanitas.se

Bankgiro: 5812-9826

www.bmgprosanitas.se

