
Kiwa AS,
Kabelgata 2, 
N-0580 Oslo

Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 3834-2:2021

awarded  //  tildelt

Mjørud AS
Rudskogenveien 61, 1890 Rakkestad

Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Development, design, fabrication and installation of welded and machined 
products for offshore-, landbased- and defence industry. Design, production 

and repair of steam boilers and heat-exchangers incl. external piping.

Utvikling, konstruksjon, produksjon og installasjon av sveiste og 
maskinerte konstruksjoner til offshore-, landbasert- og forsvarsindustri.

Konstruksjon, produksjon og reparasjon av dampkjeler og 
varmevekslere inkl. eksternt røropplegg

Certificate No  // Sertifikat nr.: 

2146

First issued 9001/ 3834-2 //  Utstedt første gang: 1999-09-28 *
First issued 14001 //  Utstedt første gang: 2021-03-25

Last expiry // Forrige utløp: 2021-04-10
Last recertification // Siste resertifisering : 2021-01-20

Valid until  //  Gyldig til: 2024-04-10
Issued  //  Utstedt: 2022-03-25

Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

  Director Certification // Direktør Sertifisering

Scope of activity ISO 3834-2 is specified in separate attachments
Omfang for ISO 3834-2 er spesifisert i eget vedlegg

This is a multi-site certificate. The sites are located on the next page
                  Dette er et flerlokasjons-sertifikat. Lokasjonene er listet på neste side.
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* Initially granted under 
  different accreditation



Kiwa AS,
Kabelgata 2, 
N-0580 Oslo

Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
NS-EN ISO 3834-2:2021
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Mjørud AS
Rudskogenveien 61, 1890 Rakkestad

Følgende enheter omfattes av sertifiseringen:

Navn Adresse Sertifikatomfang

Mjørud AS Rudskogenveien 61, 
1890 Rakkestad

Development, design, fabrication and 
installation of welded and machined 
products for offshore-, landbased- and 
defence industry. Design, production and 
repair of steam boilers and 
heat-exchangers incl. external piping. 
Utvikling, konstruksjon, produksjon og 
installasjon av sveiste og maskinerte 
konstruksjoner til offshore-, landbasert- 
og forsvarsindustri. Konstruksjon, 
produksjon og reparasjon av dampkjeler 
og varmevekslere inkl. eksternt 
røropplegg

Mjørud Moss Varmeteknikk AS Rudskogenveien 61, 
1890 Rakkestad

Design, production and repair of steam 
boilers and heat-exchangers incl. 
external piping 
Konstruksjon, produksjon og reparasjon 
av dampkjeler og varmevekslere inkl. 
eksternt røropplegg

Certificate No  // Sertifikat nr.: 

2146

  Director Certification // Direktør Sertifisering
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* Initially granted under 
  different accreditation


