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KOMBINATIONCERTIFIKAT 
  

Certifikatets giltighet: 
30 september 2022 – 31 december 2023 

 

 
 
Härmed intygas att ledningssystemet för 

Havator Group Oy 
Varikonkatu 3, 95420 Tornio, No Value 

och de verksamheter som anges i bilagan till detta certifikat 
 
 
uppfyller kraven i standarden för kvalitetsledningssystem: 
 

ISO 9001:2015, certifikat No. 104303-2011-AQ-FIN-FINAS 

ISO 14001:2015, certifikat No. 104306-2011-AE-FIN-FINAS 

ISO 45001:2018, certifikat No. 104275-2011-AHSO-FIN-FINAS 

 

 

Detta certifikat gäller för följande omfattning: 

Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av projekt och projektledning, hamnkranstjänster, 
lansering, domkraft, uthyrning av mobilkranar och mobila arbetsplattformar samt service 
av maskiner. Installation av prefabricerade objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 
specialtransporter. 
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Bilaga till certifikat 
 
Havator Group Oy 

Verksamheter som ingår i certifieringen är följande: 
 

 

Verksamhetens namn Adress Verksamhetens omfattning 

Havator Group Oy Varikonkatu 3, 95420 Tornio, No Value Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Göteborg) Exportgatan 7 B, SE-422 46, Hisings 

Backa, Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Kiruna & Gällivare) Takvägen 6, 981 41, Kiruna, Ruotsi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. 

Havator AB (Linköping) Jägarvallsvägen 6A, 584 22, Linköping, 

Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Luleå & Piteå) Betongvägen 15, 973 45, Luleå, Ruotsi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Norrköping) Skalles väg 1, SE-605 97, Norrköping, 

Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 
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Verksamhetens namn Adress Verksamhetens omfattning 

Havator AB (Nyköping) Åkerbärsvägen 3-5, SE-611 38, Nyköping, 

Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Skellefteå) Gruvgatan 16, SE-931 49, Skellefteå, 

Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Stockholm) Rörvägen 58, 136 50, Jordbro, Ruotsi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Sundsvall) Arbetsledarvägen 12, SE-857 53, 

Sundsvall, Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Umeå) Kontaktvägen 1, 901 33, Umeå, Ruotsi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Uppsala) Vedyxa 1:7, 755 98, Uppsala, Ruotsi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator AB (Örnsköldsvik) Kavelvägen 5, SE-894 35, Själevad, 

Ruotsi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 
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Verksamhetens namn Adress Verksamhetens omfattning 

Havator Kraana OÜ  (Harjumaa, Estonia) Aruküla tee 51, Jüri, EE-75301 Rae vald 

Harjumaa, Viro 
 Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. 

Havator Oy (Espoo) Juvantasku 6, 02920 Espoo, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. 

Havator Oy (Kemi) Ajoksentie 748, 94900 Kemi, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. Installation av prefabricerade 

objekt, hamnkranstjänster samt tunga och 

specialtransporter. 

Havator Oy (Keminmaa) Torniontie 18, 94450 Keminmaa, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. 

Havator Oy (Kokkola) Lekatie 9, 67800 Kokkola, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 

projekt och projektledning, 

hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 

uthyrning av mobilkranar och mobila 

arbetsplattformar samt service av 

maskiner. 

Havator Oy (Oulu, Hallinto) Elektroniikkatie 6, 90590 Oulu, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. Installation av prefabricerade 
objekt, hamnkranstjänster samt tunga 
och specialtransporter.  

Havator Oy (Oulu, Nostot) Kotkantie 3, 90250 Oulu, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Pietarsaari) Laukonkuja 3, 68600 Pietarsaari, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Pori) Reposaaren maantie 170, 28880 Pori, 

Suomi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 
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Verksamhetens namn Adress Verksamhetens omfattning 

Havator Oy (Porvoo, öljynjalostamo) Petrontie, 06850 Kulloo, Suomi  Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Raahe) Liitostie 7, 92120 Raahe, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Rovaniemi) Ahjotie 18 halli 3, 96320 Rovaniemi, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Sodankylä) Sahamellantie 5, 99600 Sodankylä, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Sotkamo) Ratatie 21, 88600 Sotkamo, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Turku) Kärsämäentie 49, 20360 Turku, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Vaasa, Nostot) Vasaratie 1, 65350 Vaasa, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

Havator Oy (Vaasa, Transport) Vasaratie 11, 65350 Vaasa, Suomi Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 
 

Havator Oy (Äänekoski, Nostot) Kotakennääntie 32, 44100 Äänekoski, 

Suomi 
Lyfttjänster, tunga lyft, genomförande av 
projekt och projektledning, 
hamnkranstjänster, lansering, domkraft, 
uthyrning av mobilkranar och mobila 
arbetsplattformar samt service av 
maskiner. 

 
 
 


