
STENA NORDIC RECYCLING CENTER 
- HÄR FÅR MER MATERIAL NYTT LIV.

Stena Nordic Recycling Center, Stena Metallkoncernens största satsning någonsin,  
tar återvinningen till en helt ny nivå. Med flera automatiserade processer samlade 
på en plats skapas en effektiv och industriell helhet med kapacitet att återvinna mer 
material från industrin, hundratals bilar och annat avfall från samhället varje dag. 
Invigningen sker den 26 oktober. 

www.stenarecycling.se

STENA NORDIC RECYCLING CENTER ÄR ETT 
LANDMÄRKE I HALMSTAD. HELA FASTIGHETEN ÄR 

PÅ 433 000 KVADRATMETER. LIKA STORT SOM 80 
FOTBOLLSPLANER. ANLÄGGNINGEN FYLLS NU MED 

TOPPMODERN ÅTERVINNINGSTEKNIK.

– Stena Nordic Recycling Center är vårt svar på 
dagens och morgondagens krav på effektiv, miljö-
riktig och hållbar återvinning. Det är vår största 
investering någonsin. Satsningen betyder bland 
annat att vi nu, tillsammans med Sveriges bildemon-
terare, når EU:s krav på att återvinna varje bil till 95 
procent, utan att behöva skicka material långväga 
för ytterligare bearbetning. Det är en trygghet och 
ett styrkebesked för svensk återvinning. Samtidigt 
blir anläggningen en resurs för värdeoptimering i 
resurshanteringen åt kunder 
i hela Norden, säger Staffan 
Persson, Chef för affärs-
område Recycling i Stena 
Metallkoncernen. 

Den nya anläggningen, som 
blir en av Europas modernaste, 
är utvecklad i samarbete 
med kunder och partners, 
bland annat BIL Sweden, den 
svenska branschorganisationen för tillverkare  
och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.  
Anna Henstedt, ansvarig för miljöfrågor på BIL 
Sweden, ser Stena Nordic Recycling Center som 

en viktig pusselbit som bidrar till att göra svensk 
bilindustri mer hållbar. 
 – Den här investeringen i ny teknik är otroligt 
viktig för att vi ska nå en högre återvinningsgrad på 
alla våra fordon när de har rullat klart. Återvinning 
blir en allt viktigare fråga i branschen, bilköparna blir 
allt mer medvetna om cirkulär ekonomi och andra 
hållbarhetsfrågor. Därför är Stenas nya anläggning 
ett steg i rätt riktning, säger hon.

De nya automatiserade 
återvinningsprocesserna 
bygger på beprövad tek-
nik kombinerad med nya 
innovationer. Olika typer 
av kvarnar gör grovjobbet 
i det första steget där 
bilar, metallskrot och 
sanerad elektronik 
finfördelas i otroligt hög 
hastighet. Därefter sker 

en noggrann sortering i sofistikerade automatiska 
processer där magneter, fläktar, optiska enheter, 
vätskor och vibrationer används för att separera 
materialen från varandra.  

 

 – Det tar 40 sekunder att processa en bil i våra 
kvarnar. När den har passerat hela återvinnings-
processen har vi i storleksordningen 30 kvaliteter 
med material i olika storlekar. Järn, aluminium, 
koppar, andra metaller och plaster…Listan kan göras 
lång. Det fina är att vi med den här tekniken får 
fram råvaror som kan gå direkt vidare till smältverk, 
gjuterier och andra producenter i Sverige och andra 
delar av världen, där materialen får nytt liv igen i nya 
produkter, säger Johan Tegbring, Produktionsdirektör 
Stena Recycling AB.  
 Stena Nordic Recycling Center invigs den  
26 oktober – en milstolpe för modern, hållbar 
 materialåtervinning i industriell skala.

Mer återvinns 
– mindre läggs på deponi
När komplexa produkter, till exempel bilar, 
återvinns uppstår alltid en svårsorterad rest, 
en blandning av textilier, gummi, plast och 
metaller. Detta har tidigare lagts på deponier 
i stora mängder. Nu har Stena Recycling en 
lösning på problemet. Med en nyutvecklad 
automatiserad process kan materialen 
separeras från varandra och komma till 
användning. Det handlar i storleksordning  
om 15 lastbilsflak material varje dag. Ett 
problemmaterial har blivit ett värde. 

Med ny teknik och  
nära samarbete med 

våra kunder gör vi industrin  
mer hållbar och lönsam.

STAFFAN PERSSON, CHEF AFFÄRSOMRÅDE  
RECYCLING, STENA METALLKONCERNEN


