FÖR MYCKET
SPÄNNING
PÅ JOBBET?
Ta det lugnt. Stena Recycling har
den kompletta och mest
ekonomiska avfallslösningen för
dig i kraft- och energibranschen.

LÖNSAM ÅTERVINNING
FÖR DIG INOM KRAFT- OCH
ENERGIBRANSCHEN
Oavsett om du är elinstallatör eller projektledare på ett stort nätbolag
har Stena Recycling en unik återvinningslösning för dig eller ditt företag.
Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som kombinerar lönsamhet,
effektivitet, säkerhet och miljönytta. I den här broschyren kan du läsa
mer om vad vi erbjuder.
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Scanna in QR-koden för att komma till vår
webbsida för att läsa mer om hur vi i Borlänge
genomförde en rivning för Fortum.
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KUNDPORTALEN
– FULL KONTROLL PÅ
DIN AVFALLSEKONOMI
Med Stena Recyclings kundportal behöver du aldrig bekymra dig över
statistik. Några klick och du får allt serverat: volymer, kostnader,
ersättningar. Kundportalen gör det enkelt att ta fram miljörapporter
till dina presentationer. Rapporteringen till myndigheter blir också
mycket enklare. Hur stor ersättning fick vi för kabeln? Svaret finns
i kundportalen. Informationen fungerar också som underlag för vidare
utveckling och förbättring av avfallshanteringen.
Kort sagt, kundportalen är ditt skyltfönster till avfallshanteringen.
Den ger dig den bästa och mest användbara informationen.

U tförlig statistik över volymer, kostnader och ersättningar
S
 nabb information om miljönytta

SNABB OCH KORREKT
KRAFTSANERING
När det oväntade händer behöver du snabb och korrekt assistans. Om
en transformator på ditt nät har sprungit läck vill du inte att några misstag begås i saneringen. Ju mer tid som går desto större kan skadan bli.
Med Stena Recycling som partner behöver du bara ringa ett nummer för
att få hela kedjan i rullning. Vi hjälper dig med allt från själva saneringen
till nödvändiga myndighetskontakter.
Stena Recyclings personal är snabbt på plats vid läckage, bränder eller
skadegörelse. Vi tar hand om förstörd eller förorenad utrustning, vi
bistår med rivningar på plats, vi tömmer och sanerar allt från små till
stora transformatorer, pumpgropar och kringutrustning. Koppla in Stena
Recycling och du kan känna dig trygg i att skadan tas om hand på ett
miljöriktigt och effektivt sätt.
 edigen erfarenhet av kemiska produkter och hantering
G
av farligt avfall

E
 nkelt att dra ut underlag till miljörapporter

L okal närvaro möjliggör jour dygnet runt med personal
som kan de lokala förutsättningarna

M
 öjlighet att följa ett helt projekt – statistiken
redovisas projektvis

V i sköter all dokumentation korrekt och återkopplar
med statistik över hämtat farligt avfall
Stena Recycling agerade snabbt och tog ett
helhetsgrepp på hela projektet. Det är precis
vad man behöver i akuta situationer.
Stefan Jonsen, Infratek, fick snabb hjälp när en stolptransformator
hade vält och börjat läcka på en åker utanför Strömstad.
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KRAFTRIVNING
Inget projekt är för stort eller för litet. Med våra specialistteam runt om
i landet får du allt du behöver: från helhetslösningar, totalentreprenader
till rivningar av enskilt elkraftsmaterial eller kabel. Det spelar ingen roll
om ditt projekt är stort eller litet. Du får en enkel, miljöriktig och säker
lösning längs hela återvinningskedjan, från PCB-provtagning till skrotning
och återrapportering med detaljerad statistik.
Med drygt 80 återvinningsanläggningar i Sverige finns vi där du finns och
gör allt så enkelt och tryggt som möjligt.
Hos Stena Recycling får du en kontakt för alla typer av avfall. Tack vare
vår erfarenhet och storlek kan vi erbjuda dig en lösning med den bästa
totalekonomin.
M
 ångårig erfarenhet av rivningar av ställverk,
transformatorer, linor, stag, master, turbiner
och nätstationer – oavsett storlek
S
 tena Recycling sköter hela kedjan från rasering
till återvinning och vidareförädling av ditt avfall,
på det mest miljöriktiga och lönsamma sättet
E
 SA-utbildad personal som sätter säkerhet och
miljö i första hand
V
 i hjälper er även med oljetömningar och byte
av olja i transformatorer
Att det gick så snabbt sparade tid och resurser
inför monteringen av den nya transformatorn.
Stig Andersson, projektledare på ONE Nordic, efter att Stena Recycling
monterat ner och transporterat bort en PCB-smittad transformator på
175 ton utanför Malmö.
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SÄKERHETSRÅDGIVARE
– DIN TRYGGHET I
REGELDJUNGELN
Varje företag som berörs av lagen om transport av farligt gods har ett
omfattande ansvar. Det innebär bland annat krav på egen säkerhetsrådgivare. Hos Stena Recycling kan du anlita expertis som har den kunskap
och erfarenhet som behövs.
Vi tar oss an rollen som säkerhetsrådgivare i ditt företag till ett fast pris.
En enkel och trygg lösning. Våra säkerhetsrådgivare är godkända av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Upplägget är flexibelt. Utbildning och rådgivning anpassas löpande efter
önskemål och behov i ditt företag. Vi ser till att lagstiftningen följs och
arbetar för att optimera den totala avfallshanteringen. Allt för att öka
miljönyttan och se till att hanteringen av ditt avfall blir så ekonomisk
som möjligt.
S
 äkerhetsrådgivaren ser till att bestämmelser
följs vid transport av farligt gods
F
 öretagsledningen får en årlig rapport om
företagets transporter av farligt gods
K
 onkreta lösningar, råd och utbildningar
om hantering av farligt gods
Genom att anlita Stena Recyclings säkerhetsrådgivare
känner vi oss trygga i att vi efterlever bestämmelserna
för transport av farligt gods.
Clas-Inge Hagdahl, Vattenfall Service
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BRANSCHSPECIFIKA
PRISLISTOR
Med våra branschanpassade prislistor får du snabbt en uppfattning om
vad ditt material ger för ersättning eller eventuell kostnad. Här hittar
du specifika priser för olika typer av kabel, linor och annat material som
är specifikt just för kraft- och energibranschen. För att göra det ännu
enklare kan vi också erbjuda dig en helt kundspecifik prislista. Har du
riksavtal skickar vi ut uppdaterade listor varje månad.

När det är dags att gå igenom förråden med kraftutrustning, kablar
och reservdelar kan det vara en utmaning att veta vad som har ett
värde och inte. Ansvarar du dessutom för flera förråd utspridda på
olika geografiska platser kan det vara skönt att anlita Stena Recyclings
expertis. Vår kunniga personal finns över hela landet och hjälper dig
med inventering och städning.

Exempelvis prissätter vi transformatorer enligt kVA-modellen – vet du bara
hur många kVA transformatorn är på kan du snabbt se vad den är värd.

Du får en fullständig redovisning i form av inventeringslista, förslag på
åtgärder och/eller sanering, intyg för omhändertagande av avfall etc.
Miljöriktig hantering och din lönsamhet står alltid i fokus. När du har
hela bilden klar blir det enkelt att fatta rätt beslut om varje förråd.

Vi listar även transportpriserna. Allt för att det ska vara så enkelt som
möjligt för att få en god överblick över ekonomin i varje projekt.

DET HÄR KAN STENA RECYCLING HJÄLPA DIG MED!

S
 pecifika listor för just din kraftutrustning
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RENSA I FÖRRÅDEN?

S anering och industriell städning när det behövs

T
 ransformatorpriser enligt kVA-modellen

V i värderar och hjälper dig att avgöra vad som
ska återvinnas eller sparas

Ö
 verskådliga transportpriser

D u får effektivare användning av dina förråd

M
 öjlighet att själv räkna ut intäkter och kostnader i förväg

P ersonal över hela landet ger en smidig process
även om dina förråd finns på många platser
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VI FINNS DÄR DU FINNS

ELINSTALLATÖR

Med drygt 80 återvinningsanläggningar över hela Sverige finns Stena
Recycling där du finns. På såväl mindre orter som i storstäder. Närheten
gör att du alltid får snabb, god och korrekt service. Ett stort nätverk
med kunnig personal möjliggör den mest effektiva och lönsamma hanteringen av ditt avfall.

Även du som elinstallatör kan förbättra
din avfallshantering

Stena Recyclings personal kan också den lokala marknaden. Du får tillgång
till ett stort kontaktnät när det gäller kranar och specialtransporter.
En specialbyggd transformatorbil tar hand om de flesta transformatorer
och annan kraftutrustning som ska transporteras bort för återvinning.
Slutdestinationen är vår anläggning för transformatoråtervinning där
specialutbildad personal tar hand om avfallet på ett miljöriktigt och
säkert sätt.
Med Stena Recycling som återvinningspartner kan du tryggt fortsätta
att fokusera på din kärnverksamhet.
Å
 tervinningsanläggningar över hela landet

I nte bara miljömässigt utan framförallt ekonomiskt.
Stena Recycling har de bästa priserna och lösningarna
även för dig som arbetar med de lite tunnare kablarna.
M ed vårt utspridda filialnät har du alltid nära till
Stena Recycling, vilket ger dig låga transportkostnader
vid inlämning av material.
A nlita Stena Recyclings rivningsteam för rivning av
ställverk och skapa lönsammare projekt med hjälp
av vår lösning för materialvärde och avfallshantering.
Vi tar hand om allt.
Beställ vår Storsäck för smidig hantering av allt material
vid exempelvis lägenhetsrenoveringar.

S
 nabb och effektiv service
S
 äkra transporter – även för transformatorer
på över 100 ton
S
 pecialfordon och anläggningar för
kraftindustrins avfall
STENA RECYCLING – DIN RIKSTÄCKANDE ÅTERVINNINGSPARTNER!
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PCB-PROVLÅDAN GER
DIG SNABBT SVAR
Allt som har med miljögiftet PCB att göra är strikt reglerat i PCB-förordningen. Är du osäker på PCB-halten i din utrustning är Stena Recyclings
PCB-låda den enkla lösningen som ger dig ett snabbt svar. Beställ lådan
genom din kontakt på Stena Recycling eller direkt på Stena Recyclings
hemsida.
I PCB-kittet hittar du provflaska och en enkel provtagningsinstruktion.
Provet läggs i den förfrankerade lådan på närmaste brevlåda. Inom fyra
arbetsdagar får du ett analyssvar via e-post. Inom två veckor får du
samma provsvar per brev och en plastbricka att fästa på objektet som
visar eventuell PCB-förekomst. Då är materialet klart att lämnas till
Stena Recycling.
S
 tena Recyclings PCB-provlåda är framtagen
tillsammans med Eurofins Environment Sweden AB

ANTISTÖLDCONTAINER –
UPPKOPPLAD, LARMAD
OCH FÖRSTÄRKT
Stölder av material och utrustning kan innebära mer än bara en utgift
för det som har stulits. Hela projekt kan försenas med fler och långt
större kostnader som följd.
Med Stena Recyclings specialbyggda antistöldcontainer får du säker
förvaring oavsett placering. Containern har uppkoppling till en larmcentral som rycker ut så fort någon försöker bryta sig in. Skulle den mot
förmodan hinna flyttas är den fullt spårbar med hjälp av GPS-teknik
som skickar ut en positionsangivelse. Dörrar på tak och kortväggar
känner av öppning genom magnetkontakter och detektorer finns i alla
väggar om någon skulle försöka bryta sig in.
Med Stena Recyclings antistöldcontainer kan du känna dig trygg i
att värdefullt material och dyrbar utrustning skyddas på bästa sätt.

P
 roverna analyseras i ett ackrediterat laboratorium
D
 u får svaret inom fyra arbetsdagar
V
 i kan utföra provtagning på plats åt dig

E n neutralt målad 20-fots container fullmatad med teknik
Takluckorna stängs inifrån och låsen är extra kraftiga
L arm, GPS-sändare och uppkoppling till larmcentral
K
 an användas både för verktyg, nytt material eller värdefullt avfall

Ett väldigt enkelt och smidigt sätt att ta PCBprover på. Det är en lätthanterlig låda där allt ingår.
Dessutom får man svaret snabbt via mejl.
Ken Christiansson, Infratek
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KABELÅTERVINNING
– LÅT GAMLA KABLAR
BLI NY RÅVARA
När strömmen är frånkopplad och den gamla kabeln blivit uttjänt är
det dags att påbörja en ny resa. Genom effektiv och miljöriktig återvinning kan materialet i uttjänta kablar komma till användning igen. Stena
Recycling är Sveriges största kabelåtervinnare. Våra experter hjälper
dig att ta hand om alla typer av kablar oavsett var i landet behovet finns
– från Ystad till Haparanda.

Alla kablar är lika välkomna till oss
Det spelar ingen roll vilken typ av kabel du behöver hjälp med – hos oss är
alla kablar välkomna. Oljekablar, såväl PCB-smittad som övriga massa
kablar, bearbetas på ett miljöriktigt sätt av utbildad och erfaren personal.
Stena Recyclings anläggning för kabelgranulering i Sundsvall är den största
i Norden med en kapacitet på över 20 000 ton kabel per år. Det är sista
stationen innan materialet kan gå vidare till producenter i Sverige och
andra delar av världen. Här sorteras, klassificeras och bearbetas råvarorna från kablarna till en så hög kvalitet som möjligt.
Anläggningen är din garanti för att materialet i kablarna, från exempelvis det uttjänta tele- eller kraftnätet, kan få nytt liv i nya produkter.

När du anlitar Stena Recycling får du hjälp genom hela kedjan, från
transport till statistik över det återvunna materialet via kundportalen.
Vi sköter också nödvändig rapportering till myndigheter. Du kan känna
dig trygg i att allt tas om hand på rätt sätt och istället fokusera på
huvuddelarna i ditt projekt.
Tack vare lång erfarenhet och våra specialbyggda anläggningar ser
vi också till att du får den lösning som är mest lönsam för dig.
N
 ärvaro över hela landet – säkra transporter
R
 ätt utrustning och utbildad personal
– hela återvinningskedjan i Sverige
V
 i återvinner även oljekablar som innehåller PCB
R
 ätt ersättning för just din kabel
Vi tycker att det fungerar mycket bra när Stena
Recycling sköter hanteringen av vårt kabelskrot.
De redovisar levererade volymer med utförlig statistik
och vi vet att kabeln blir omhändertagen på ett miljöriktigt sätt. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt
att jobba ihop med Stena Recycling.
Stefan Svensson, VD på EKB (Elkraftsbyggarna)
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VÅR TRANSFORMATORANLÄGGNING – HJÄRTAT
I ÅTERVINNINGSKEDJAN
Stena Recyclings anläggning för återvinning av transformatorer är en
av få i Europa som kan ta emot, mellanlagra och behandla kontaminerat
kraftavfall oavsett PCB-halt.
När du samarbetar med Stena Recycling är det hit, till den specialbyggda
anläggningen i Karlstad, som mycket av kraftavfallet transporteras.
Tack vare hög kompetens och hög återvinningsgrad är transformatoranläggningen en viktig kugge som innebär att du får en återvinningslösning
med den bästa totalekonomin.
Med Stena Recyclings specialbyggda ADR-klassade transformatorbil
har du också en garanti för att ditt avfall transporteras på ett säkert
sätt. När det gäller riktigt stora transformatorer tar vi fram en lösning
med specialtransport och följebil.
A
 nläggningen har höga krav på säkerhet, både gällande
arbetsmiljö och materialhantering
S
 pecialanpassad anläggning för PCB-kontaminerat avfall
H
 anterar över 3 000 objekt per år
V
 i hanterar även din oljekabel
Med Stena Recyclings Transformatoranläggning
och egna turbil får vi en enkel och kostnadseffektiv
hantering av vårt material som skall återvinnas.
Gunnar Gustavsson, Mälarenergi Elnät AB
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EN EFFEKTIV
PRODUKTIONSAPPARAT
Förutom egna anläggningar för kabelgranulering och återvinning av
transformatorer har Stena Recycling stor kapacitet när det gäller
återvinning av järn- och metallskrot. Hos oss hittar du Nordens mest
utvecklade processer när det gäller fragmentering och vidare bearbetning av värdefulla resurser från såväl industrier som kommuner och
entreprenörer. Stena Recyclings fullskaliga sjunk- och flytprocess för
återvunnen metall gör det möjligt att skapa värde även i svåra och
komplexa fraktioner.
Stena Recycling strävar ständigt efter att utveckla processerna för att nå
högsta möjliga ekonomiska värde och samtidigt maximera miljönyttan.
Återvinning i praktiken som ger lönsamhet för dig.
 ragmenteringsanläggningar på fyra orter i Sverige:
F
Malmö, Halmstad, Hallstahammar och Huddinge
N
 ordens enda fullskaliga sjunk- och flytprocess
för återvunnen metall
S
 tändig utveckling av återvinningsprocessen
– egen avdelning för forskning och utveckling
V
 arje år hanterar vi cirka 2,8 miljoner ton avfall
totalt i Sverige
MILJÖNYTTA OCH BRA EKONOMI FÖR DIG SOM KUND.
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VI SKAPAR NYA VÄRDEN
Stena Recycling arbetar varje dag, varje timma och varje sekund med att
återvinna och återföra material till kretsloppet. Produktionsspillet från
fabriken i Uddevalla, den enorma transformatorn från utkanten av Malmö
– allt tas om hand och bearbetas av Stena Recyclings kunniga medarbetare.
Tillsammans med våra kunder skapar vi en enorm miljönytta när
förbrukat material kan återvinnas till ny råvara. Vi skapar nya värden.
Du hittar oss på drygt 80 platser i landet. Genom vårt stora nätverk av
filialer och produktionsanläggningar får du samma professionella hjälp
i avfallsfrågor var du än befinner dig. Vår storlek innebär också att du
kan få en enhetlig och konkurrenskraftig återvinningslösning på nationell
nivå.
Så oavsett om du är elinstallatör eller projektledare på ett stort elnätsbolag
får du en trygg lösning för ditt el- och kraftavfall med Stena Recycling
som partner. Och med vår helhetslösning Stena Solutions kan vi ta hand
om allt avfall på ditt företag. Vi skräddarsyr ett effektivt upplägg som
kombinerar lönsamhet, säkerhet och miljönytta.

En del av Stena Metallkoncernen
Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen, som är en del av Stenasfären. Stenasfären har verksamheter över hela världen och är en av de
största familjeägda företagsgrupperna i Sverige. Stena Metallkoncernen
fokuserar på återvinning och bedriver verksamhet på omkring 220 platser
i 11 länder.
I koncernen ingår också förädling och distribution av stål och aluminium,
internationell handel med metaller och olja samt finansverksamhet.
Varje år återvinner Stena Metallkoncernen över fem miljoner ton avfall
på alla sina marknader. Denna återvinning minskar koldioxidutsläppen
med 10,6 miljoner ton per år.
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Din väg mot en lönsam avfallshantering
Nu vet du mer om vad som gör oss till det ledande återvinningsbolaget i Sverige. Välkommen att kontakta oss och starta resan
mot lönsam avfallshantering och bästa totale konomi för din
verksamhet inom kraft- och energibranschen.
Du hittar kontaktuppgifter här:
www.stenarecycling.se/kraftochenergi
Din närmaste filial hittar du här:
www.stenarecycling.se/hitta-till-oss
Vill du komma i kontakt direkt med vår Trafoanläggning i Karlstad
ringer du: 010-445 63 50
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