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Design for Recycling och lösningar på morgondagens utmaningar kring resurs
hushållning. Tillsammans gör vi skillnad genom hållbara affärer.

Det här är Stena Recycling AB

Vår hållbarhetsredovisning

Stena Recycling gör återvinning till en hållbar affär.
Med mer än 1 000 engagerade medarbetare i Sveriges
ledande industriella återvinningsbolag skapar vi varje
dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som
för samhället i stort.
Vi förädlar avfallsresurser och levererar nya råvaror
till stål- och metallverk, pappersbruk och andra slut
kunder världen över. Stena Recycling är certifierat enligt
ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och OHSAS 18001
(arbetsmiljö). Bolaget omsatte under verksamhetsåret
2015/2016 5 849 MSEK. Resultatet efter finansiella
poster var 297 MSEK. Vi investerade 434 MSEK i ny
återvinningsteknik. Årets mest utmärkande händelse var
invigningen av Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.
Verksamheten grundades 1939 av Sten A Olsson.
Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen med
verksamhet på mer än 200 platser i tio länder. Stena
Metallkoncernen är en del av Stenasfären, en av de
största familjeägda företagsgrupperna i Sverige.

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete årligen och beaktar
de principer och processer som finns för hållbarhets
redovisning från Global Reporting Initiative, GRI G4 Core.
GRI-index finns publicerat längst bak i redovisningen.
Ingen extern granskning av redovisningen har genom
förts. Detta är vår tredje hållbarhetsredovisning.
Kontaktperson är Hållbarhetschef Cecilia Våg,
telefon 010-445 80 12.

MED ETT SYSTEMATISKT
SÄKERHETSARBETE HAR VI
ALLT FÄRRE OLYCKOR
I VERKSAMHETEN. 65 AV
VÅRA 83 ANLÄGGNINGAR
HAR INTE HAFT NÅGON
OLYCKA MED SJUK
FRÅNVARO DE SENASTE
TRE ÅREN.

SEDAN 2008 HAR VI MINSKAT VÅR
KLIMATPÅVERKAN MED 45 PROCENT.
VI HAR ÖVERTRÄFFAT MÅLET SOM VAR
EN MINSKNING MED 40 PROCENT
FRAM TILL ÅR 2020. NU FORTSÄTTER
VI MOT ÄNNU LÄGRE NIVÅER.
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UNDER 2016 ÅTERVANN
VI NÄSTAN TRE MILJONER TON
AV SAMHÄLLETS AVFALL OCH
INDUSTRINS RESTPRODUKTER.
MERPARTEN BLEV NYA RÅVAROR
FÖR PROCESSINDUSTRIN I
SVERIGE OCH ANDRA DELAR
AV VÄRLDEN.

3

4

VD OCH HÅLLBARHETSCHEFEN HAR ORDET

VD OCH HÅLLBARHETSCHEFEN HAR ORDET

VI SKA SAMVERKA MER
FÖR ATT LEVERERA VÄRDE
Invigningen av Stena Nordic Recycling Center och beslutet att stärka vår position genom att
förvärva IL Recycling är de stora milstolparna under 2016. Båda har stor betydelse för vår fortsatta
ambition att göra återvinning till en hållbar affär. Samtidigt ligger framgången till stor del i att
fortsätta utveckla vår egen kunskap, konstaterar Stena Recyclings VD Kristofer Sundsgård och
Hållbarhetschef Cecilia Våg.

Det blev ett händelserikt 2016 med den
stora invigningen och det påbörjade förvärvet av IL Recycling. Samtidigt fortsatte
bolagets cirka 1 000 medarbetare att
maximera återvinningen och skapa värde
i samarbete med kunder över hela landet.
Men hur förflyttades branschen och
kundernas krav under året?

CECILIA VÅG
Hållbarhetschef
Stena Recycling

KRISTOFER SUNDSGÅRD
VD Stena Recycling

CECILIA VÅG (CV): ”Medvetenheten kring håll

barhetsfrågor hos våra kunder ökar. Vi ser att
de stora besluten som fattades under 2015,
Klimatavtalet i Paris och FN:s globala håll
barhetsmål, börjar ge avtryck i upphandlingar
till exempel. Särskilt när det gäller de stora
rikstäckande kunderna som har kraven från
sin omvärld att leva upp till. Vi är lyhörda och
har alltid som mål att leva upp till eller över
träffa våra kunders krav, inte minst inom
områden med koppling till hållbarhet.”

KRISTOFER SUNDSGÅRD (KS): ”Vi ser en ökad

CV: ”Att invigningen lockade ca 400 gäster

efterfrågan på konkreta återvinningstjänster
som levererar ett tydligt resultat. Vi måste i
högre utsträckning jobba proaktivt med våra
kunder för att skapa rätt lösningar. För att
leverera fler värden behöver vi komma djupare
in i kundens process och bidra till förbättringar
– inte bara hämta avfall när containern är
full. Samtidigt ser vi att debatten kring klimat
frågan gör avtryck. Hållbarhet kommer högre
upp på agendan och här efterfrågar kunderna
vår kunskap.”

visar också att det finns ett stort intresse
för investeringarna och tekniken som bidrar till
att förverkliga hållbarhetsmål – inom närings
livet såväl som hos myndigheter och politiker.
Ett samhälle som rör sig mot en cirkulär
ekonomi behöver den här typen av satsningar.”

För drygt tre år sedan förvärvades en stor
industrifastighet i Halmstad. Med stora
investeringar i teknik har en av Europas
modernaste återvinningsanläggningar,
Stena Nordic Recycling Center, vuxit fram
på platsen. Vad betyder den här satsningen?
KS: ”Vi har dragit nytta av vår storlek och
vår finansiella kapacitet och byggt en anlägg
ning som få återvinnare har möjlighet att
göra. Det här är vårt sätt att möta dagens och
framtidens krav på hållbar, effektiv återvinning
där vi tar fram processkritiska råvaror ur våra
kunders avfall. Satsningen betyder att vi till
sammans med våra kunder och partners tar
täten i branschen med ny teknik som effekti
viserar och framtidssäkrar återvinningen för
svensk industri.”

Varför beslutade ni er för att förvärva
IL Recycling?
KS: ”Vi såg möjligheten att bli starkare i
segmentet papper och plast och samtidigt
öka vår lokala närvaro med fler anläggningar
i landet. Vi kommer närmare våra kunder och
kan optimera logistiken. De lokala transpor
terna blir kortare vilket är fördelaktigt ur
miljösynpunkt. Att vi växer och får en större
kundbas betyder också att vi kommer att
klara av nya stora investeringar i framtiden.”
CV: ”Bolaget växer med cirka 500 medarbetare.
Nya kollegor kommer in med kunskap och
perspektiv som kan bidra till effektivare arbets
sätt och nya lösningar för våra kunder.”
Hur viktig är kompetensutveckling i en
verksamhet som traditionellt sett har
handlat om att köpa och sälja material?
KS: ”Det är avgörande. Det är längesedan åter
vinning bara handlade om att köpa och sälja
material. Idag handlar det om att tillföra värde i
en större del av kundens processkedja. Förutom

Drygt 400 gäster deltog i invigningen av Stena Nordic Recycling Center. Förutom ett
inspirerande seminarium om hållbara affärer bjöds gästerna på en rundvandring för att
få se de nya automatiserade processerna som lyfter återvinningen till nya nivåer.

gedigen materialkunskap måste vi ha hög
kompetens i hur industriproduktion fungerar.
Våra lösningar ska docka in i och komplettera
kundens verksamhet utan friktion. Det kräver att
vi har förståelse för utmaningar och möjligheter,
men också ett tätt samarbete med kunden.”
Vilka utmaningar ser ni den närmaste tiden?
KS: ”Samhället och tekniken förändras snabbt.
Vi behöver vara mer snabbrörliga och samverka

mer med kunder och andra partners för
att fortsätta utvecklas och leverera värde.
Digitalisering är ett område där vi arbetar
parallellt med flera initiativ, både för att under
lätta för våra kunder, men också för att
effektivisera våra processer.”
CV: ”Vi har interna utmaningar när det gäller
mångfald. Här har vi nu fattat beslut om en
väg framåt. På bränslesidan brottas vi med
problematiken kring HVO – vi vill ha ett

fossilfritt bränsle men inte på bekostnad av
ekosystem i andra delar av världen.
KS: ”Att lyfta plast till bättre alternativ i den
så kallade avfallstrappan är en utmaning för
oss och alla som använder plast i sin produk
tion. Vi måste samverka och hitta fungerande
värdekedjor. Det kräver också att spelreglerna
är tydliga framåt för att vi ska kunna investera.”
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HÅLLBARA VAL LEDER
TILL FÖRÄNDRING
Trots oro i världen med överraskande politiska händelser, skedde under 2016 en förflyttning i frågor om cirkulär
ekonomi och ett effektivare resursutnyttjande. Om 2015 var superåret för hållbarhet med flera stora beslut på
global nivå, blev 2016 ett år då vi tillsammans började kavla upp ärmarna för att göra skillnad. Samverkan mellan
bolag och digitaliseringen lyfts på många håll som svaren på flera av de utmaningar som världen står inför.
Oroliga tider kan i bästa fall skapa ett behov
hos människor att bidra till förändring i en
positiv riktning, som en mottrend där man
söker positiva upplevelser i vardagen. Exem
pelvis genom att göra aktiva hållbara val som
konsument. Kanske tittar man mer på vilka
material som har använts, kanske väljer man
en produkt som är smart designad och
enklare att återvinna. Det ger i sin tur möjlig
heter för företag att bli mer hållbara för att
leva upp till kundernas förväntningar.
I spåren av klimatavtalet i Paris syns också
en ökad medvetenhet om klimatförändringar,
där företag behöver visa hur de bidrar till
lösningen på klimatfrågan. Det är inte längre

bara fina ord kring att man som företag
”ser över frågan” som gäller. Nu är det tid
för handling. Företag som inte är en del av
lösningen, riskerar raskt att bli en del av
problemet i vanliga konsumenters ögon.

Batterier på frammarsch
Och förändring sker. Elon Musk bygger giga
fabriker som till stor del drivs av solenergi.
Bilindustrin är på allvar redo att lansera elek
trifierade bilar på bred front de kommande
åren. En samling tunga investerare, däribland
Stena, planerar för en stor batterifabrik på
svensk mark. Det är tydligt att eldrift och
batteriteknik ser ut att få en avgörande bety

delse i en nära framtid när de globala koldi
oxidutsläppen ska minskas kraftigt för att
stoppa ytterligare höjning av jordens tempe
ratur. Sverige ska vara koldioxidneutralt år
2045, vilket betyder att vi på mindre än 30 år
ska ställa om till förnybara bränslen och
energislag. Att öka mängden batterier i såväl
större som mindre applikationer reser också
nya utmaningar när det gäller återvinning.
Stena Recycling har idag avtal med svenska
biltillverkare och importörer där vi tar ansvar
för att återvinna batterierna när de har tjänat
ut. Vi samarbetar med andra företag för att
gemensamt se till att få ut så mycket av
de värdefulla materialen, framför allt olika

metaller, som är möjligt med dagens teknik.
Samtidigt bedriver vi forskning tillsammans
med flera universitet kring hur återvinningen
av litiumjonbatterier, inte minst från bilar, ska
kunna genomföras enklare och effektivare än
idag. Syftet med projektet är att se över hela
kedjan – från det att batterierna demonteras
ur bilar till dess att battericellerna är återvunna.
Målsättningen är att ta fram en helhetslösning
för att dels hantera batterierna på ett säkert
sätt, dels återvinna batteriernas innehåll med
hållbara metoder. Lovande tester har genom
förts bland annat i smältverket hos Stena
Recyclings systerföretag Stena Aluminium.

Intresset för plaståtervinning ökar
Att materialåtervinna plast är ett annat
område där vi ser ett ökande intresse hos
våra kunder. Som återvinnare är vi övertyga
de om att viljan hos företag att återvinna
plastavfall och föra det uppåt i avfallstrappan
kommer att öka de kommande åren. Detta
sker i liten utsträckning idag då efterfrågan
på den återvunna råvaran än så länge är
ganska låg, det är helt enkelt inte tillräckligt
lönsamt. Men bilden kommer att ändras i
takt med att kunder och andra intressenter
ställer ökade krav på produktion med hållbara
materialval, exempelvis återvunnen plast.
Den som letar kan redan idag köpa allt från
möbler och köksluckor till dammsugare och

leksaker som är tillverkade av återvunnen
plast. Det är bara början. Stena Recycling har
en tät dialog med kunder och andra intressen
ter i branschen och följer utvecklingen noga.

Cirkulär ekonomi vinner mark
Under 2016 fick cirkulär ekonomi ett än star
kare fäste i samhället. En viktig grund lades
när EU-kommissionen lanserade sitt paket för
cirkulär ekonomi sent på hösten 2015. Nu sker
diskussionen på såväl regeringsnivå som i
näringslivet. Den kanske mest ambitiösa
ansatsen ser vi i Finland där regeringens vision
är att Finland ska vara den globala ledaren
inom cirkulär ekonomi 2025. En undersökning
visar att cirkulär ekonomi innebär en tillväxt
potential på 2-3 miljarder Euro för Finlands
ekonomi. En färdplan pekar bland annat ut att
användningen av återvunnen råvara ska
uppmuntras, men också att eco-design är en
viktig del i en cirkulär ekonomi. Rätt design är
nödvändig dels för att underlätta reparationer,
dels för att effektivisera återvinningen när
produkten tjänat ut.
Det här är områden som är generellt viktiga
i ett hållbart samhälle med cirkulära värde
kedjor. Som återvinnare har vi en viktig roll
för alla företag som vill utvecklas i en mer
cirkulär riktning, liksom för samhället i stort.
Våra tjänster Stena Resource Management
och Design for Recycling bidrar till en ansvars

full produktion där resurser sparas samtidigt
som materialen får större möjlighet att cirku
lera. Samtidigt bidrar vår nya anläggning
Stena Nordic Recycling Center till att mer
material än tidigare kan återvinnas och
mindre behöver läggas på deponi.
Vikten av resurseffektivisering lyfts också
fram i FN-rapporten Resource Efficiency:
Potential and Economic Implications från
2016. Resurseffektivisering är ett viktigt led
för att uppfylla FN:s nya globala hållbarhets
mål inom Agenda 2030. Flera av målen är
direkt kopplade till hur vi hanterar råvaror och
material idag. En del av lösningen ligger i
att vi samarbetar för att utveckla de bästa
metoderna för lönsam och hållbar produktion
kombinerat med ansvarsfull hantering och
återvinning av resurser.
Här kommer digitalisering och robotisering
att få allt större betydelse och skapa nya
möjligheter. Liksom i alla andra delar av
samhället kan nya digitala lösningar bidra
till att effektivisera och underlätta hela åter
vinningskedjan.
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TRYGG HANTERING
I HELA ÅTERVINNINGSKEDJAN
I ett samhälle som allt mer präglas av cirkulär ekonomi och klimatpåverkan har industriell materialåtervinning
stor betydelse. Stora mängder restmaterial ska tas om hand varje dag, förädlas till ny råvara för att bli nya
produkter i samhället igen – helst med en design som gör dem enkla att återvinna på nytt i framtiden. Stena
Recycling skapar värde i hela kedjan, från produktdesign och tillverkning till återvinning och leverans av råvaror.
Med vårt tjänsteerbjudande bidrar vi också
med spetskompetens när det gäller resurs
användning och avfallsminimering i produk
tionsledet. Genom gemensamma investeringar
i teknisk utrustning ser vi tillsammans med
våra kunder till att lyfta material i avfalls
trappan och skapar en bättre ekonomi. Där
det är möjligt arbetar vi för att omklassificera
avfall till produkt för att skapa nya värden.
Med egna transporter, digital mottagnings
kontroll och egna återvinningsanläggningar
erbjuder vi en trygg hantering och kontroll
på materialen i hela återvinningskedjan.

OPTIMERING
HOS KUND

• Daglig hantering av avfalls
resurserna, miljöutbildning,
rådgivning, statistik.
• Stena Resource Management.
Avfallsminimering, förbättring
av källsortering, effektivare
transporter, ökat materialvärde, sparad tid, frigjorda ytor.
• Riskminimering genom
exempelvis säkerhets
rådgivning.
• Gemensamma investeringar,
delat värde på besparingar.
• Kundanpassade transport
lösningar.
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FÖRÄDLING HOS
STENA RECYCLING

• Digital mottagningskontroll, utvecklar
kundernas resurshantering.
• Avfallskontroll och materialanalys.
• Förädling med syftet att föra material
uppåt i avfallstrappan.
• Hantering av 2,8 miljoner ton avfallsresurser från hela samhället.
• Våra utbildningar i materialkunskap,
säkerhet, uppförandekod med mera
ger kundvärden.
• Forskningsprojekt för morgondagens
kundlösningar.
• Closing the loop-lösningar: intern
råvaruförsörjning till kund.
• Trygg avsättning och betalning.

STENA
SOLUTIONS
Stena Solutions är vår helhetslösning som gör
kundens avfallshantering enklare och mer ekonomisk.
Via Stena Solutions erbjuder vi kundanpassad återvinning
för i stort sett alla samhällets branscher och industrier.
Vi arbetar i fem olika steg från inventering
till resursoptimering vidare till
utbildning och avfallshantering för
att avsluta med rapportering
och uppföljning.

MATERIALÅTERVINNING

ENERGIÅTERVINNING
LEVERANSER
AV NYA RÅVAROR

• Flera miljoner ton kvalitetsråvaror levereras varje år.
• Hållbara transporter på land och till sjöss.
• Leveranser av järn, metaller, papper, plast, olja med mera till stålverk, gjuterier,
smältverk, pappersbruk, plastproducenter och andra kunder i över 30 länder.
• Återvunnet material blir nya produkter i samhället.

4%

SÄKER DESTRUKTION 
OCH SLUTFÖRVARING

SÅ LYFTER VI RESURSER I AVFALLSTRAPPAN
Avfallstrappan är en modell som graderar olika sätt att hantera – och minimera – avfall. Den grundar sig på EU-direktiv
och är en del i Miljöbalken. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande
produkter, vilket sparar jungfruliga resurser i stort. Detta är en förutsättning för cirkulär ekonomi. Genom exemplen
kan du ta del av hur Stena Recycling för resurserna uppåt i trappan, till ett bättre alternativ än tidigare.

BIOBEHANDLING – Brödsmulor blir biogas för bussar. Se sid 25.
ENERGIÅTERVINNING – Vissa avfall kan bli ett miljöklokt bränsle som ersätter
fossila bränslen. Se exemplet på sid 24.

Stena Recycling använder både egna
och inköpta transporter. Alla chaufförer
– liksom all personal – genomgår en
intern säkerhetsutbildning.

DEPONERING – Material som inte kan återvinnas läggs på deponi. Med bättre
återvinningsteknik och forskning- och utvecklingsprojekt arbetar vi för att minska
deponivolymerna.

AVFALLSMINIMERING

MATERIALÅTERVINNING – Med investeringar i kompetens och ny teknik strävar
Stena Recycling hela tiden efter att öka återvinningsgraden. Läs om vår nya
anläggning på sid 10.

ÅTERANVÄNDNING

ÅTERANVÄNDNING – I vissa fall kan hela eller delar av produkter återanvändas
istället för att materialåtervinnas. Goda exempel de senaste åren är teknik och
detaljer från fartyg som Stena Recycling har demonterat.

MATERIALÅTERVINNING

AVFALLSMINIMERING – Med rätt materialval och design blir produkter enklare
att återvinna och mer värde skapas i återvinningsledet. Se exemplet med
Grundfos på sid 16.

BIOBEHANDLING

passerar sedan våra kraftfulla kvarnar som
sönderdelar materialen innan de går vidare
till våra automatiserade sorteringsprocesser.
Slutresultatet när materialen har passerat
alla steg i vår återvinningsprocess är högkvalitativa råvaror som levereras till stålverk,
smältverk, pappersbruk och plastindustrier
i Sverige och ett 30-tal andra länder. En
mindre del sorteras ut som bränsle till kraft
värmeverk som producerar miljöanpassad
fjärrvärme och elektricitet till såväl hushåll
som industrier. Tack vare tät dialog med slut
kunderna kan vi leverera precis de kvaliteter
de efterfrågar, vilket sparar kostnader och
gör kundernas processer effektivare.

1

ENERGIÅTERVINNING

I samarbete med närmare 60 000 kunder
tog Stena Recycling under 2016 hand om
2,8 miljoner ton uttjänta produkter och spill
från samhällets olika verksamheter. Merparten
förädlades till kvalitetsråvaror för att bli nya
produkter hos slutkunder runt om i världen.
Spektrat är brett. Vi tömmer den lilla buti
kens kärl för wellpapp och mjukplast, vi servar
den stora industrin med specialanpassade
lösningar för stora mängder material. Åter
vinningen sker på våra cirka 90 anläggningar
runt om i landet. Analyser genomförs av våra
materialkunniga medarbetare och materialen
klipps ner och bearbetas på olika sätt. Komplexa
sammansättningar, till exempel skrotbilar,

VÄRDESKAPANDE I HELA ÅTERVINNINGSKEDJAN

DEPONERING
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STENA NORDIC RECYCLING CENTER

Stena Nordic Recycling Center under byggfasen.
Anläggningen invigdes i oktober 2016.

HÄR FÅR MATERIALEN
NYTT LIV
Stena Nordic Recycling Center 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 i stort varje dag. Anläggningen, som är vår hittills
största industriella investering, invigdes den 26 oktober 2016.

Stena Nordic Recycling Center är vårt svar på
dagens och morgondagens krav på effektiv,
miljöanpassad och hållbar återvinning. Sats
ningen betyder att vi nu, tillsammans med
Sveriges bildemonterare 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 styrke
besked för svensk återvinning. Samtidigt är
anläggningen en värdeskapande resurs för
Stena Recyclings systerbolag och deras
kunder i övriga Norden.
Hela satsningen bygger på samarbete med
kunder och partners, inte minst från fordons
industrin som ser positivt på en anläggning
som bidrar till att lyfta stora mängder material
i avfallstrappan.

De nya automatiserade återvinningsproces
serna bygger på beprövad teknik kombinerad
med nya innovationer. Olika typer av kvarnar
gör grovjobbet i det första steget där bilar,
metallskrot och sanerad elektronik finfördelas
i 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
återvinningsprocessen är resultatet cirka 30
kvaliteter med material i olika storlekar. Järn,
aluminium, koppar, andra metaller och plaster.
Råvarorna är nu så väl sorterade att de kan gå
direkt vidare till smältverk, gjuterier och andra

Ett kliv i rätt riktning
- Stena Nordic Recycling Center är en fantastisk
investering som bäddar för hög återvinningsgrad.
Att processerna blir bättre gör att mer material
kan tas tillvara. Målet att återvinna 95 procent
av en bil är tufft och det kräver ny teknik. Därför
ser vi på BIL Sweden denna satsning som ett
kliv i rätt riktning för att få ut så mycket material
som möjligt på ett miljö- och kostnadseffektivt
sätt och för att kunna hänga med i framtiden
när bilarna blir allt mer komplexa.
ANNA HENSTEDT,
ansvarig för miljöfrågor på BIL Sweden,
den svenska branschorganisationen för tillverkare
och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

producenter i Sverige och andra delar av
världen. Där får materialen nytt liv igen i nya
produkter.
Invigningsdagen den 26 oktober 2016
markerar en milstolpe för modern, hållbar
materialåtervinning i industriell skala i Europa.

14 400
Ökad miljönytta

När bilar återvinns i Stena Nordic Recycling Center
visar sig de stora fördelarna med investeringarna i de
nya processerna. Deponimängderna minskar med över
60 procent samtidigt som materialåtervinningen och
energiåtervinningen ökar. Numera kan mer material
bli exempelvis energirika bränslen som ersätter fossila
bränslen i industrin. Klimatnyttan med den utvecklade
återvinningen på Stena Nordic Recycling Center när
det gäller fordon uppgår till motsvarande 14 400 ton
lägre koldioxidutsläpp per år om man jämför med
tidigare återvinningsteknik. Koldioxidbesparingen är
en effekt av att det krävs betydligt mindre energi när
råvaror produceras genom återvinning jämfört med
att utvinna jungfruliga råvaror.
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INTRESSENTDIALOG OCH
VÄSENTLIGHETSANALYS
Hållbarhetsfrågan utvecklas i en allt snabbare takt och för Stena
Recycling är det av största vikt att ha en pågående dialog med våra
intressenter på olika nivåer. Samtidigt följer vi vad som sker på den
globala arenan som påverkar våra kunder och vår bransch.
I samband med att Stena Metallkoncernen
antog en plan för ett hållbarhetsprogram under
2016 har alla bolag inom koncernen följt en
given process kring bland annat omvärlds
analys, intressentdialog och workshops.
Stena Metallkoncernens verksamheter
ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Detta är
viktigt för koncernens verksamhet och fram
tida utveckling.

Målet är dels att arbeta systematiskt med
hållbarhet på koncernnivå, dels att presentera
hållbarhetsarbetet i en koncernövergripande
hållbarhetsredovisning utifrån fyra prioriterade
områden, som därmed också anger ramarna
för Stena Recyclings hållbarhetsarbete:
• Värdeskapande
• Resurseffektivitet
• Människor och kultur
• Ansvarsfulla relationer

VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN
Genom att fastställa tydliga strategier och mål inom fyra prioriterade områden tar vi nästa steg i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.
Varje område redovisas var för sig på kommande uppslag.

Vi vill ha och behöver synpunkter på vårt
strategiska hållbarhetsarbete. Det är
förutsättningen för att vi ska vara fortsatt
framgångsrika och kunna möta behov hos
våra kunder, partners och andra intressenter
och samtidigt hitta nya affärsmöjligheter
och samarbeten.
Intressentdialogen har under 2016 skett
genom dagliga kundmöten, dialog med
myndigheter, samarbeten med kunder och
kontinuerliga kontakter med övriga intres
senter, såsom medarbetare och ägare. Vår
medarbetarenkät, workshops med säljare
och våra seminarier är ytterliga källor som
vägs in i analysen. Viktiga krav ställs också
i upphandlingar och när vår verksamhet
revideras.



Affärsetik
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VÄRDESKAPANDE

RESURSEFFEKTIVITET

MÄNNISKOR OCH KULTUR

ANSVARSFULLA RELATIONER

Värdeskapande arbete banar väg
för nya lösningar och långsiktig
affärsnytta för oss, våra kunder,
samhället och miljön.

Vi ska se till att våra processer och
verksamheter är energi- och
resurseffektiva och kontinuerligt
arbeta för att minska vår
miljöpåverkan.

Vi skall garantera en hälsosam och
säker arbetsmiljö. Vi ska också stärka
våra medarbetare så att de agerar med
stolthet, har rätt kompetens och visar
rätt engagemang baserat på Stenas
värderingar, affärsprinciper och
gemensamma mål.

Vi ska leva upp till förväntningar och
bidra till ansvarsfulla affärer som
bygger på vår uppförandekod. Vi ska
också bidra med kunskap i samhälls
dialogen och vara lyhörda för våra
intressenter.

Materialkompetens
Kundnöjdhet



Lagefterlevnad
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V I K T I G T F Ö R S T E N A R E CYC L I N G

M AT R I S Ö V E R VÄ S E N T L I G H E T S A N A LYS E N Det finns många andra frågor som också har betydelse för hållbar utveckling,
men matrisen ger en fingervisning om vilka hållbarhetsaspekter som är mest väsentliga för Stena Recycling. Färgerna visar vilket prioriterat
område (högst upp på nästa sida) varje väsentlighet är kopplad till.

STENA RECYCLING BIDRAR TILL FNs GLOBALA MÅL
Developed in collaboration with

| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org | Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015)

Av FNs 17 globala mål är det främst sex stycken som speglar de hållbarhetsområden som är väsentliga
för Stena Recycling och där vi som bolag bidrar.
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STENA RECYCLING strävar efter att vara en attraktiv arbets
plats som månar om medarbetarnas säkerhet och hälsa. Ett av
målen inom detta området är ”ett Stena Recycling utan olyckor”. Mål är
också satta för att minska sjukfrånvaron.
FORSKNING OCH TEKNIKUTVECKLING är prioriterade
områden. Vi har en forskningsplattform och en professur i sam
arbete med Chalmers Tekniska Högskola. Samarbetet är en förutsätt
ning för att skapa morgondagens återvinningslösningar. Vi har en
egenutvecklad leaninspirerad metodik som styr arbetssättet på våra
anläggningar.
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN kräver hållbar,
värdeskapande återvinning. Stena Recyclings återvinning bidrar
till att resurser sparas, samtidigt som farligt avfall tas ur kretsloppet.

MATERIALÅTERVINNINGENS ROLL för att nå en hållbar
konsumtion och produktion är viktig. Genom att vara med i
våra kunders utvecklings- och tillverkningsprocess bidrar vi till effekti
vare, mer sparsam resurshantering i industrin.

NÄR ÅTERVUNNA RÅVAROR kan användas istället för jung
fruligt material sparar industrin både energi och resurser
samtidigt som vi tillsammans minskar klimatpåverkan. Förutom att
klimatnyttan med vår affär är enorm arbetar vi kontinuerligt för att
minska klimatpåverkan från våra anläggningar och transporter. Sedan
2008 har påverkan minskat med 45 procent.

FÖR OSS ÄR SAMARBETE med kunder och andra partners
nyckeln till att bygga långsiktiga hållbara affärslösningar som
är så mycket mer än att materialåtervinna kundens restprodukter.
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SYNPUNKTER OCH
FÖRVÄNTNINGAR

JIM ISAKSSON, VD samt kvalitets- och miljöansvarig för containerleverantören ILAB
Vad ser du som Stena Recyclings
styrka ur ett hållbarhetsperspektiv?

Vad tycker våra intressenter om hur vi utför vårt hållbarhetsarbete? Deras synpunkter
och förväntningar är viktiga för vår fortsatta utveckling och förmåga att skapa värde genom
återvinningslösningar och tjänster. Här presenterar vi synpunkter från fyra perspektiv

– Stena Recycling är en kund som ställer
höga krav på oss och vi samarbetar för
att utveckla våra produkter. Ett exempel
handlar om att tillverka containrar i
höghållfast stål med släta sidor. Det ger lägre vikt och mindre luft
motstånd vilket betyder att bränsleförbrukningen går ner. Vi har också
tillsammans kommit fram till en ny lösning för att manövrera tvådelade
containertak på ett sätt som är enkelt och bra ur arbetsmiljösynpunkt.

Ett hydraulaggregat som drivs av en batteridriven borrmaskin ersätter
den handdrivna veven och sparar tid och kraft för chauffören.

Vad kan Stena Recycling göra ännu bättre?
– Att lasta skrot är påfrestande för containrarna. Jag tror att ett
behovsstyrt systematiskt underhåll skulle kunna förlänga livslängden
på produkterna. Med mer regelbundna teknikutvecklingsmöten tror jag
också att vi skulle kunna hitta ytterligare möjligheter till förbättringar
i stort och smått.

– kundens, leverantörens, myndighetens och medarbetarens.

KARI NYMAN, Miljö- och hälsoinspektör, Halmstads kommun
MAGNUS HELLSTEN,
Senior Vice President, ansvarig för kvalitet och kundrelationer, Volvo Cars
Vad ser du som Stena Recyclings
styrka ur ett hållbarhetsperspektiv?
- Vi vill hela tiden stärka vår kompetens
och ta vårt ansvar när det gäller hållbar
hetsfrågor. För oss som tillverkande indu
stri handlar det mycket om de material vi använder när vi bygger bilar
och hur mycket som kan återvinnas. Det handlar till stor del om mate
rial som är ändliga resurser som många konkurrerar om. Därför är
det viktigt att få till en effektiv återvinningsprocess. Vi har också krav
från myndigheterna, genom EU-direktivet som säger att varje bil ska
kunna återvinnas till 95 procent. Stena Recyclings styrka är det breda
kunnandet om hur materialen i våra produkter kan återvinnas. Att Stena
Recycling jobbar med många olika företag i olika branscher ser vi som
en stor fördel. Det ger en bred kompetens som vi kan dra nytta av.

Vad kan Stena Recycling göra ännu bättre?
- Det är relativt lätt att vara reaktiv och bara ta emot produkter för åter
vinning och ta hand om dem på rätt sätt. Utmaningen är att bli mer
proaktiv genom att gå upp en nivå i produktionsutvecklingsskedet för att
påverka återvinningen i slutändan. Jag tror att Stena Recycling kan bidra
redan i konstruktionsfasen genom att vara med och diskutera material
val och beslut som leder till att vår produkt blir enklare att återvinna.
Att påverka uppströms – jag är övertygad om att det är nyckeln till att
öka återvinningen ännu mer. Det är värdefullt ur ett hållbarhetsper
spektiv och det skulle kunna göra Stena Recycling mer unika.

Vad ser du som Stena Recyclings
styrka ur ett hållbarhetsperspektiv?
– Stenas största styrka är deras kompe
tenta och ofta entusiastiska medarbetare
och så länge dessa finns är det lätt att föra
dialog med bolaget. Jag upplever att
medarbetarna har stor del i bolagets utveckling som ledande inom
återvinningsbranschen i Sverige.

Vad kan Stena Recycling göra ännu bättre?
– Man behöver öka och föra ut informationen till allmänheten om
bolagets arbete med att tillvarata jordens ändliga resurser. Det vill
säga att man talar om att man inte bara arbetar med destruktion och
avfallsminimering utan även med återanvändning, vilket borde vara
ett betydande framtida område för bolagets kommande utveckling.

ANNA WESTHOLM, Säljare, Stena Recycling
Vad ser du som Stena Recyclings
styrka ur ett hållbarhetsperspektiv?
– Att vi är ett företag som tar hand om allt
material som uppkommer, oberoende vilken
bransch och storlek på kunden så hittar vi
alltid en hållbar avfallslösning. Likaså har
vi alltid ett ekonomiskt och hållbart tänk genom hela affären. Ett bra
exempel är återvinningen av gamla tåg från Stockholms lokaltrafik, där
vi kör alla tåg på räls hela vägen från Stockholm in på vår anläggning i
Hallstahammar. Vi undviker ett stort antal tunga transporter på våra
vägar och sparar onödiga utsläpp. Samtidigt blir det mer ekonomiskt
fördelaktigt för kunden.

Vad kan Stena Recycling göra ännu bättre?
– Vi behöver öka varumärkeskännedomen. Jag som sitter i region
Stockholm möter kunder dagligen som inte känner till Stena Recycling
i den utsträckning som vi skulle önska. Vi har en stor potential i att
utveckla samarbetet med fler kunder genom Stena Resource Manag
ment och jobba för att lyfta deras avfall högre upp i avfallstrappan.
Och vi behöver fortsätta att investera i framtida återvinningslösningar,
precis som vi har gjort med Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.
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Marie Newsome (mitten), Centrumchef på Etage Köpcentrum i Trollhättan,
diskuterar återvinningslösningar med Oscar Hederström och Sylvia
Pettersson från Stena Recycling. Köpcentrum är ett segment där Stena
Recycling har ambitionen att växa genom att erbjuda effektiva, hållbara
lösningar som hjälper kunden att nå sina miljömål.
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Hållbar avfallshantering handlar inte bara om att återvinna så mycket material som möjligt med den bästa
tekniken. Det handlar lika mycket om att optimera hur våra kunder hanterar resurserna – från inköp till
produktionsspill. Tjänsten Stena Resource Management är ett exempel på hur vi utvecklar samarbetet med
våra kunder idag, där vi analyserar hela processen för att hitta nya värden kring materialhanteringen.
Att skapa värde för våra kunder och partners är
kärnan i allt vi gör – i stort som smått. I varje
kundmöte är våra säljare ute för att lyssna på
specifika behov och återkomma med förslag på
återvinningslösningar som gör verksamheten
lite mer effektiv, lite mer lönsam. De stora
investeringar vi gör i ny teknik, inte minst i vår
nya anläggning Stena Nordic Recycling Center,
gör vi för att kunna återvinna mer råvaror ur
industriavfall, på ett miljöanpassat och effektivt
sätt. Vi gör det för att skapa ytterligare värden
för våra kunder.

Stena Resource Management
Med tjänsten Stena Resource Management
tar vi klivet in i kundens verksamhet för att
effektivisera och optimera återvinningen.
Hur ser flödena för olika avfallsslag ut? Hur
är internlogistiken uppbyggd? Blandas olika
material eller ämnen på ett felaktigt sätt?
Finns rätt utrustning för att komprimera eller
behandla material på andra sätt? Allt det här
har effekt på värdet på materialen i slutändan.
Det påverkar lönsamheten. Vi kan till exempel
föreslå automatiserade lösningar. Vi kan före
slå förändringar som minskar behovet av
truckkörningar. Eller en digital lösning som
övervakar när containern behöver tömmas.
Oavsett lösning är målsättningen att spara
tid, frigöra värdefull yta och lyfta avfall i avfalls
trappan. En bonus är ofta att medarbetarna
också får en säkrare arbetsplats.

Med Stena Resource Management är Stena
Recycling en del av lösningen till den resurs
hushållning som krävs i ett klimatsmart
samhälle. Under året har vi startat ett flertal
samarbeten med olika roller hos våra kunder.

Seminarier
Ett annat sätt där vi bidrar till utveckling
och värdeskapande inom återvinning och
resurshantering är våra seminarier på temat
hållbara affärer som introducerades på bredare
front under 2016. Med rubrikerna Från kostnad till intäkt, Leaninspirerad resurshantering
och Farligt avfall hölls 14 seminarier i en rad
städer från norr till söder i Sverige.

Nöjd Kund-index 2014 och 2017
Kundattitydundersökningar genomförs regelbundet
för att identifiera styrkor och svagheter hos Stena
Recycling AB. Målet är att bli mer lyhörda för kundernas
behov i en värld där förutsättningarna förändras snabbt.
Antalet kunder som svarade på undersökningen 2017
är 3 670 st (2014 svarade 1 540 st).
I undersökningen framkom bland annat att vi har
en låg andel missnöjda kunder (7 procent), att våra
administrativa processer behöver effektiviseras, att vi
behöver öka andelen nöjda och mycket nöjda kunder
och att våra kunder vill utveckla ett närmare
samarbete kring hållbarhetsfrågor.
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Design for Recycling
En viktig aspekt för effektiv återvinning är att
redan i designstadiet skapa produkter som är
möjliga att återvinna i hög grad – genom att
designa dem på rätt sätt för återvinning. Det
här uppmärksammas i EU:s paket för Cirkulär
Ekonomi, där EU-kommissionen säger att
eventuella krav på design för återvinning ska
utvärderas i en snar framtid. Stena Recycling
har varit aktiva på området i många år. Liksom
tidigare år har vi under 2016 arbetat med
Design for Recycling för ett antal kunder och
analyserat deras produkter (se exemplet
Grundfos här intill).
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* Grafen redovisar andelarna Mycket Nöjd och Nöjd i
helhetsbedömningen. Målet är att öka andelen nöjda
och mycket nöjda kunder till 90 procent.

Design for Recycling för Grundfos
Stena Recycling genomförde under 2016
analyser på flera av pumptillverkaren
Grundfos produkter. Syftet
var att ta reda på hur återvinningsbara de är och
föreslå konkreta designförändringar som leder
till bättre återvinning. För
Grundfos är det här ett
första steg för att förstå hur
pumparna kan förbättras ur ett
återvinningsperspektiv, men också för
att i framtiden kunna erbjuda sina kunder
korrekt återvinningsinformation, som en del
i produktspecifikationen.

Vårt kundlöfte

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD
GENOM HÅLLBARA AFFÄRER
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Totala utsläpp
Bolagets totala utsläpp av koldioxid i förhållande till
ton insamlat material. 2008 sattes målet att minska
klimatpåverkan med 40 procent till år 2020. Målet är
relativt i förhållande till mängden insamlat material.
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Vår värld är i en brytningstid där nya bränslen, elektrifiering och digitala lösningar börjar få en positiv
effekt på klimatpåverkan. Stena Recycling strävar efter att utnyttja möjligheterna för att hitta det mest
resurssnåla sättet att samla in, transportera och förädla avfall till råvaror som kan användas på nytt.

För fyra år sedan började Stena Recycling
införa den leaninspirerade metodiken Stena
Way of Production, SWOP, på bolagets
produktionsanläggningar (nu infört på alla
anläggningar). För två år sedan påbörjades
också lanseringen av Stena Way of Branches,
SWOB, för övriga filialer (infört på 39 anlägg
ningar i slutet av 2016, ska vara fullt infört
under verksamhetsåret 2017/2018). Syftet är
att försäkra oss om att vi skapar så mycket
värde som möjligt tillsammans med våra
kunder, på ett resurseffektivt sätt. Det sker
genom att vi arbetar strukturerat och målin
riktat för att höja materialvärdet, öka produk
tiviteten, minska kostnader och förbättra
säkerheten.
Stena Recycling arbetar kontinuerligt för
att minska bolagets klimatpåverkan. En kraftig
förbättring skedde 2015 då hela bolaget gick
över till ursprungsmärkt el från vattenkraft.
Under 2016 har vi minskat vår klimatpåverkan
ytterligare genom fortsatt arbete med
transportoptimering och minskad bränsle
förbrukning för våra arbetsmaskiner.
Ambitionen under 2016 var att börja ställa om
till fossilfria filialer, genom att byta ut fossil
diesel i våra arbetsmaskiner mot fossilfri HVO.
Omställningen fick avbrytas när det visade sig
att HVO-leverantörerna inte kunde säkerställa
att bränslet inte innehåller palmolja eller rest
produkten PFAD. Istället har vi tillsammans
med andra aktörer startat en utredning för att
ta reda på hur vi ska förhålla oss till HVO
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I väntan på omställningen till fossilfritt har
vi fortsatt att följa upp bränsleförbrukningen
per bearbetat ton material. Medvetenheten
hos vår personal har ökat och lett till mindre
tomgångskörning, effektivare användning
av maskiner och förbättrad layout på våra
anläggningar. Medelförbrukningen är 1,73
liter/ton. Nästa steg är att sätta mål för en
lägre förbrukning.
Sedan 2008 har vi minskat de totala
utsläppen med 45 procent. Målet var en
minskning med 40 procent fram till år 2020,
i enlighet med vårt åtagande i Hagainitiativet.
Att det redan är uppnått visar hur viktigt det
är att jobba målinriktat med klimatpåverkan.
Ett fullständigt klimatbokslut ges ut tillsam
mans med Hagainitiativets övriga medlems
företag (se hagainitiativet.se).
Transporterna utgör en påtaglig del av
Stena Recyclings klimatpåverkan. Som stor
transportköpare driver vi branschen framåt
genom att ställa krav på miljöanpassade
lösningar där säkerheten står i centrum.
Förbättringar som genomförs kommer såväl
kunder som hela samhället till del. Läs mer
om årets förbättringar på nästa sida.
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CO2-belastning från arbetsmaskiner
Utsläpp från arbetsmaskiner har minskat med 31 procent
från år 2008. Investeringar i nya maskiner med lägre
bränsleförbrukning och större medvetenhet vid körning
bidrar till minskningen.

kg CO2 per ton
insamlat material

2008

2014

2015

2016

4,59

3,45

3,26

3,15

Energiförbrukning på anläggningar
Under 2016 återvann vi mer material än året innan.
Det är förklaringen till den ökade totala energi
förbrukningen.

MWh

2008

2014

2015

2016

103 121

71 391

68 099

71 641

Målnivå
2020

10

Cirklarna visar relationen mellan klimatpåverkan
från vår verksamhet jämfört med den besparing
av koldioxidutsläpp som vår återvinning ger.
Att producera råvaror av återvunnet material kräver
avsevärt mycket mindre energi jämfört med utvinning
av jungfrulig råvara ur till exempel gruvor. Det betyder
att stora mängder koldioxidutsläpp undviks när
vi återvinner våra kunders avfall.

5
0

Vi vill göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Klimatnytta vid återvinning
Utsläpp av koldioxid
som sparas genom vår
återvinning.
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kg CO2 per ton
insamlat material
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Vår klimatpåverkan.

2008

2014

2015

2016

TRANSPORTER
Stena Recycling arbetar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan och skapa en så
effektiv och säker logistik som möjligt. Här är några av årets förbättringar.
Fossilfria transporter
Under 2016 har vi haft fokus på att upphandla fossilfria
fordon för våra lokala transporter. Vi har idag cirka 50
fordon som rullar på fossilfritt bränsle i olika delar av
landet. Det sker även en utveckling i vår fjärrtrafik där allt
fler fordon går över till fossilfritt. När det gäller HVO som
bränsle skriver vi inga nya avtal innan vår utredning visar
hur vi ska förhålla oss i frågan.
Utbildning av chaufförer
För att höja säkerheten hos våra kunder, på allmänna
vägar och på våra egna anläggningar utbildas såväl
externa som interna chaufförer i säker och hållbar
logistik. Under 2016 utbildades 110 chaufförer. Totalt
har vi utbildat 860 chaufförer sedan utbildningen
infördes.

Tåg ersätter lastbilar
Stena Recycling strävar sedan många år efter att
lägga över lastbilstransporter på tåg där det är möjligt.
Med Green Cargo som operatör har vi god tillgång till
tågtrafik även på mindre orter. Merparten av tågtransporterna körs med elektriska lok på el märkt med
Bra Miljöval. Vi klarade 2016 återigen kravet för Green
Cargos klimatintyg, vilket visar att vi väljer transport
lösningar med låg miljöpåverkan.
Större lastbärare, färre transporter
Standardvolymen på Stena Recyclings lastbärare ökade
2015 från 35 till 42 kubikmeter. Tester inleddes under
2016 med lastbärare på 45 och 47,5 kubikmeter. Varje
lastbil med släp tar tre lastbärare vilket betyder att var
fjärde ekipage kan undvikas genom volymökningen.
Detta gäller bolagets fjärrtransporter, från en
anläggning till en annan.
Kombinationsekipage ersätter singelbilar
Intransporterna till varje Stena Recyclinganläggning
regleras i ett optimerat zonindelningssystem. Regeln är
att varje längre transport (över 15 km) ska köras med en
kombinationsbil som tar flera olika typer av lastbärare.
Detta minskar antalet tomtransporter och det totala
antalet körda mil.

Onlineportal lanserad
Under 2016 lanserades en webbportal för administration
av intransporterna. Portalen har funktionalitet för
ruttoptimering samt mätning och uppföljning. Varje
transport blir effektivare vilket betyder sparade kilo
metrar och färre lastbilar på vägarna. Portalen är ett
gemensamt verktyg för kunder, chaufförer och Stena
Recyclings administratörer.
Krav på automattäckning
Automattäckning är ett krav för alla singellastbilar som
gör mer än 80 procent av sina körningar för Stena
Recyclings räkning. Åtgärden minskar risken för fall
olyckor samt stick- och skärskador för chaufförer.
Samtidigt ökar trafiksäkerheten på allmänna vägar.

CO2-belastning från vägtransporter
Utsläppen av CO2 i förhållande till ton transporterat
material från våra inköpta vägtransporter.

kg CO2 per ton
transporterat material

2008

2014

2015

2016

19,5

14,6

12,3

10,5
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03

4,20

4,23

4,15

2014

2015

2016

98%

Medarbetarindex, totalresultat
Medarbetarundersökningen Stena Voice, med resultat
på en femgradig skala, genomförs regelbundet i hela
Stena Metallkoncernen. Resultatet för bolaget sjönk
marginellt i 2016 års undersökning. Det som drar ner
resultatet är framför allt frågor med koppling till
arbetsmiljö. Alla chefer kommer därför att utbildas i
systematiskt arbetsmiljöarbete under 2017 i syfte att
skapa en förbättring.

MÄNNISKOR & KULTUR
All verksamhet i Stena Recycling vilar på en gemensam kultur med rötterna i vår ägares värderingar
och principer. Arbetet med att stärka vår kultur och kompetens pågår ständigt. Under året har vi bland

Medeltal anställda

annat fortsatt att höja vår materialkunskap, utveckla ledarskapet och stärka säkerhetsarbetet.

År
Antal
Män/
		kvinnor (%)

Chefer
män/kvinnor (%)

15/16

1050

77/23

84/16

14/15

1044

77/23

86/14

13/14

1028

78/22

89/11

Att samarbeta med Stena Recycling ska vara
enkelt, tryggt och utvecklande. Det är också
så samarbetet ska se ut inom företaget. Det
kräver att vi har hög kännedom om våra
kunders verksamheter, bred materialkunskap
och ett stort engagemang. Det kräver också
att vi arbetar säkert.
Med målet att ha ”industrins mest kompe
tenta medarbetare” har vi under 2016 fortsatt
att stärka kompetensen i hela vår verksamhet
– från medarbetare på våra anläggningar till
säljare och ledare. Under året har vi utvecklat
vårt program för Affärs- och materialkunskap.
Syftet är att öka materialkunskapen hos våra
medarbetare, och därmed säkerställa god
lönsamhet både för oss och våra kunder.
Med utgångspunkt i vår ägares värderingar
har vi arbetat metodiskt för att stärka vår
gemensamma kultur, bland annat genom
we-learning och gruppdiskussioner.
Vår process Ledarlyftet har under året foku
serat på ledarskap i förändring. Programmet

LTIF (Lost Time Injury Frequency)
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”Lyft till ledare” har resulterat i 15 nyexamine
rade medarbetare. Stena Recyclings mål är att
75 procent av alla ledare ska rekryteras internt.
I säkerhetsarbetet har fokus bland annat legat
på samarbete, kompetenshöjning, förändrade
attityder och beteenden. Ett flertal utbildningar
har genomförts. Nytt för 2016 var en specifik
säkerhetsutbildning för de medarbetare som
bearbetar material med skärbrännare. Vi har
också infört en särskild utbildning för säkrare
användande av fordon på våra anläggningar.
Säkerhetskulturen är lika viktig internt som
hos de entreprenörer som transporterar åter
vinningsmaterial för vår räkning. Varje chaufför
måste agera lika riskmedvetet och säkert som
våra egna medarbetare. En sund och motive
rande arbetsplats, präglad av mångfald och
öppenhet är det bästa sättet att nå uppsatta
mål och samtidigt behålla och attrahera
kompetenta medarbetare. Under 2016 har ett
större arbete genomförts för att analysera
bolagets nuläge ur ett mångfaldsperspektiv.

Analysen resulterade i tre målsättningar
för de kommande tre åren:
• Att andelen kvinnliga chefer med personal
ansvar i bolaget utgör minst 30 procent
av det totala antalet.
• Att implementera verktyg för att mäta,
målsätta och följa upp mångfald utifrån
ett bredare perspektiv än vad som sker
idag.
• Att säkra att arbetsförhållanden, lön,
anställningsvillkor och utvecklingsmöjlig
heter inte osakligt skiljer sig mellan olika
grupper.

LTIF 2013-2016

4

2

0

10

13

10

12

2013

2014

2015

2016

År

Antal

Män/kvinnor (%)

15/16

9

78/22

Sjukfrånvaro

Vid utgången av 2016 var 98 procent av alla
medarbetare utbildade genom e-learning, att jämföra
med 94 procent 2015. Ökningen beror bland annat på
ökat fokus på frågan i introduktionen av nya
medarbetare.

Sjukfrånvaron inom bolaget låg under 2016 kvar på
ungefär samma nivå som 2015. Nya mål har antagits
för att sänka sjukfrånvaron.

Säkerhetsutbildning

Tjänstemän
Kollektiva

2016 (%)

Målsättning (%)

2,8
5

2,5
4

Samtliga medarbetare ska genomgå grundutbildning
i beteendebaserat säkerhetsarbete. Genomförande
graden är 98 procent.

Antal Safety Walks 2016
Safety Walks genomförs av alla medarbetare i syfte
att öka kunskap om säkerhet och risker på arbets
platsen. Under 2016 har vi fokuserat på att höja
kvaliteten på genomförande och uppföljning. Antalet
är därmed lägre än föregående år men vi har tydliggjort
processen för att säkerställa åtgärder och utveckling.
Med 3 291 genomförda Safety Walks klarar vi
bolagsmålet med god marginal.

Dessutom har vi som generell ambition att
öka andelen kvinnor i de yrkeskategorier eller
arbetsgrupper där män är överrepresenterade.

8

6

Ledningsgruppen

Utbildning uppförandekod

Vi tillämpar nyckeltalet LTIF (Lost Time Injury Frequency) i vårt säkerhetsarbete.
Sedan starten har nyckeltalet minskat avsevärt. 2016 blev resultatet 6,36 – något sämre
än föregående år då vi landade på 5,12. Förklaringen är till stor del brister i att tillämpa
riskbedömningar som en del av arbetet. Högriskgrupper har identifierats och åtgärder
vidtagits i form av riktade utbildningar och informationsåtgärder. Siffor i vitt anger antal
olyckor med sjukfrånvaro. Statistiken omfattar anställda och entreprenörer i vår
kärnverksamhet.

BÄTTRE BALANS I REKRYTERINGEN
Att öka andelen kvinnor i en mansdominerad bransch kräver att man bryter
invanda mönster och ifrågasätter hur rekryteringen går till. Det handlar om
allt från var vi annonserar och hur texterna formuleras till att vi kritiskt frågar
oss själva vilka egenskaper och förmågor det egentligen är som behövs för
tjänsten. Det konstaterar Andrea Malmsten, HR-ansvarig, och Clas Hultqvist,
regionchef, som tillsammans har genomfört ett antal rekryteringar i norra
Sverige de senaste åren.
– Vi har vågat lämna det traditionella och tänkt nytt. I stället för att titta
enbart på process- eller produktionserfarenhet så har vi letat efter individer
med en vilja och potential att lära sig nytt och en förmåga att utmana och
utveckla sin omgivning, säger Clas Hultqvist.
– Det här gör att vi får ett mer jämställt urval sökande och då får vi också
ett mer jämställt utfall när vi väljer. Jag tror det här är jätteviktigt om vi ska
vara fortsatt framgångsrika och nå våra mål. Ska vi vara en attraktiv arbets
plats och kunna rekrytera morgondagens talanger så måste vi kunna visa att
vi har medarbetare som speglar samhället, säger Andrea Malmsten.
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Som Sveriges ledande återvinningsföretag är Stena Recycling en del i samhället på många sätt.
Vi strävar efter att vara en god granne och aktör i lokalsamhället. Samtidigt är vi aktiva på nationell
och europeisk nivå för att påverka lagstiftningen i en positiv riktning när det handlar om material
återvinning och resurshushållning.

SEMINARIER OM HÅLLBARA AFFÄRER
Under 2016 införde vi en seminarieserie där våra experter delar med sig av
sin kunskap för att bidra till utveckling inom återvinning och resurshantering.
Från kostnad till intäkt, Leaninspirerad resurshantering och Farligt avfall är
några av seminarierubrikerna. Bilden togs på ett seminarium i samband
med invigningen av Stena Nordic Recycling Center.

Effektiv materialåtervinning och förbättrad
resurshantering är viktiga beståndsdelar i en
cirkulär ekonomi, samtidigt som det stärker
lönsamheten hos våra kunder. Därför ser vi
positivt på styrmedel som gör det mer lönsamt
att använda återvunna råvaror. En viktig del
i detta är möjligheten att göra avfall till
produkter – exempelvis spillolja som kan bli
en godkänd eldningsolja och ersätta jungfru
liga fossila bränslen. Regelverken för avfall
och kemikalier behöver harmoniseras för att
förenkla produktifieringen av återvunnet
material. För att belysa detta arrangerade
Stena Recycling bland annat ett samtal på
temat Cirkulär ekonomi – på riktigt! under
Almedalsveckan. Flera stora svenska industri
företag deltog, liksom regeringens utredare
kring cirkulär ekonomi, Ola Alterå.
Hagainitiativet och Återvinningsindustri
erna är två andra forum där vi är med och
driver frågor som påverkar samhället i en
mer hållbar riktning.
På lokal nivå deltar vi i olika nätverk, däri
bland Östgötautmaningen – ett företags
nätverk som verkar för fossilfria transporter.
På EU-nivå bidrar vi med erfarenhet och
kunskap i beslutsprocessen för ny lagstiftning.
Vi medverkar också i olika arbetsgrupper,
exempelvis European Innovation Partnership
on Raw Materials. Här diskuteras bland annat
hur nya forskningsmedel ska riktas för att
främja utvecklingen av framtida återvinnings
metoder, inte minst när det gäller kritiska
råvaror som neodym och andra sällsynta
jordartsmetaller.
Vi driver även forsknings- och utvecklings
projekt tillsammans med universitet och
högskolor. Exempelvis kring återvinning av

litiumjonbatterier där vi under året genomfört
lyckade tester med termiska metoder för åter
vinning. 2016 firade vår professur i industriell
materialåtervinning på Chalmers Tekniska
Högskola tio år. Satsningen fortsätter, nu även
med inriktning mot energiteknik. Professuren
har sedan starten bidragit till att sätta återvin
ningsforskning på kartan och väckt intresse
hos andra finansiärer. Storleken på forsk
ningsmedlen har ökat tiofalt sedan starten.
På många orter har vi bostäder och andra
verksamheter som nära grannar vilket innebär
tuffa krav, exempelvis för buller och lukt.
Genom personliga kontakter, öppet hus och
möten lyssnar vi på synpunkter från närbo
ende och arbetar med förbättrande åtgärder
för att påverka så lite som möjligt. Några
exempel från året är att vi bytte ut fyra diesel
truckar mot tysta och utsläppsfria eltruckar.
Vi har även bytt ut åtta arbetsmaskiner till nya
som har Euro 6-motorer och partikelfilter.
Vi arbetar systematiskt för att undvika
olyckor och efterleva villkoren i de cirka 150 till
stånd vi har för att bedriva vår verksamhet.
Trots detta sker ibland oönskade händelser.
2013 inträffade en arbetsplatsolycka i Sunds
vall som Arbetsmiljöverket under 2016 valde att
bötfälla. Stena Recycling har godtagit företags
boten. Vid vår anläggning i Varberg uppmättes
för höga zinkhalter i dagvattnet, vilket har
föranlett en åtalsanmälan. I samråd med till
synsmyndigheten testas under en period
olika åtgärder som följs upp med utökad
provtagning på dagvattnet.
I Hallstahammar uppdagades att en trans
portör har utsatt bolaget för ett misstänkt
bedrägeribrott genom förfalskade vågsedlar.
Vidare har bolaget erhållit en sanktionsavgift

kopplad till ett trucktillstånd samt en förse
else gällande obesiktade färdskrivare.
Det operativa ansvaret kopplat till våra till
stånd är delegerat från VD till de som ansvarar
för respektive anläggning. De som har det dele
gerade ansvaret utbildas kring vad ansvaret
innebär i praktiken. Riskanalyser utförs konti
nuerligt inom ramen för bolagets övergripande
riskhanteringsrutin och enligt försiktighets
principen.

Registrerade klagomål
Alla klagomål och störningar i våra verksamheter
registreras och följs upp. Vid återkommande klagomål
samverkar vi med närboende och grannar för att ta
fram bra lösningar. Under 2016 hade vi 12 registrerade
klagomål gällande lukt, nedskräpning eller damm,
jämfört med 18 stycken 2015. Utöver det har det
inkommit 14 registrerade kommentarer från samarbetspartners och 15 registrerade kundklagomål.

Samråd
Under 2016 arrangerade vi samråd gällande förnyat
tillstånd enligt miljöbalken på Stena Nordic Recycling
Center i Halmstad. På samma ort hölls samråd
enligt Sevesobestämmelserna för vår anläggning för
Farligt avfall.

Inköp av varor och tjänster
Stena Recycling bedömer leverantörer ur ett riskperspektiv och väljer dem som lever upp till kraven i
vår uppförandekod och som har ett aktivt miljö- och
kvalitetsarbete. Alla nya leverantörer som har anlitats
under 2016 har signerat uppförandekoden. Genom att
hela tiden öka andelen inköp via avtalade leverantörer
minskar vi risken att köpa produkter som har producerats under förhållanden eller villkor som strider mot
våra värderingar. Under 2016 ökade antalet inköp från
avtalade leverantörer med 14 procent jämfört med året
innan. Under året har vi genomfört endast en revision
hos en leverantör av kärl för att säkerställa en ny
UN-märkning och handhavandet kring denna.
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VÄRDESKAPANDE
KUNDLÖSNINGAR
De goda exemplen på värdeskapande samarbeten för
resurssmart och lönsam återvinning finns i samhällets alla
branscher, över hela landet. Här är några exempel som visar
bredden i Stena Recyclings verksamhet.

BÄTTRE SORTERING HÖJER VÄRDET PÅ GJUTRESTERNA
FÖR ATT MAXIMERA värdet i avfall gäller
det att ta hand om det i rätt skede i processen,
och undvika att det blandas felaktigt med
andra material som sänker värdet. Hos John
son Metall kunde Stena Recyclings material
experter konstatera att värdet på metallresterna från företagets gjutprocess kunde
höjas avsevärt med en ny lösning. Genom att
samla spillet direkt där det uppstår istället
för att blanda det med övriga gjutrester och
annat avfall får man en ren och värdefull
fraktion. Den kan levereras direkt till smält
verk som råvara utan vidare bearbetning. Med transparens och tätt samarbete ger den
nya lösningen ett resultat som båda parter tjänar på, samtidigt som jungfruliga
metaller sparas.

HÅLLBAR RESURS
HANTERING MED TIDSAM

HALVERADE TRANSPORTER
FÖR VOLVO CARS
FRÅN 3 TILL 7,5 TON. Så mycket beräknas
lastvikten i varje container öka med en ny
kundanpassad, automatiserad lösning för
komprimering och utlastning av wellpapp hos
Volvo Cars i Göteborg. Lösningen utvecklades
av Stena Recycling i samarbete med Volvo
Cars och tack vare bättre komprimering
förväntas bara hälften så många lastbils
transporter behövas för att frakta bort
wellpappen. Med mindre manuell hantering
sparas också värdefull arbetstid. Trängseln blir
mindre på Volvos område och lösningen ger
både ekonomiska och miljömässiga vinster
tack vare det reducerade antalet
lastbilstransporter.

TIDSAM DISTRIBUERAR varje år
miljontals tidningar och tidskrifter till
landets butiker – allt från Bamse till
Amelia. I nära samarbete med Stena
Recycling har man utvecklat en ny, mer
hållbar hantering av returtidningar.
Hanteringen koncentrerades till Värnamo, insamling och logistiklösning utvecklades
och nya avsättningsmöjligheter tillkom. Varje år kommer 25 000 ton tidskrifter och
kvällstidningar i retur för återvinning i Värnamo. Returprodukterna kan bli råvara för
nya tidningar men numera också ett klimatsmart isoleringsmaterial hos tillverkare
på nära håll i regionen. Tidsam har fått hjälp i hållbarhetsarbetet genom en effektiv
och miljöriktig hantering i hela kedjan.

BRÖDSMULOR BLIR BIOGAS
I FILIPSTAD BAKAS den svenska klassikern Wasa
knäckebröd och i samband med det uppstår ett spill av
mjöl, smulor och degrester. Hela 600 ton deponerades
tidigare årligen. Med nyfikenhet och nytänkande hittade
Stena Recycling en hållbar lösning där resterna från bageriet
istället omvandlas till biogas i en anläggning i Örebro.
Gasen levereras som miljöklokt bränsle till kollektivtrafikens
bussar. Förutom att avfallet flyttas uppåt i avfallstrappan
sparar Wasas ägare Barilla drygt en halv miljon kronor per
år med den nya lösningen. Samtidigt minskar miljöbelast
ningen tack vare logistikoptimering – antalet körda kilometer
per år har minskat med drygt 75 procent, från 24 000 km
till 5 150 km.

OMFATTANDE SANERING
EFTER KOLFABRIK
EFTER ÖVER 100 ÅR av koltillverkning i en
fabrik i Hälsingland återstod ett konkursbo
med stora miljö- och säkerhetsrisker:
bassänger fulla av tjära, cisterner som börjat
läcka, farliga brunnar utan lock i ett övergivet
industriområde öppet för vem som helst.
Stena Recycling tog sig an saneringsuppdra
get som omfattade 1 000 ton tjära, 150 ton
förorenat vatten och andra kemikalier. Sane
ringen klarade alla miljökrav och fick godkänt
av länsstyrelsen. Stena Recycling identifiera
de kloka avsättningsmöjligheter och sparade
därmed konkursboet miljonbelopp. Den
omhändertagna tjäran blev klimatklok fjärr
värme vid en förbränningsanläggning och
byborna blev av med risken att få utsläpp i
närmiljön samt olyckor inne på området.

PROBLEMMATERIAL BLIR ETT KVALITETSBRÄNSLE

SÅ FÅR MATERIALEN I GAMLA TÅG NYTT LIV

NÄR KOMPLEXA PRODUKTER, till exempel bilar, återvinns uppstår
en svårsorterad rest av textil, gummi, plast och metaller. Tack vare
en ny process på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad kan rest
materialet nu förädlas till ett kvalitetsbränsle – ProFuel. I samarbete med
HeidelbergCement pågår provleveranser av ProFuel till den energikrävande
cementtillverkningen i Slite på Gotland. Bränslet kan bli en viktig del i
HeidelbergCements kraftfulla satsning på att växla över från kol till avfallsoch biobaserade bränslen för att minska sin miljöpåverkan. I det första
steget handlar det om en leverans som ersätter motsvarande 400
fullastade lastbilar med kol. ProFuel kan också användas för produktion
av fjärrvärme eller el.

NÄR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
skulle ta 51 pendeltåg ur trafik kunde Stena
Recycling erbjuda en enkel och trygg lösning
utan dyra och energikrävande special
transporter. Fordonen rullas på räls direkt
in på vår återvinningsanläggning i Hallsta
hammar. Väl inne på anläggningen saneras
tågen på oljor och annat farligt avfall, exem
pelvis måste luftkonditioneringsanläggningar
avlägsnas och tas om hand i en särskild
process då de kan innehålla freon. De 101 ton

tunga fordonen kapas sedan ner i mindre
delar. Rent järn levereras utan mellanhänder
direkt till svenska stålverk. Mer komplexa
delar med en blandning av olika metaller
bearbetas i våra automatiserade processer
innan de också blir råvara hos stålverk och
andra metallsmältverk. Med en återvinnings
grad på 97 procent får nästan allt material i
de gamla tågen nytt liv i nya produkter.
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GRI-INDEX

GRI-INDEX
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GRI-INDEX
Stena Recycling beaktar riktlinjerna för hållbarhetsredovisning utgivna av Global Reporting Initiative
(GRI) version G4 på basnivå. Hållbarhetsredovisningen har inte granskats av extern revisor.

Beskrivning

Kommentar

Sidh.

Beskrivning

Kommentar

Sidh.

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

G4-1

Kommentar från VD

4–5

ORGANISATIONEN

G4-3

Organisationens namn

G4-4

Huvudsakliga varumärken,
produkter och tjänster

G4-5

Huvudkontorets lokalisering

Göteborg

G4-6

Länder i vilka organisationen är
verksam

Sverige

G4-7

Ägarstruktur och bolagsform

G4-8

Marknader som organisationen
är verksam på

G4-9

Organisationens storlek

2

G4-10

Antal anställda per
anställningsform, kön och region

2

G4-11

Andel av personalstyrkan som
omfattas av kollektivavtal

G4-12

Organisationens leverantörs
kedja

G4-13

Väsentliga organisations
förändringar under redovisnings
perioden

G4-14

Tillämpning av
försiktighetsprincipen

G4-15

G4-16

Externa principer eller andra
initiativ som organisationen
stödjer
Medlemskap i
branschorganisationer

Stena Recycling AB

1

2

Process för att redovisa
redovisningens innehåll

12–13

G4-19

Väsentliga aspekter som
identifierats

12–13

G4-20

Väsentliga aspekters
avgränsningar inom
organisationen

12–13

G4-21

Väsentliga aspekters
avgränsningar utanför
organisationen

12–13

2–3
2–3

Sverige

2–3

G4-22
G4-23

23

Försiktighets
principen tillämpas

Förändringar av tidigare
redovisad information

Inga förändringar

Väsentliga förändringar av
redovisningens avgränsning och
omfattning

Inga förändringar

Styrning – ekonomiska principer

G4-EC1

Skapat och levererat ekonomiskt
värde

G4-EC8

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EN29

Lagöverträdelser

G4-EN31

Miljöskyddskostnader

G4-25

Identifiering av
intressentgrupper

12–13

G4-26

Intressentdialog

12–13

MILJÖ

G4-27

Viktiga frågor för respektive
intressentgrupp

12–13

MATERIAL OCH RÅVAROR

G4-28

Redovisningsperiod

Kalenderår

2

G4-29

Datum för publicering av den
senaste redovisningen

2016-05-04

2

G4-30

Redovisningscykel

2

G4-31

Kontaktperson

2

G4-32

Redovisning i enlighet med GRIs
riktlinjer samt GRI-index

2

G4-33

Policy och tillämpning
beträffande externt bestyrkande
av redovisningen

26

Redogörelse för organisationens
bolagstyrning

Framgår av
Årsredovisningen
15/16

Exempel på
samhällsnyttiga
satsningar
presenteras

24–25

G4-DMA

Policy, rutiner och uppföljning

G4-EN30

Betydande miljöpåverkan från
godstransporter och resor

G4-DMA

Policy, rutiner och uppföljning

G4-EN32

Andelen av nya leverantörer
som har blivit bedömda med
avseende på miljö

G4-EN33

Revisioner hos leverantörer

23

Sidh.

Framgår av de
initiativ som
beskrivs inom
resurseffektivitet

18–19

19

Efterlevnad av
uppförandekoden

23
23

En revision har
utförts under 2016

23

2
KLAGOMÅL

G4-DMA

Policy, rutiner och uppföljning

23

G4-EN34

Antal rapporterade klagomål

23

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

G4-LA1

G4-DMA

Vår affär

G4-EN1

Användning av material och
råvaror, i vikt eller volym

Personalomsättning

Personalom
sättning mäts inte

8-9
HÄLSA OCH SÄKERHET

ENERGI

G4-DMA

Stena Recycling omfattas av
energieffektiviseringsdirektivet
och kartlägger energi enligt det

18–19

G4-EN3

Energiförbrukningen i
verksamheten

18–19

UTSLÄPP TILL LUFT

Framgår av
Årsredovisningen
15/16

Kommentar

LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

2

Investeringar i
verksamheten som
ökar materialför
ädlingsgraden

G4-DMA

Policy, rutiner och uppföljning

G4-EN15

Direkta utsläpp av växthusgaser

BOLAGSSTYRNING

G4-34

Beskrivning

EKONOMI

12–13

REDOVISNINGSPROFI L

12-13,
21

SPECIFIK INFORMATION

Intressentgrupper som
organisationen har kontakt med

23

Sidh.

TRANSPORTER

Organisationens värderingar,
principer och uppförandekod

G4-24

23
23

G4-56

G4-DMA

INTRESSENTDIALOG

Samtliga anställda
omfattas av
kollektivavtal

Kommentar

AFFÄRSETIK OCH INTEGRITET

G4-18

8–9

Beskrivning

Mål i enlighet med
våra åtaganden
inom Hagainitiativet

G4-DMA

Policy, rutiner och uppföljning

20–21

G4-LA6

Arbetsrelaterade skador, olyckor
och sjukfrånvaro

20–21

G4-LA10

Program för vidareutbildning

20–21

G4-LA12

Beslutsfattande grupper och
anställda

20–21

G4-LA16

Antal rapporterade fall i vår
visselblåsfunktion

Inga rapporterade
fall under 2016

18–19

18–19

Nordiska Miljömärkningen Svanen

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0250

•

Färgkod PMS 354, Fyrfärgskod C-91%,Y-M-0,0%,
83% ,K-0,0% .

•

Standardfärger enligt SS 019100 – 019103
Blankt papper: 1080G10Y
Matt papper: 354U-1070G
NCS: 0879-G07Y
NCS:
1368-G04Y

•

Miljömärket bör ej understiga 8 mm och ska minst ha den
storleken att texten ”MILJÖMÄRKT” och underliggande licensnumm
är tydligt läsbara.

•

När märket understiger 2 cm i diameter kan den förklarande und
utelämnas på produkten
rycksak),
(T
om den finns med märket på förpac

Textpå m ärket:
• Texten ”M ILJÖ M ÄR KT”följerm ärkets rundade form på ovansidan.
• Texten ”M ILJÖ M ÄR KT”m ed versaleroch teckensnittH elvetica,rak,
halvfet.
Teckentäthetoch teckengrad anpassas tillm ärkets storlek.

Fotografer: Carlo Baudone, Carl Johan Engberg, Andreas Carlsson, Pontus Almén, Måns Berg.
Tryck: Göteborgstryckeriet. Papper: Tryckt på ett papper med 100 procent returfiber. Producerad av Stena Metallkoncernen.

• Texten underm ärket”Trycksak”skrivs horisontelltundersiffergrupperna (341 000).
Teckensnitthelvetica,rak används m ed versalsom begynnelsebokstav,fö gem ener,
och anpassas i storlek till märket
•

För tryckning på Svanen på andra nordiska språk studera Regelv
nordisk miljömärkning.

ÅTERVINNING
GÖR SKILLNAD!
En hållbarhetsredovisning kan få ett
långt liv. Pappersfiber kan återvinnas
fem–sex gånger innan den är förbrukad.
Vi vill gärna ha tillbaka hållbarhets
redovisningen när du är färdig med den!
Återvinningen av en enda redovisning
sparar energi som motsvarar att ha
en 9W lågenergilampa tänd i över 90
minuter om dagen i ett helt år.

STENA RECYCLING AB
Fiskhamnsgatan 8
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenarecycling.se
info@stenarecycling.se

