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Vi bidrar med kompetens
om materialval och design.
Genom rät t beslut från början
kan vi tillsammans skapa
åter vinningsbara produk ter.

VÅ R S J Ä LV K L A R A R O L L I
DE N C I R K U L Ä R A E KO N O M I N

DESIGN

Stena Recycling tar hand om uttjänta produkter och material.
Vi återvinner och förädlar resurser som blir till nya råvaror och
som levereras till industrier över hela världen. Där andra ser avfall,
ser vi möjligheter. Vår utgångspunkt är att vi tillsammans med
våra kunder och partners skapar värden som leder till ett
effektivare resursutnyttjande.

Optimering av av fallshantering
och materialvärden samt hög
säkerhet är grunden för vår t arbete
i kundernas verksamheter.

T I L LV E R K N I N G/
A N VÄ N D A N D E

Återanvändning

ÅTERV INNING H A R EN S JÄ LV K L A R R O LL
I DEN C IRK UL Ä R A EKO NO MIN .

SID 2

N YA R ÅVA R O R

ÅT E R V I N N I N G

Vår t arbete i hela kretsloppet
tillgängliggör mer åter vunna
resurser och med högre k valiteter.

Med ef fek tiva processer för
åter vinning och kontinuerlig
teknikut veckling säkrar vi
hög åter vinningsgrad och
bevarande av material.

Farliga ämnen fasas ut

1600

DET HÄR ÄR
S TENA RECYCLING

M E D A R B E TA R E

10

Stena Recycling gör återvinning till en hållbar affär. Med 1 600
engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag
skapar vi varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder
som för samhället i stort. Verksamheten grundades 1939
i Göteborg av Sten A Olsson och Stena Recycling ingår i
Stena Metallkoncernen med verksamhet på 162 platser i
sju länder. Stena Metallkoncernen är en del av Stena sfären,
en av de största familjeägda företagsgrupperna i Sverige.

M I L J A R D E R I O M S ÄT T N I N G
VERKSAMHE T SÅRE T 18/19

> 90

ANL ÄGGNINGAR I SVERIGE
VÅ R V I S I O N

3,4

T I L L S A M M A N S S K A PA R V I
EN HÅLLBAR MORGONDAG.

M I L J O N E R T O N M AT E R I A L
HANTERAS ÅRLIGEN
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VÅ R T B I D R A G T I L L
FNs GLOBALA MÅL
Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål
för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar
till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala
utmaningar som världen står inför samt de som rör fattigdom,
ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa.
Med dessa mål som guide är det nu upp till oss - regeringar,
företag, civilsamhället och allmänheten - att arbeta
tillsammans för att skapa en bättre framtid.
Vi arbetar aktivt med FNs hållbarhetsmål nummer 12,
hållbar konsumtion och produktion, som är direkt
applicerbart på vår verksamhet.

Stena Recyclings verksamhet bidrar till att skapa säkra
och effektiva återvinningsflöden så att värdefulla resurser
kan fortsätta vara tillgängliga för samhället och farliga
ämnen fasas ut.
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VÄ R D E S K A P A N D E
Genom världsledande teknik och förädling tar vi återvinningen till en ny nivå. För Stena
Recycling handlar det om att hitta de mest resurseffektiva och värdeskapande sätten att
ta tillvara kundernas restprodukter och därmed öka andelen material som kan användas
på nytt.

RESURSEFFEKTIVITET
Ständiga förbättringar och effektivitet är grunden för vår verksamhet. Stena Recycling driver
ett strukturerat förbättringsarbete med fokus på att effektivisera användandet av resurser
och att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

Hållbarhet är en självklar del av vår affär och vårt arbete utgår ifrån
våra värderingar, vår intressentdialog och bolagets uppförandekod.
Vår utgångspunkt är att vi tillsammans med våra kunder och partners
skapar värden som leder till ett effektivare resursutnyttjande.
Bolagets hållbarhetsarbete bygger på de fyra områdena till höger.

M E D A R B E TA R E O C H K U LT U R
Vår verksamhet utgår från en gemensam företagskultur med rötter i vår ägares värderingar.
Att samarbeta med Stena Recycling ska vara tryggt, enkelt och utvecklande. Det kräver att
vi vet mycket om våra kunders verksamheter, har en bred materialkunskap och visar ett stort
engagemang. Genom kompetenta medarbetare i en sund och motiverande arbetsmiljö, med
ett högt säkerhetsfokus, skapar vi långsiktig framgång för bolaget.

A N S VA R S F U L L A R E L AT I O N E R
Vår utgångspunkt är att driva en pålitlig verksamhet i alla avseenden och vi ska vara ett
föredöme då det gäller ansvarsfull materialhantering där öppenhet genomsyrar allt vi gör
och våra relationer med kunder och samarbetspartners.
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VÄ R D E S K A P A N D E
Återvinning spelar en avgörande roll i utvecklingen mot
en cirkulär ekonomi och skapar stora värden genom
hela materialkedjan; från produktdesign till återvinning
och leverans av råvaror tillbaka till industrin.

SMART RESURSHANTERING
Vid bolagets anläggning i Jönköping finns sedan en tid tillbaka ett
aluminiumcenter som etablerades till följd av en kunds behov av
smart resurshantering relaterat till kundens nya mer kraftfulla
hållbarhetsmål. Dessa mål innebar bland annat ett stort behov av
att minska användningen av jungfruligt aluminium i syfte att nyttja
mer återvunnet material för sin produktion. Det i sin tur innebar för
Stena Recycling att via ny teknik hitta lösningar för bearbetning och
förädling av uttjänt aluminium. Genom att analyssäkra kvaliteten på
återvunnet aluminium, till exempel via avancerad laserteknik, har
vi nu möjlighet att ytterligare höja värdet på materialet och därmed
leverera, i det närmaste, ny råvara till kunden och andra primärverk
med liknande behov.

För oss på Stena Recycling är målet att hitta de mest
resurseffektiva och värdeskapande sätten att ta
tillvara kundernas restprodukter och öka andelen
material som kan användas som ny råvara. Resultatet
blir en ökad miljönytta samtidigt som kunden stärker
sitt miljöarbete och sin lönsamhet.

LÄS MER

V I S S T E D U AT T ?
Genom att återvinna aluminium minskar energianvändningen med 95 procent i jämförelse med
att tillverka från jungfruligt material.
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RESURSEFFEKTIVITET
Stena Recycling verkar för energi- och resurseffektiva
processer och verksamheter med minskad miljöpåverkan.
15 400 kg CO 2-besparing per år.

P L A S TÅT E R V I N N I N G S K A P A R S T O R A VÄ R D E N
För att återvunnen plast ska få en plats på marknaden krävs det en stabil
och hög tillgång på material. Vi har utvecklat två helt nya processer vid vår
anläggning Stena Nordic Recycling Center som gör att vi kan återvinna ännu
mer plast och därmed öka tillgången av återvunnet material på marknaden.
Den ena processen återvinner mjukplast (LDPE) till plastpellets som kan
användas till att tillverka plastpåsar och sopsäckar. Den andra processen
återvinner elektronikplast så att mer återvinningsbar plast kan hållas kvar

Att ersätta dieseldrivna maskiner med eldrivna är sedan en
tid tillbaka ett mål för Stena Recycling.
I nuläget finns det ett antal eldrivna materialhanterare
och tanken är att dessa ska bli fler kommande år. Samtliga
truckar som nyinförskaffas drivs av el/batteri.
Om en ny dieseldriven truck ersätts med en eldriven,
som används 1 500 timmar per år och förbrukar 5 250 liter
diesel, innebär det en årlig CO 2-besparing på 15 400 kg.

i en cirkulär loop. Vi har även ett stort internationellt nätverk som gör att vi
kan hitta rätt sorts återvunnen plast som passar våra kunders behov.

V I S S T E D U AT T ?

LÄS MER

Vi har minskat utsläppen från egen produktion och inköp
av el med 42 procent sedan 2008.
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M E D A R B E TA R E O C H K U LT U R
Vår verksamhet utgår från en gemensam företagskultur med
rötter i vår ägares värderingar. Att samarbeta med Stena Recycling
ska vara tryggt, enkelt och utvecklande. Det kräver att vi har hög
kännedom om våra kunders verksamheter, bred materialkunskap
och ett stort engagemang.
ÅRETS ANL ÄGGNING

NON FERROUS-PROCESSEN
Här separeras rostfritt stål, koppar, aluminium och andra
icke-magnetiska metaller från varandra. Blandningen av
material som matas in kommer från fordon och andra
komplexa produkter – däribland sådant som lämnats
på kommunala återvinningsstationer. Innan materialen
matas in här har de malts till mindre bitar i en kraftfull
hammarkvarn.

Specialistkunskaper är något som kommer väl till hands vid Stena Nordic Recycling
Center där många av bolagets mer avancerade återvinningsprocesser är samlade.
Det är också där, till ”Non Ferrous-Processen” som utnämningen Årets anläggning
2018, delades ut. Utmärkelsen går till hela arbetsgruppen och kriterierna för att bli
utnämnd handlar bland annat om att inte ha haft några olyckor med sjukfrånvaro,
ett gott resultat och att medarbetarna samarbetar på ett sätt som hela tiden driver
verksamheten framåt. Markku Parola, anläggningens Produktionschef, menar att
det finns tre bidragande orsaker till att de kammade hem priset i år.
– Det handlar om att ha ett tjockt pannben, ett stort Stena Recycling hjärta och att
de är ett gäng problemlösare.

LÄS MER
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EN FRÅGA OM HÅLLBARHET

MALIN BALTZAR
Chef Hållbara affärer,
Stena Recycling AB

Hållbarhet är något som alla pratar om idag och utvecklingen för att skapa
lösningar som bättre tar tillvara på det som redan är i omlopp är betydligt större
nu än för bara några år sedan. Malin Baltzar, hur märker Stena Recycling
av ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor ur ett återvinningsperspektiv?
Vi ser en tydlig trend i att kunskapen och medvetenheten om hållbar
resurshantering har ökat markant i samhället, i näringslivet och på
politisk nivå under senare år. För många av våra kunder är hållbarhet
numera en tydlig del i deras långsiktiga strategier. Det senaste årets
debatt om plast har verkligen satt fokus på återvinning och bidragit till
att flertalet stora företag under 2018 satt ambitiösa mål för en ökad
materialåtervinning och ett ökat fokus på att använda mer återvunnet
material som råvara i deras produktion. Det finns så mycket potential
i att ta hand om mer material och vi ser det som vår uppgift att skapa
samarbeten genom hela värdekedjan, som leder till att vi tar tillvara
på mer resurser.
Väldigt lovande är också att den finansiella världen mer och mer
engagerar sig i hållbarhet/återvinning. För vår del visade det sig främst
i ett stort intresse för noteringen av Stena Metalls Gröna Obligation
under året.
I november 2018 fick vi utmärkelsen Sveriges mest hållbara varumärke
bland 130 företag inom B2B i Sverige. Ytterligare något som styrker
att kopplingen mellan hållbarhet och återvinning har blivit väldigt stark
och som ger oss bra skjuts i vårt fortsatta arbete.
LÄS MER
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