
ÖKADE KOSTNADER 
inom transport och produktion



Den g lobala log is t ik - och energikr isen gör  s ig  gä l lande över  

he la vär lden och bör jar  nu på a l lvar  synas i  s ta t is t ik  över  

s t igande pr iser och ökande varubr is t .  Exper ter  ser  även en 

ökad in f lat ion under det  kommande året .  

Inflationstrycket vi upplever för närvarande är drivet av bland 

annat energi, råvarupriser samt kapacitetsbrister. Detta påverkar 

Stena Recyclings drift i alla led.

Vi ser att kapacitetsbristerna är monumentala och spänner 

globalt. Inom den internationella sjöfarten upplever de globala 

försörjningskedjorna brister långt bortom halvledare. De 

intraeuropeiska transportbehoven är långt över tillgången. 

Exempelvis Storbritannien öppnade upp för att tillåta 100,000 

polska lastbilschaufförer att återvända till de brittiska öarna, men 

bara 27 anmälde sig. De hade fullt upp på kontinenten där man 

fick börja köra kol igen för att energipriserna skenade. All 

tillgänglig internationell lastbiltillgång hamnade i Tyskland under 

en tid. Även Covid-19 och den senaste tidens kraftiga 

smittspridning har en stor inverkan på kapaciteten både hos oss, 

våra underentreprenörer samt samarbetspartners i olika 

sammanhang. 

Kopplat till transport drivs även kostnaderna uppåt av ökande 

bränslepriser. Sverige har världens högsta dieselpriser. Vid 

årsskiftet höjdes skattekomponenten ytterligare.



FÖRÄNDRING TVÅ ÅR

Priser för energi är för närvarande drivet av dels politiken som 

jobbar för omställning mot hållbara drivmedel genom skatter och 

utsläppsrätter, dels utav naturgasbristerna. Under december 2021 

gick elpriserna upp med faktor 4 jämfört med innan.

Detta gör att flera av våra underleverantörer inom logistik, el och 

reservdelar upplever en orolig tid med skenande priser

och genomför prisförändringar. Kostnaderna har ökat utifrån de 

skenande transportkostnaderna i kombination med rådande 

kapacitetsbrist. 

Bland annat har flera av våra underleverantörer utmaningar i 

produktionen knutet till den fortsatt globala bristen av insatsvaror 

till produktion samtidigt som den totala efterfrågan tilltar. Våra 

produktionsenheter drabbas också hårt av de nu ökade 

energipriserna vilket driver upp den generella kostnadsbilden 

inom vår bearbetning av material. Till följd av ovan 

omständigheter tvingas vi justeras priserna baserat på 

prishöjningar inom detta. 



SUMMERING AV PRISÖKNINGAR:

Övriga reservdelar har ökat med 10% pga. 

brister på råvaror, långa ledtider samt dyra 

transporter. 

Elpriserna har ökat kraftigt. Det genomsnittliga 

systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 

öre/kWh år 2021, en ökning med 52 öre jämfört 

med 2020, motsvarande 554 procent.

Kostnaderna för containers och lastbärare har 

ökat 50% sedan januari 2021, beroende av 

ökade stålpriser och transportpriser. 

Gällande våra inköp av maskiner och 

reservdelar har kostnaden ökat 15% på grund 

av brist på reservdelar och ökade 

råvarukostnader. 

Bränslepriserna har ökat 20% 

på HVO och 10% på diesel


