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Hållbarhet ur vårt perspektiv
”Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag” är Renovas vision. I vår hållbarhetsredovisning har vi samlat vad vi har gjort under året
2017. Det har vi gjort utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv på hållbarhet.
Social hållbarhet handlar om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls. I det
socialt hållbara samhället gäller allas rätt till ett
gott liv.
Renova ska vara en ansvarsfull aktör i samhället.
Vi främjar god arbetsmiljö och mångfald och
erbjuder trygga anställningar.
Genom vår utbildningsverksamhet ökar vi medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor hos
företag, skolelever och andra grupper i samhället.
Vi transporterar och behandlar avfall på ett sätt
som är tryggt för människor och miljö.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla
med mänskliga och materiella resurser på lång
sikt. Ekonomisk tillväxt ska ske utan att skapa

resurs- och miljöproblem, så att välfärden för alla
ökar.
Renova ska leverera affärsmässig samhällsnytta.
Vi strävar efter att erbjuda tjänster som svarar mot
kundernas behov och samtidigt gör nytta för miljön
och samhället. Vårt mål är att vara stabilt lönsamma och ha nöjda kunder. Därför arbetar vi ständigt
med att förbättra och effektivisera verksamheten
och hålla en hög affärsetik.
Miljömässig hållbarhet handlar om att långsiktigt
bevara ekosystemens produktionsförmåga och att
minska påverkan på naturen och människans hälsa.
Miljön har alltid stått i centrum för Renova
och våra intressenter har tydliga förväntningar på
oss inom området. Vår miljöpåverkan sker främst
genom utsläpp från transporter och avfallsförbränning, men vi påverkar även på ett positivt sätt när vi
omvandlar avfall till råvaror och energi. Vi bidrar
till bättre resursutnyttjande i samhället genom att
flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Vi fortsätter
även att öka vår egen energieffektivitet.

De globala målen och vårt hållbarhetsarbete
Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och klara miljöutmaningarna. Världens länder har åtagit sig att fram
till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid – agenda 2030. Renova har möjlighet att
påverka inom sju av dessa mål:
l Säkerställa att vi kan leva ett hälsosamt liv och verka
för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
l Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och
sanitetsförvaltning för alla.
l Verka för en inkluderande och långsiktigt
hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
för alla.
l Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur,
verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation.
l Städer och bosättningar ska vara inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.
l Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
l Bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
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Renovas vd Anders Åström på taket till Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg.

Miljön är vinnare när det går bra för oss
Att säga att långsiktig lönsamhet är en viktig
hållbarhetsfråga låter som en självklarhet. Men
när det gäller Renova har det verklig relevans.
Hållbarhet är hela vår affärsidé och ett område där
vi måste vara konkurrenskraftiga och framstående.
Vårt uppdrag går ut på att förflytta oss och våra
kunder uppåt i avfallstrappan. Ju effektivare vi blir
och ju bättre leverantör vi är för våra kunder, desto
mer kan vi investera i att skapa hållbara lösningar
som gynnar Västsverige.
Idag är vi inte bara en leverantör som löser kundernas problem med bortskaffning av avfall. Vi är
en partner som bidrar till att de blir mer hållbara.
Vi finns med dem längs hela kedjan och hjälper
dem att skapa ett avfall som är så lätt att återvinna
och hantera som möjligt. Med oss bidrar de till ett
hållbart samhälle, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga.
Går det bra för oss gynnas både människor och
miljö i Västsverige.
Långsiktig, stabil service
Men det gäller att vi håller vad vi lovar och ger
våra kunder långsiktig, stabil service. Vår strategi
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med hög kvalitet som konkurrensfördel har visat
sig vara hållbar. Vår affärsmodell, där vi både blir
konkurrensutsatta och får direkttilldelning från
våra ägarkommuner, för oss framåt. Inom direkttilldelad verksamhet finns det möjligheter att i samråd
med uppdragsgivaren prova nytt under avtalstidens
gång, att utveckla och justera. Det kan handla om
nya bilar, alternativa bränslen och liknande. I de fall
våra tjänster blir konkurrensutsatta måste avtalets
villkor följas hela perioden. Där finns inte samma
utrymme för anpassning. Å andra sidan ger det
våra kunder större möjligheter att jämföra oss med
konkurrenter, vilket tvingar oss att ständigt bli mer
effektiva. De två modellerna befruktar varandra.
Bra resultat ger oss styrka
2017 var ett fantastiskt år för Renova på flera sätt.
Vår region växer och vi befinner oss i en mycket
stark konjunktur. Vi slog produktionsrekord i flera
av våra anläggningar, där vi tog emot och behandlade mycket avfall under året. Tack vare effektiviseringar kunde vi också öka materialåtervinningen.
Vi gjorde ett bra ekonomiskt resultat som ger oss
styrka framåt när vi ska utveckla prestandan på
våra fordon och anläggningar.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

Miljön förbättrades genom att vi exempelvis
ersatte dieseldrivna plockkranar med eldrivna och
förbättrade vattenreningen i flera anläggningar. Vi
har en helt fossilfri fordonsflotta sedan flera år och
nu jobbar vi vidare mot allt lägre energiförbrukning
för bilarna.
Vi ser också ständigt över hur effektiviteten kan
förbättras. Vi är engagerade i flera utvecklingsprojekt i samarbete med våra ägarkommuner, där det
oftast handlar om åtgärder nära hushållen. Kan vi
förenkla för hushållen att sortera sitt avfall
mer? Kan vi hämta fler typer av material eller avfall hos kunderna och
i så fall hur? Ju enklare vi kan
göra det för dem, desto bättre
utsortering kan vi räkna med.
Vi tittar även på möjligheten
till storskalig automatisk
sortering av restavfall för att
ta till vara ytterligare återvinningsmaterial.
Ökad kapacitet 2018
2018 blir ett intensivt år.
Fem av våra ägarkommuner
har nyligen tilldelat oss uppdrag att samla in avfall från
hushållen i hela eller delar
av respektive kommun.
En växande utmaning är
omdaning och förtätning
av stadsbilden. Alla som
arbetar med transporter står
inför samma problem – fordonen ska kunna ta sig fram
i allt tätare städer. Ekonomin

måste balanseras gentemot framkomligheten och
att hitta smarta logistiska lösningar kommer att
vara ett av våra fokus framöver.
Vi arbetar även med att utveckla kapaciteten
i våra behandlingsanläggningar för att möta en
ökande efterfrågan. Det handlar dels om processförbättringar, dels om utökade mängdtillstånd.
En annan utmaning vi delar med andra branscher
är rekrytering. Det är svårt idag att hitta chaufförer,
verkstadstekniker och byggingenjörer med flera.
Vår bästa möjlighet att attrahera rätt personer
är att vara en trygg och bra arbetsgivare
med en meningsfull verksamhet.
När man jobbar hos oss ska man
känna att man gör något bra och
att man kan påverka. Vår arbetsmiljö ska ligga i framkant,
där vi satsar på såväl friskvård
som olika former av tekniska
och ergonomiska hjälpmedel.
Under 2017 testade vi till
exempel självkörande fordon
som skulle kunna bespara
föraren många i- och urstigningar.
Vi arbetar också med
att erbjuda möjligheter för
människor som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Vi
deltar i flera olika initiativ
med program för både praktikplatser och anställningar,
till exempel för att erbjuda
nyanlända sysselsättning.

”2017 var ett fantastiskt
år för Renova på flera
sätt. Vi gjorde ett bra
ekonomiskt resultat som
ger oss styrka framåt.”
Anders Åström, VD, Renova AB

Vår livsstil behöver
förändras

Det finns mycket som återstår att göra när det
gäller återvinning och att få ut största möjliga nytta
av det som ändå förbränns. Men det som har allra
störst påverkan är om vi konsumenter och företag
kan minska vårt avfall och öka andelen som går till
återvinning. Det handlar till syvende och sist om
att vi behöver förändra vår livsstil för att uppnå en
hållbar framtid. Den frågan arbetar vi med bland
annat genom utbildning och upplysning inom
ramen för Miljöskola Avfall. Att hantera avfall är
visserligen vår kärnverksamhet och det kommer
alltid att finnas avfall som vi inte vill ha i vårt
kretslopp – men det allra bästa för människor och
miljö vore om mängden avfall kunde minskas rejält.
Joel Sandin, gruppledare, demonstrerar en bil för Anders Åström.
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Nikolche Cvetkovski började som praktikant på avfallskraftvärmeverket i september 2017.

Han tog jobbsprånget till Sävenäs
Svenskan förbättras snabbt, och kunskapen om
anläggningen och alla specialuttryck ökar för varje
dag. Nikolche Cvetkovski är den första praktikanten
på avfallskraftvärmeverket via Jobbsprånget.
Jobbsprånget är ett initiativ från IVA, Ingenjörs- och
vetenskapsakademin.
Syftet är att skynda på introduktionen till svensk
arbetsmarknad för högskoleutbildade ingenjörer,
naturvetare, arkitekter och ekonomer från andra
länder.
Renova annonserade om praktik på

Thord Lindqvist, driftingenjör, är Nikolches handledare
under praktiken.
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”Jag är väldigt motiverad
och jag gillar utmaningar.
Rökgasreningen är till
exempel ett helt nytt område.”
Jobbsprångets webbplats. Nikolche hittade möjligheten och skickade in sin ansökan direkt. Han är
maskiningenjör från Makedonien, och har tidigare
arbetat på ett kolkraftverk i staden Bitola.
– Klockren bakgrund, kommenterar Thord
Lindqvist som är Nikolches handledare på Sävenäs.
Nikolche har den tekniska kunskapen. Nu lär han
sig hur anläggningen fungerar och den tekniska
svenska som behövs för att kunna jobba här
Nikolche deltar i driftteknikernas arbete i de olika
skiftlagen på avfallskraftvärmeverket.
– Jag är väldigt motiverad och jag gillar utmaningar. Rökgasreningen är till exempel ett helt nytt
område för mig, säger han.
Nikolche har bott i Sverige i drygt ett år. Han och
hans fru har valt att satsa på en framtid i Sverige för
sig och sina döttrar.
Praktikperioden på avfallskraftvärmeverket
började i september, och sträcker sig till april 2018.
– Jag skulle mycket gärna fortsätta på Sävenäs
efter praktiken, säger Nikolche.

SOCIAL HÅLLBARHET

Yrkessvenska kan vara en tuff utmaning för den som är ny i Sverige. Renova bidrar med material – och några tunnor godis.

Nya möjligheter för nyanlända
Kanske är de våra blivande arbetskamrater sommaren 2018. Via arbetsförmedlingen läser en grupp
nyanlända nu yrkessvenska. Klarar de kursen väntar
utbildning i C-körkort och YKB.
Renova inledde 2017 ett samarbete med arbetsförmedlingen Etablering. Syftet var att ge förutsättningar för nyanlända att söka sommarjobb som
renhållningsarbetare 2018.
Vid en träff tidigt i höstas informerade Renova
om möjligheterna att jobba hos oss.

Rekryteringsutmaningar
Renovakoncernen har cirka 780 anställda.
En stor yrkesgrupp är chaufförer med behörighet för tunga fordon. Vår omfattande
transportverksamhet kräver till exempel
under juni–augusti varje år omkring 120
sommarvikarierande chaufförer. Att hitta
dem har blivit en allt större utmaning.
Kontakt med utbildare, deltagande på
jobbmässor, annonsering i olika media
är några av de sätt vi använder oss av. På
försommaren använde vi oss också av
våra bilar som jobbannonser. Förutom
för chaufförer med C-körkort och YKB
(yrkeskompetensbevis) finns det särskilt
goda jobbmöjligheter på Renova för den
som är utbildad inom underhåll av fordon,
utrustning och anläggningar.

De personer som var intresserade och bedömdes
ha förutsättningar att genomföra utbildningarna
yrkessvenska, C-körkort och YKB togs ut. Totalt
var det tio personer som påbörjade utbildningen
i yrkessvenska. Renova bidrog med visst material
som underlag i studierna.
2018 kommer eleverna att genomgå ett språkprov. De som klarar provet får utbildningen till
lastbilschaufför betald (C-körkort och YKB på
körskola upphandlad av arbetsförmedlingen).
– Vi hoppas kunna ta emot eleverna som sommarjobbare 2018 – antingen som helt klara chaufförer
eller som så kallade medåkare om de har en bit kvar
av utbildningen, säger Sofia Westergaard, HRspecialist på Renova.
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Medarbetarenkät visar stort engagemang
Hur har du det på jobbet? Hösten 2017 genomfördes en medarbetarenkät. Hög svarsfrekvens gav
tydliga resultat som arbetsgrupperna nu jobbar
vidare med. Resultaten på koncernnivå visar bland
annat att väldigt många känner stort engagemang
för sitt arbete. ”Närmaste chef” får högre betyg för
sitt ledarskap och sin kommunikation än vid förra
enkäten 2015. Däremot tycker man att samarbetet
med andra funktioner inom företaget fungerar
något sämre än tidigare.
Efter att resultatet gåtts igenom på gruppnivå tar
nu varje grupp fram handlingsplaner. De kommer
överens om vilka frågor som är viktiga att jobba
vidare med i just deras grupp och planerar för det.
Tre obligatoriska områden ska finnas med i
handlingsplanen: trivseln på arbetet, gruppens
arbetsrutiner och hur nöjda kunder/uppdragsgivare är.

Sjukfrånvaron
minskar
Från 7,3% till 4,9 % på två år. Sjukfrånvaron på
Renova har minskat kraftigt de senaste två åren.
– Allra viktigast för en låg sjukfrånvaro är ett bra
ledarskap, säger HR-chef Elna Hansson. Men även
andra insatser som personalvårdsronder, förändrade
rutiner vid upprepad korttidssjukfrånvaro och en
dedikerad HR-resurs för rehabilitering har gjort
skillnad.
– I personalvårdsronderna går vi systematiskt
igenom alla medarbetarna för att se hur vi kan
främja hälsa och förhindra ytterligare sjukfrånvaro.
Inom Affärsområde Logistik ringer vi också upp
medarbetare första sjukdagen för att höra hur de

Lättare att rapportera
avvikelser och tillbud
I september 2017 introducerade Renova ett nytt
it-system, TRIA, för rapportering av riskobservationer, tillbud, olycksfall, och avvikelser inom miljö,
kvalitet och egendom/säkerhet.
Att all sådan rapportering nu samlas på ett ställe
underlättar för medarbetarna. Arbetsskadeanmälan
till försäkringskassa och anmälan till AFA försäkring kan också göras via det nya systemet. Systemet
ger också chans till bättre överblick genom statistik
och att man kan följa upp de olika ärendena.
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mår och visa på att de är viktiga för verksamheten.
– Framöver vill vi jobba med att ytterligare stärka
ledarskapet. Vi vill ha närvarande chefer och ge
möjligheter för våra medarbetare att påverka och
bidra till förbättringar. Med det följer motivation
och arbetsglädje.

I samband med information om TRIA på arbetsplatsträffarna tryckte man också på vikten av att
rapportera.
– Det är jätteviktigt för förbättringsarbetet.
Exempelvis kan vi förebygga olyckor om fler tillbud
rapporteras in. Under 2017 rapporterades drygt
100 tillbud. Målet för 2018 är 300 inrapporteringar,
säger Katarina Gussmo, HR-partner.
TRIA nås via Renovas intranät men finns också
som app till mobilen, vilket underlättar anmälan
direkt när något inträffat.
Att alla medarbetare nu successivt får smarta
mobiler är därför en viktigt förutsättning för
arbetsmiljö- , miljö- och kvalitetsarbetet.

SOCIAL HÅLLBARHET

Subventionerat årskort på Västtrafik
2017 beslutade Renova att från årsskiftet ge
medarbetarna möjlighet att köpa ett subventionerat
årskort på Västtrafik.
– Företaget har förstått att det finns en stor potential
i att stötta medarbetarnas val av resvanor så att det
gynnar individ, företag och samhälle, säger Kurt
Lindman, hållbarhetsansvarig på Renova.
Våren 2017 undersökte Trafikverket och
Göteborgs Stad resvanorna hos de 460
Renovaanställda som arbetar på eller utgår från
Holmen i Göteborg.
Inte oväntat var bilpendling det vanligaste sättet
att ta sig till jobbet (drygt 60 procent) följt av
pendling med kollektivtrafik (20 procent).
I rapporten kan man också läsa att medarbetarna

Johanna Zachrisson pendlar med subventionerat årskort från
västra Göteborg till Renovas huvudkontor på Holmen.

på Holmen varje vecka transporterar sig 97 000
km dvs nästa 2,5 varv runt jorden, för att komma
till och från jobbet. Under en workshop togs ett
antal förslag för mer hållbart resande fram. Det
subventionerade årskortet var ett av dessa. Det blev
verklighet i slutet av 2017.

Premiär för Renovas självkörande sopbil
Den 8 juni visades Renovas självkörande sopbil
för första gången. Bilen har många fördelar – den
bidrar till ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Mycket utvecklingsarbete återstår dock.
Den självkörande sopbilen kan förflytta sig mellan
sopkärlen efter en förprogrammerad rutt. Bilen får
med en knapptryckning ”order” av föraren att köra
nästa sträcka. Sensorer läser av omgivningen och
bilen stannar direkt om det plötsligt kommer ett
hinder i vägen.
Föraren kan fokusera på soptömningen och
behöver inte stiga i och ur bilen vid varje förflyttning. Eftersom föraren finns utanför bilen kan han
eller hon också ha god uppsikt när bilen backas. Det
innebär att bilen kan användas även på trånga gator
där det inte finns vändmöjlighet.
– En självkörande bil förbättrar chaufförernas

arbetsmiljö på flera sätt, säger Hans Zackrisson,
utvecklingchef på Affärsområde Logistik, Renova
Miljö.
– Att ständigt kliva i och ur hytten sliter på
lederna. Att dessutom kunna ha total uppsikt när
bilen backar minskar stressen och innebär också
ökad säkerhet för de som rör sig i närheten.
Den självkörande bilen ger även stora miljömässiga fördelar: växling, styrning och hastighet
optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och
därmed lägre utsläpp.
Bilen utvecklas av Volvo i samarbete med Renova.
Den ingår i Volvos forsknings- och utvecklingsprojekt autonoma fordon, som innefattar flera olika
fordonstyper.
Volvos och Renovas gemensamma projekt pågick
under hela 2017. Men det behövs ytterligare utveckling och många tester innan självkörande sopbilar
kan bli en vanlig syn på våra gator.
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Mats Hagman och Tobias Nyberg, kundansvarig respektive chaufför på Renova Miljö, diskuterar med Cathrine Valtersson,
avfallskoordinator på Coor.

Utvecklande återvinning med höga krav
En komplex verksamhet med mycket höga krav på
kvalitet och säkerhet. När Renova Miljö inledde
det nya uppdraget för kemiföretaget Borealis i
Stenungsund under våren var kraven att leverera
tjänster med kvalitet och att utveckla återvinningen.
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Företaget Coor Facitlity Mangagement, som
ansvarar för ett antal interna funktioner på Borealis,
är Renova Miljös avtalspart. Cathrine Valtersson,
avfallskoordinator på Coor, är nöjd med det nya
samarbetet:
– Allt praktiskt fungerar klockrent, säger hon
Idag finns 28 miljöstationer på områdena vid
Borealis polyetenfabrik och krackeranläggning i
Stenungsund. Sammanlagt är det 160 containrar
samt kärl och andra behållare med totalt ett trettiotal avfallsslag. Till det kommer containrar och
behållare som ställs ut när det genomförs tillfälliga
projekt, till exempel ombyggnader.
– Avtalet med Coor är det mest omfattande
avtalet för en industri som Renova Miljö någonsin
tecknat, säger Mats Hagman, kundansvarig på
Renova Miljö.
Borealis har stort fokus på att flytta avfallet
högre upp i avfallstrappan, och under 2018 startar
dessutom ett arbete för att ytterligare förbättra
källsorteringen.
– Återvinning av träpallar och utökad återvinning

EKONOMISK HÅLLBARHET

av plastspill är exempel på förbättringar i återvinningen som vi redan börjat med, säger Mats.
– Vi funderar också på bättre sätt att hantera wellpapp, och om vi kan återvinna en typ av säckar som
används för leveranser av råmaterial till Borealis,
säger Cathrine Valtersson.
Tobias Nyberg är en av Renovas chaufförer som
regelbundet gör den dagliga ronderingen på Borealis
miljöstationer. Han kontrollerar att allt ser bra ut
och hämtar containrar som ska tömmas. En del av
avfallet behöver han bara köra till Renovas anläggning på Kläpp, som ligger alldeles i närheten.
Tobias har genomfört flera säkerhetsutbildningar
för att kunna utföra arbetet inne på anläggningen.
Även hans fordon är godkänt för uppdragen.
– Jag har jobbat inne på kemiföretag i
Stenungsund tidigare också, så jag är van vid miljön
och de höga säkerhetskraven säger Tobias.
Han passar på att diskutera förbättrad skyltning
vid några containrar med Cathrine efter sin runda.
För ett företag med höga miljöambitioner är
uppföljning viktigt. Cathrine använder sig av
Renovas nya kundportal för statistik och uppföljning av avfallshanteringen. Där önskar hon sig
förbättringar.
– Som kund med stor och komplex verksamhet
vill jag t ex kunna ta ut mer detaljerad statistik även

per projekt och anläggning. Det går inte idag.
Arbete med att utveckla portalen pågår, i samarbete med Renova Miljös kunder.
– Det är viktigt för oss att kunderna ställer krav.
Förbättringarna kommer ju alla kunder till del,
säger Mats Hagman.

renova.se/hallbarhet
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Trycket har varit hårt på Renovas sorteringsanläggningar under året. Bilderna ovan visar Skräppekärr. Till höger öppnas en av
portarna till Renova Miljös nya lokaler i Bönekulla på Hisingen.

Tillsammans för en långsiktig lönsamhet
Att skapa en långsiktig lönsamhet är ett viktigt
mål för Renova Miljö. Från ett stort minusresultat
när Renovakoncernens dotterbolag bilades för tre
år sedan redovisar man året 2017 en vinst på 64
miljoner kronor. Effektivisering, kostnadsfokus och
stora avfallsmängder att behandla, är förklaringen.
Ökande mängder och ytterligare sortering
Affärsområde Återvinning har under 2017 tagit
emot ökade mängder av i stort sett alla avfallsslag.
Deponiverksamheten på Fläskebo har slagit produktionsrekord tack vare stor ökning av förorenade
jordar från byggen och infrastrukturprojekt.
Under 2017 öppnade också en ny avfallscell.
Även sorteringsanläggningen i Högsbo,
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behandlingsanläggningen för biologiskt avfall på
Marieholm och avfallskraftvärmeverket i Sävenäs
har slagit produktionsrekord.
– Vi fortsätter också att öka och effektivisera
utsorteringen på våra sorteringsanläggningar.
Fokus ligger på att det material som kommer ut
från anläggningarna ska vara så bra som möjligt,
säger Christer Lundgren, chef för Affärsområde
Återvinning.
– På så sätt går mer material till återvinning, och
vi kan hushålla med vår kapacitet på avfallskraftvärmeverket.
– Under året har andelen utländskt avfall till
avfallskraftvärmeverket ytterligare minskats till
förmån för avfall från den västsvenska marknaden.

EKONOMISK HÅLLBARHET
– För Renova Miljös del innebär det att vi framöver
kan lägga ännu mer fokus på nya och befintliga
verksamhetskunder.
Under året har också en del bilar och personal
flyttats till nya lokaler i Bönekulla, Hisingen.
– Den kortsiktiga anledningen är att delar av
området på Holmen nu ska hyras ut till extern
hyresgäst. Men det är också en förberedelse för
framtiden. Vi måste på sikt hitta annan etableringsplats än det centrala läget på Holmen.
Gemensamt arbete i Renova Miljö

”Vi fortsätter att öka och
effektivisera
utsorteringen på våra
sorteringsanläggningar.”
Christer Lundgren, chef för Affärsområde
Återvinning

Samarbetet mellan de två affärsområdena inom
Renova Miljö – Affärsområde Logistik och
Affärsområde Återvinning – har intensifierats under
året. Man jobbar nu tätare tillsammans än någonsin
tidigare, exempelvis med komplexa anbud. Det har
bland annat resulterat i transport- och behandlingsuppdrag åt Coor i Stenungsund, för petrokemijätten
Borealis.
Arbetet med en tillväxtplan för bolaget, som
påbörjades i våras, drivs också gemensamt.

Bland annat har man börjat ta emot hushållsavfall
från Lilla Edets kommun och skrivit avtal med
Orust.
Historiskt låga priser för återvinningsmaterial på
marknaden har varit en utmaning under året.
– Men med miljöriktiga behandlingstjänster kombinerat med jämn och bra kvalitet på det material vi
avsätter har vi klarat detta bra, säger Christer.
Stora förändringar för logistikverksamheten
Efter några år med med tuffa besparingar och
neddragningar är Affärsområde Logistik nu i
ekonomisk balans.
– Nu kan vi koncentrera oss på att vara den
leverantör med hög kvalitet vi vill vara, säger Tony
Carlsson, chef för Affärsområde Logistik.
– Ett erkännande av vårt kvalitetsfokus är att
vi fick tillbaka entreprenaden för hämtning av
hushållsavfall i Stenungsund i februari, och förnyat
förtroende på Tjörn.
Året har även inneburit utmaningar: ett exempel
är planeringen inför att en del av de kommunala
entreprenaderna istället blir tilldelad verksamhet
2018. De övergår då från dotterbolag till moderbolag.

”Ett erkännande av vårt
kvalitetsfokus är att vi
fick tillbaka entreprenaden för hämtning av hushållsavfall i Stenungsund
i februari, och förnyat
förtroende på Tjörn.”
Tony Carlsson, chef för Affärsområde
Logistik

renova.se/hallbarhet
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Flera kommuner tilldelar Renova AB hämtningen av hushållsavfall från 1 april 2018. Alexandra Quinta, Magnus Lindencrona,
Björn Nordström och Daniel Holmén diskuterar de nya rutterna i Partille.

Ett nytt affärsområde för tilldelningar
Ett helt nytt affärsområde, Affärsområde
Tilldelningar, har under 2017 börjat ta form i
moderbolaget Renova AB. Anledningen är besluten
om direkttilldelad hämtning av hushållsavfall som
tagits av flera ägarkommuner 2016 och 2017.

en kommun ger uppdrag till ett bolag som kommunen äger utan upphandling i konkurrens. Bolaget
utför uppdraget till självkostnadspris plus eventuell
marginal. Kommunen ska ha full insyn i uppdraget
under hela tilldelningstiden. På så sätt har den tilldelade verksamheten stora likheter med verksamhet
Att Renovas ägare ger Renova AB uppdrag
som kommunen driver i egen regi.
genom en så kallad direkttilldelning är inget nytt.
– Att kommunerna har större insyn betyder också
Exempelvis är uppdraget att behandla ägarkomatt de involverar sig mer – att vi jobbar i samverkan.
munernas brännbara hushållsavfall och
Det är en klar fördel, och både roligt och
omvandla det till el och värme en
givande, säger Kajsa Lager, chef för det
tilldelad verksamhet sedan länge.
nya affärsområdet.
Andra exempel är Miljöskola
– Vi har också större möjligheter
Avfall, olika utvecklingsprojekt
än vid en entreprenad att pröva nya
och drift av återvinningscentrametoder och arbetssätt och ändra
ler i Göteborg.
under avtalstiden, bara vi är överens med kommunen. Det ger goda
Tilldelningar ger nya
förutsättningar för utveckling.
möjligheter
Efter att man gjort ekonomiska
kalkyler för uppdragen som godNu utökas uppdragen till att
känts av respektive kommun fortomfatta hämtning av hushållssatte förberedelserna under året
avfall i Stenungsund, Lerum,
med beslut om den nya organisaPartille och Härryda samt i delar
tionen, rekrytering, beställning av
av Göteborg. Därför ser nu AO
fordon mm. Ett omfattande arbete
Tilldelningar dagens ljus, ett afär också att dela upp information
färsområde inom moderbolaget
i olika system för rapportering,
Renova AB. Vid starten 1 april
uppföljning, administration och
2018 kommer affärsområdet att
ekonomi mellan Renova AB och
Kajsa Lager, chef för det nya
ha cirka 150 medarbetare.
Renova Miljö.
Affärsområdet
Tilldelningar
Direkttilldelning innebär att

”Vi jobbar i
samverkan. Det är
en klar fördel, både
roligt och givande.”
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Trailern på översta bilden töms på en tjugondel av den tid det tar att tömma ett så kallat ”Renovatåg” som syns under.

Snabbtömd jättetrailer – den första
i sitt slag i Europa
Nu är den här – trailern som specialkonstruerats
för Renova och är den första i sitt slag i Europa.
Den lastar 33 ton och töms på mindre än två
minuter.
Effektivare transporter och bättre arbetsmiljö är två
fördelar med trailern. Utmatningen sker med hjälp
av en rullande gummimatta. Bilen har också en
pressplatta som komprimerar avfallet och hjälper
till vid tömningen.
– Den snabba tömningen är den största fördelen, säger Hans Zackrisson, fordonsansvarig på
Affärsområde Logistik.

– Jämför exempelvis med en lastbil och släp med
två containrar som sammanlagt tar 40 minuter att
tömma.
– Hela tömningen går att sköta från hytten
eller via en fjärrkontroll. Det blir mindre spring.
Dessutom gör gummimattan tömningen tystare.
Den nya bilen har tagits fram av Renova tillsammans med företaget Kolstad AB och den tyska
firman Ove Ludmann. Bilen kan användas för
transporter av många olika avfallsslag.
Efter en första testperiod anpassas den nu
ytterligare för Renovas behov innan den ska börja
användas i ordinarie verksamhet.

renova.se/hallbarhet

15

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

FÖREBYGGA
ÅTERANVÄNDA
ÅTERVINNA
ENERGIUTVINNA
DEPONERA

Avfallstrappan
visar vägen
EU:s avfallstrappa är en modell som fungerar som
en vägvisare för vår verksamhet. Avfallstrappan
är en avfallshierarki för i vilken ordning olika
metoder bör användas för att behandla avfall. Vi
arbetar ständigt för att flytta avfallet högre upp
i avfallstrappan, men vi jobbar också för att öka
kvaliteten i det vi och våra kunder gör på vart och
ett av trappstegen.

Förebygga. Att förebygga avfall är att minimera
behovet av återanvändning, återvinning och nyttjande av nya råvaror och energi. När vi kan tillgodose
våra behov, och samtidigt minska vårt ekologiska
fotavtryck, har vi lyckats. Samma eller mindre
konsumtion resulterar i mindre avfall.
Vi kan avstå från köp, skaffa miljösmartare och
mer hållbara produkter eller tjänster, eller dela dem
med andra. Våra ägarkommuner driver flera projekt
inom området som Greenhack och Skrota skräpet.
Renova förebygger eget avfall genom att ställa
höga krav på de produkter som köps in, och vi
arbetar för att minska onödiga engångsprodukter
Vi utbildar kunder och gymnasieungdomar i
bland annat hur man kan förebygga avfall (läs mer
på sidan 20). Föreläsningen med Rob Greenfield (läs
mer på sidan 21) inspirerade också till minskad konsumtion. Vi stöttar även unga miljöforskare genom
Renovas miljöstipendium (se sidan 18).
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Återanvända. Att återanvända är att vårda det vi
har. Det sparar tid, pengar och material. Det är en
mycket större process än vi först tror. Både hushåll
och industri återanvänder ständigt produkter och
material. Det sker så självklart att vi inte ens tänker
på det. Vi diskar, tvättar, dammsuger, reparerar och
underhåller hela tiden. Återanvändning förknippas
ofta med ett ägarbyte, t ex att man köper begagnade
möbler eller maskiner, men den viktigaste återanvändningen är den vi utför i vardagen.
Renova lägger minst 150 milj. kr på att underhålla fordon och anläggningar varje år. Ett kontinuerligt underhållsarbete ger en tryggad produktion till
en lägre kostnad. Återanvändning är ett givet tema i
Renovas utbildningar (se sidan 20).

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Återvinna. Att ta vara på de produkter vi redan
producerat – det är att återvinna. Genom återvinning blir uttjänta produkter råvara för nytt material.
Företagen är duktiga på material-återvinning –
faktiskt betydligt bättre än hushållen (de svenska
hushållen brukar bara hamna runt en femte plats i
Europa).
Att hjälpa våra kunder till smartare sortering
av avfall och produktionsspill ingår i vårt dagliga
arbete (läs mer i artikel på sidan 10). Renova samlar
in sorterat återvinningsmaterial, men driver även
fyra sorteringsanläggningar för att få ut ytterligare
material från avfall som våra kunder inte har
möjlighet att sortera själva. Vi ökar utsorteringen på
våra anläggningar (läs mer på sidan 12).
Tillsammans med våra ägare genomför vi projekt
för att utveckla återvinning även från hushållen (läs
mer på sidan 19).

Energiutvinna. Syftet med förbränning av avfall
är att utnyttja energiinnehållet i avfall som inte
återvunnits, och samtidigt oskadliggöra gifter.
Avfallet kommer till nytta som el och fjärrvärme.
Med dagens rening kan även visst farligt avfall
förbrännas utan risker för människor och miljö.
Utredningar visar att vi kan minska användningen
av ändliga resurser, som till exempel olja, när vi gör

energi av avfall, och att energi-utvinningen ger stor
samhällsekonomisk nytta.
Renovas avfallskraftvärmeverk omvandlar
årligen cirka 550 000 ton avfall till värme för cirka
160 000 lägenheter och el till cirka 90 000 lägenheter. Vi tar hand om allt brännbart hushållsavfall från
ägarkommunerna och mycket avfall från industrier
i regionen.
Energiutvinningen i avfallskraftvärmeverket blir
allt effektivare, och mängderna avfall ökar. Bland
annat därför ansöker Renova om att få förbränna
mer avfall i den befintliga anläggningen (läs mer på
sidan 23).

Deponera. Det avfall som inte kan återvinnas
eller omvandlas till energi måste också behandlas
med omsorg. Att lägga avfall på deponi är idag en
mycket kontrollerad och viktig verksamhet. Att
långsiktigt säkra tillgången till deponi är en angelägenhet för hela regionen.
Dagens avfallskraftvärmeverk kan till exempel
inte bedriva sin verksamhet utan en betryggande
deponering av bland annat askan.
Deponeringen ska skydda människan och miljön
genom att få bort farliga ämnen ur kretsloppet.
Renova har avancerade deponier i Tagene och
Fläskebo. Som en följd av byggande och infrastrukturprojekt i regionen behövs möjlighet att deponera
bland annat förorenade jordar. En ny cell togs i bruk
på Fläskebo under 2017, och ansökan om utökat
tillstånd lämnades in (läs mer på sidan 23).
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Textilforskning gav miljöstipendium
Blandtextilier av polyester och bomull ska inte
slängas utan återvinnas till nya textilier! Det
är målet för Anna Palmes forskning. Anna fick
Renovas miljöstipendium 2017.
Världens förbrukning av textilier tär på våra
naturresurser och är kemikalietung. De senaste åren
har därför återanvändning och textilåtervinning allt
mer kommit i fokus.
– Återvinning försvåras av att textilier görs i en
mängd olika material, som dessutom ofta blandas,
säger Anna Palme, doktor vid institutionen för
skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers.
Separerar polyester och bomull
Inom ramen för programmet Mistra Future Fashion
forskar hon om återvinning av textilier i polyester/

bomull. Det är ett slitstarkt material som bland
annat används till lakan inom sjukvård och hotellnäring.
Anna har utvecklat en metod som separerar polyester och bomull med hjälp av enkla baskemikalier.
Polyestern separeras till två ämnen som sedan
kan återförenas och bli till ny polyester. Bomull
kommer ur processen relativt opåverkad, men med
kortare fibrer än tidigare.
Efter stipendieutdelningen våren 2017 har
projektet gått vidare med lyckade försök att spinna
viskosfibrer från den utseparerade bomullen. Nästa
steg är nu en uppskalning av processen.
– Textilåtervinning är ett spännande och viktigt
forskningsområde där utvecklingen går snabbt,
avslutar Anna Palme.

Anna Palme forskar om hur fibrerna i blandtextilier av polyester och bomull ska kunna återvinnas. Nu väntar en uppskalning
av hennes försök.
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Flera miljöprojekt tillsammans med ägarna
Flera miljöprojekt var igång under 2017
tillsammans med Renovas ägarkommuner.
Försök med fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial startade hösten 2017 i två villaområden i Göteborg. Förvaltningen Kretslopp och
vatten vill se om fastighetsnära insamling innebär
ökad återvinning, och testar därför en variant där
villahushåll får sortera i två tvåfackskärl.
Totalt deltar cirka 800 hushåll i Kungsladugård
och Lundby i försöket. Under försökstiden ska de
använda två kärl: Ett tvådelat kärl med fack för
restavfall och matavfall, och ett tvådelat kärl där
tidningar och pappersförpackningar sorteras i det
ena facket och plastförpackningar i det andra.
Renova sköter allt praktiskt arbete från montering av kärl till hämtning. Försöket kommer att
pågå i ett år, fram till hösten 2018.

Kärlet för återvinning har ett fack för tidningar och pappersförpackningar och ett för plastförpackningar.

Pott för gemensam utveckling
Från och med 2017 har ägarkommunerna en
särskild pott med pengar för att driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med Renova.
Ett sådant projekt är en förstudie om storskalig
sortering av hushållens restavfall för att få ut mer
återvinningsmaterial. I förstudien har man skalat
upp resultaten från ett försök där avfall från
Göteborg sorterades helt automatiskt på en anläggning i Norge. Under 2018 går man vidare med
förstudien och undersöker investeringskostnader
och tänkbar plats för en sådan anläggning.

John Waldem och Alf "Gary" Johansson sätter ut flerfackskärl i
Kungsladugård.

Ett annat gemensamt projekt är att se om
materialåtervinningen från återvinningscentralerna
kan öka. Under 2018 kommer plockanalyser
genomföras för trä, fint brännbart, grovt brännbart
och obrännbart avfall. Beroende på resultatet
av plockanalyserna ska man sätta mål för ökad
återvinning och föreslå åtgärder för att nå dit.
Kretsloppspark och mobil ÅVC
Tillsammans med Öckerö kommun har Renova
arbetat med förstudien om en ny kretsloppspark i
kommunen. Förstudien blev nyligen klar.
De tidigare försöken med mobil återvinningscentral i några ägarkommuner har hittills resulterat
i att Renova för Kungälvs kommun driver en
regelbunden mobil återvinningscentral i Diseröds
centrum.

Som en del i förstudien om storskalig sortering av hushållens
restavfall sorterades en omgång avfall i en automatisk sorteringsanläggning i Norge.
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”All time high” för Renova Miljöakademi
Målet för 2017 var 4000 deltagare i miljöskola,
studiebesök och utbildningar inom Renovas
Miljöakademi. Resultatet blev över 5700.
– All time high, säger Christopher de Flon,
miljökommunikatör.
Inom ramen för Renovas Miljöakademi ryms
utbildningar för kunder, interna utbildningar och
Miljöskola Avfall som Renova driver på uppdrag av
ägarkommunerna. Dessutom kommer under året
ett antal studiebesök till avfallskraftvärmeverket i
Sävenäs.
Under 2017 tog miljöakademin emot 187
grupper med gymnasieelever i Miljöskola Avfall.
Här sätts avfallsfrågorna i i ett samhällsperspektiv

och man diskuterar konsumtion och hållbar
utveckling. Dessutom får eleverna också se vad som
händer med deras soppåsar hemifrån när de anlänt
till avfallskraftvärmeverket.
Under året har man också genomfört ett 40-tal
utbildningar för kunder. Utbildningspaketen
Miljösmart återvinning och Farligt avfall finns
i kortare och längre versioner. Renova är även
godkända som utbildare inför miljödiplomering
och har ett paket särskilt inriktat på detta. Renovas
Miljöakademi skräddarsyr även utbildningar inom
miljö- och avfallsområdet för de företag som vill
det.

Christopher de Flon och Malin Blom, Renovas miljökommunikatörer, välkomnade rekordmånga till Renovas Miljöakademi under
2017. En del av utbildningen brukar ske i Renovas miljöhus vid avfallskraftvärmeverket.
20

renova.se/hallbarhet

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Miljökämpen Rob Greenfield använder spektakulära metoder för att sätta fokus på miljöproblem. Som "The Trash man" klädde han
sig i en dräkt gjord av en månads hushållssopor. I oktober föreläste han på Renova och Christopher De Flon var värd för besöket.

Filmvisning och besök av miljökämpe
Det startade med en gradvis ökad medvetenhet om
miljöproblemen och en lista med 100 små förbättringar att göra under två år.
Den amerikanska miljökämpen Rob Greenfield
gästade Renovas miljöakademi i oktober och
berättade för en intresserad publik av politiker,
kunder, studenter och Renovamedarbetare om sitt
liv de senaste åren. Genom resor och spektakulära
aktiviteter av olika slag sätter han fingret på vår
ohållbara livsstil och visar samtidigt att det finns
alternativ.
Han har genom aktioner i flera städer visat på
matsvinnet. Han har cyklat tvärs över USA med

målet att påverka miljön minimalt. Och han har
gått runt som ”The Trash man” klädd i en dräkt
fylld med de sopor en normalkonsument i USA
genererar på en månad.
Robs föreläsning var tankeväckande och ett
exempel på de aktiviteter Renova gör för att öka
medvetenheten om hållbar livsstil och avfallsminimering.
Renova bjöd under hösten även in kunder
till en förhandsvisning av filmen ”En obekväm
uppföljare” av och med Al Gore. Hans första film
”En obekväm sanning” satte fokus på den globala
uppvärmningen och fick stort genomslag. ”En
obekväm uppföljare” är inte mindre angelägen.
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Eldrivet – för miljöns skull
Två eldrivna plockkranar och en krossmaskin har
under året tagits i drift på Renovas sorteringsanläggning i Skräppekärr. De bidrar till miljövänligare sortering och krossning samt en bättre
arbetsmiljö.

Även på Renovas sorteringsanläggning i Högsbo
förbereds för eldrift. Två nya kranar har installerats, som tillfälligt drivs med fossilfritt HVObränsle (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) i väntan på
indragning av ytterligare el till anläggningen.
Vid senaste upphandlingen av entreprenör för
sorteringen på Skräppekärr och Högsbo ställdes
krav på att successivt övergå till arbetsmaskiner
med eldrift. Nu är man på god väg.

Förutom att man nu slipper utsläppen från dieseldrift är de nya maskinerna helt tysta.
Kranarna används vid sortering av verksamhetsavfall och krossen för att behandla det material som
ska bli el och värme i vårt avfallskraftvärmeverk.

Sortering i full gång på Renovas anläggning i Skräppekärr.

Renovas fordon allt mer energisnåla
Renova har som mål att minska energiåtgången med 20 % per insamlat och transporterat ton avfall från 2010 till 2020.
Vi har nu nått 37,7 kWh dvs minskat energiåtgången med 18 %.
Renovas tunga fordonsflotta är fossilfri
sedan 2015. Nu arbetar vi vidare med
minskad miljöpåverkan! Ett fordon med låg
energiförbrukning innebär mindre resursförbrukning och lägre utsläpp jämfört med ett
motsvarande fordon med högre förbrukning.
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Planering för framtiden med nya
och utökade tillstånd
Just nu pågår ett intensivt arbete för att söka nya
eller utökade tillstånd för flera av Renovas anläggningar. Planering för att kunna ta hand om avfallet
många år framöver är ett arbete för långsiktig
hållbarhet i regionen.
Sävenäs – nuvarande pannorna klarar mer
Renova vill utöka tillståndet och förbränna mer
avfall i avfallskraftvärmeverket, 610 000 ton per år
jämfört med dagens tillstånd på 550 000 ton, utan
utbyggnad av pannorna.
För att öka flexibiliteten vill man också ha
möjlighet att, efter godkännande av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, ta in fler typer av avfall
till anläggningen. Processen pågår och Renova
lämnade in begärda kompletteringar strax innan
julen 2017.

Mer matavfall, jord och flis
Trycket ökar även på Marieholm behandlingsanläggning. Därför vill Renova öka mängderna
biologiskt avfall som kan behandlas på anläggningen. Man vill också kunna ta emot mer avfall
för jordtillverkning. Renova vill även ha möjlighet
att flisa mer ris på Marieholm, och ansöker därför
om en ökning även av detta. Förhoppningen är att
ansökan om ändringstillstånd för Marieholm kan
lämnas in inom kort.

Marieholm behandlingsanläggning för biologiskt avfall.

Byggen ger stora mängder till Fläskebo

Renovas avfallskraftvärmeverk.

Fläskebo avfallsanläggning har tagit emot stora
mängder schaktmassor de senaste åren och
volymerna kommer fortsätta öka på grund av
alla byggen och infrastrukturprojekt som pågår i
regionen.
Därför vill man nu öka mängderna avfall som får
deponeras från 100 000 ton till 150 000 ton per år.
Ansökan lämnades in i september. På sikt planerar
Renova också att söka ett helt nytt tillstånd för en
breddad verksamhet på Fläskebo. Bland annat vill
man göra det möjligt att öka materialåtervinningen.

Utökad verksamhet på Tagene
En tillståndsprocess pågår även för Tagene avfallsanläggning. I december 2016 lämnades en ansökan
till Mark- och miljödomstolen om ett helt nytt
tillstånd. Det handlar både om att utöka och ändra
dagens verksamhet. Bland annat ingår det i ansökan att höja befintlig deponi samt att anlägga en ny
inertdeponi (intert avfall = avfall som inte förändras
väsentligt fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt).
Att få ett helt nytt tillstånd tar tid. Ansökan
kungjordes strax innan julen 2017.

Fläskebo deponi.
renova.se/hallbarhet

23

GRI

Global Reporting Initiative (GRI)
Vi har utgått från delar av Global Reporting Initiative och redovisar relevanta indikatorer. Redovisningen
gör inte anspråk på att vara en fullständig GRI-rapport och är inte tredjepartsgranskad.

Social påverkan
Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
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Mänskliga rättigheter och
korruption – Renovas roll i samhället
Som ett kommunalt regionalt bolag har Renova som
huvuduppgift att leverera samhällsnytta till våra ägare.
Vi ska bidra till att nå de politiska målen som leder till
en hållbar utveckling i ägarkommunerna. Under slutet
av året fastställdes Renovas uppförandekod. Under
2018 kommer vi att arbeta vidare med att konkretisera och implementera den.

Respekt för mänskliga rättigheter

Renova arbetar för flera av de mänskliga rättigheterna
och har stort fokus på motverkande av diskriminering. Ett viktigt dokument i det systematiska arbetet är
bolagets Likabehandlingsplan som identifierar utvecklingsområden och sätter mål. Vi arbetar för att öka
kunskapen och medvetenheten inom organisationen
för att förebygga diskriminering. Detta har skett bland
annat genom att utbilda ledare inom mänskliga rättigheter och normkritik. Vi följer Göteborgs Stads jämställdhetspolicy samt den egna uppförandekoden som
bland annat anger att alla medarbetare ska ha samma
möjligheter utifrån sin kompetens, erfarenhet och
prestation oavsett kön, religion, funktionsvariation,
sexuell läggning etc.

Så arbetar Renova med att bevaka Mänskliga
rättigheter i samband med inköp

I Renovas egna upphandlingar följer vi Göteborgs
Stads upphandlings- och inköpspolicy. I vår anvisning
(policy) för inköp och i våra upphandlingsunderlag
ansluter vi oss till ILO:s åtta grundläggande konventioner om MR, FN:s Global Compact samt FN:s barnkonvention. Vi har anledning att hela tiden uppdatera oss om hur organisation bäst kan uppfylla dessa
regelverk.

Antalet fall av diskriminering, samt vidtagna
åtgärder

Under året har ett fall av diskriminering utretts och
avslutats.

Arbetet mot korruption

För att minimera och förhindra korruption genomför Renova riskbedömningar av affärsenheter. Intern
styrning och kontroll rapporteras till styrelsen. För att
ytterligare öka medvetenheten kring korruption och
dess risker, går samtliga nya medarbetare på Renova
ett introduktionsprogram som innehåller utbildning
av bolagets etiska riktlinjer. Renova följer Göteborgs
Stads policy och riktlinjer mot mutor.

Åtgärder som vidtagits på grund av
korruptionsincidenter
Inga.

Totala antalet juridiska åtgärder som vidtagits
mot organisationen för konkurrenshämmande
aktiviteter, överträdelser mot konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfall
härav.
Inga åtgärder har vidtagits mot organisationen.

Bötesbelopp och totalt icke-monetära sanktioner som vidtagits mot organisationen för
brott mot gällande lagar och bestämmelser
Inga.

renova.se/hallbarhet

25

GRI

Ekonomisk påverkan
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
2017

Renova koncern

Renova AB

Leverantörer

724 643

203 010

Anställdas sociala
kostnader

126 339

26 048

Skapat värde
Anställdas löner

Räntor till långivare

Inbetalda skatter

Till bolagets
förfogande

Totalt skapat värde

302 463

12 097

15 510

62 530

2 535

13 961

Renova Miljö Renova koncern
AB
521 633

239 933
100 291
9 562

1 549

2016

Renova AB

667 773

189 956

123 679

22 237

292 490

16 635

14 278

Renova Miljö
AB
477 817

59 067

233 423

5 325

11 310

11 618

101 442

2 660

243 910

80 503

163 407

206 724

59 522

147 202

1 424 962

388 587

1 036 375

1 321 579

347 725

973 854

Samtidigt som Renova skapar mer värde för leverantörer, anställda och långivare så betalar bolaget mer skatter och
kan öka det egna kapitalet, förbättra soliditeten samt förutsättningarna för ytterligare investeringar i verksamheten.

Renova AB

Renova AB betalade 13 961 tkr i inkomstskatt 2017. Tillbolagets förfogande inkluderar löpande och strategiska
investering samt ev vinster och förluster.

Renova Miljö AB

Under 2017 betalade Renova Miljö AB 1 549 tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalade Renova Miljö AB
även avfallsskatt. År 2017 uppgick den till 10 250 tkr. Till bolagets förfogande inkluderas löpande och strategiska
investeringar samt ev vinster och förluster.

Kundnöjdhet och kundundersökningar

Under 2017 genomfördes ingen kundnöjdhetsundersökning.

26

renova.se/hallbarhet

GRI

Miljömässig påverkan
Materialanvändning i vikt
Vi har valt att redovisa det inkommande avfallet, dvs det externa avfallet. Avfallet används för att ta fram
råvaror som material, eller råvaror för energiproduktion, biogödsel och byggamaterial för att bygga vägar och
deponiceller samt till slutbehandling på deponi.
Renova
koncern

Inkommande avfall (ton)

Avfall till sortering från hushåll och verksamheter

72 180

Obrännbart avfall från hushåll och verksamheter

2017

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

9 760

14 020

23 750

8 020

15 730

28 960

67 540

44 330

23 210

10 000

23 780

Schaktmassor

236 090

Brännbart hushållsavfall

Komposterbart avfall (Biologiskt avfall)

Brännbart verksamhetsavfall

Farligt avfall

197 440

177 740

19 700

77 810

0

439 670

0

439 670

304 950

0

49 350

26 000

48 850

6 360

Förorenade jordar

Återvinningsmaterial

Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet
föregående år)

8 400

61 650

197 740

178 200

65 950

0

207 770

228 020

0

6 360

5 320

0

83 860

38 640

1 141 380

288 780

3 7850

1 477 960

294 210

77 810

51 830

1 183 750

68 210

11 210

0

89 680

49 350

Summa

76 610

226 100

207 770

Flytande biologiskt avfall

62 180

9 990

77 810

2016

Renova
AB

50 440

19 540

0

228 020
65 950

5 320

0

304 950

0

26 000

45 220

852 600

Direkt och indirekt energianvändning per primär energikälla
Här redovisas vår egen energiförbrukning uppdelat på våra anläggningar och våra transporter.
Vi redovisar också energiproduktionen vid avfallskraftvärmeverket, Sävenäs.
Energianvändning vid våra
anläggningar

Eldningsolja (MWh )

Naturgas och biogas för
specialugnen (MWh )

El, köpt inkl. Sävenäs (MWh)

Värme, ej Sävenäs (MWh)

El intern (MWh)
Sävenäs

Värme (MWh) Sävenäs

2017

2016

2015

6 378

7 430

9 450

2 282

2 400

9 600

18 100

71 900

64 600

74 200

115 200

117 400

110 900

2 290

2 461
8 700

1 640

1 760

Energianvändningen för Renova ABs anläggningar var 68 600 MWh.
Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)
6378 2282 2290

2017

9600

71 900

7 430 2 400

2016

115 200

1 640

18 100

64 600

115 800

74 200

110 900

9450 2461 1760

2015

8700

0
Eldningsolja

50 000

100 000

Naturgas (alla anl. inkl. Sävenäs)

El (köpt, inkl. Sävenäs)

150 000
Värme (ej Sävenäs)

200 000

250 000

El intern Sävenäs

Värme Sävenäs

Energianvändningen för Renova AB:s anläggningar var 68 800 MWh.

Energiförbrukning, transporter (inkl. lejda) och arbetsmaskiner (MWh)
470

2017 2710

70

1440 33 860
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Energiproduktion, Sävenäs (MWh)
Producerad energi

2017

El

Levererad energi

2016

269 000

2015

250 000

270 000

Värme

1 454 000

1 506 000

1 504 000

Värme

1 339 000

1 389 000

1 393 000

El

195 000

Mängd förbränt avfall (ton)

184 000

2017

196 000

2016

549 200

2015

536 000

532 500

Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)
Transporter, direkt energianvändning per primär energikälla
6378 2282 2290

Energiförbrukning
, transporter
9600 71 900
2017
och arbetsmaskiner
7 430 2 400

115 200

2017

1 640

Diesel (MWh)
18 100
64 600
2016
Diesel HVO inblandning (MWh)

1 440

9450 2461 1760

Diesel HVO (MWh)
2015
8700
Biogas (MWh)
0 (MWh)
Bensin

2 710

33 860

74 200

115 800

2015
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12 560
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22 480

1 890

110 900
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2016
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Renova
AB:s
transporter
stod
för anläggningar
2300 ton MWh.
Energianvändningen
Renova
AB:s
var 68 800 MWh.
2290
6378 2282 för
2017

9600

71 900

115 200

7 430 2 400 transporter
1 640
Energiförbrukning,
(inkl. lejda) och arbetsmaskiner (MWh)

2016
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96
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Energianvändningen för Renova AB:s anläggningar var 68 800 MWh.
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HVO inblandning
Diesel HVO
Renova
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Biogas

40 000
Bensin
470

2017 2710

1440 33 860

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (ton CO2-ekv)

Direkta utsläpp av klimatgaser
2016 9 736
250 000
Transporter och arbetsmaskiner

216 700

185 600

202 300

Avfallsförbränning
(CO2, N2O)
200 000
2015 12 560
Övrig behandling
150 000
5 000
0
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2017
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10 000

2017
0
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Totala CO2-ekv utsläpp, ton
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NOX, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ

De utsläpp till luft som vi redovisar här är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra transporter men de
redovisas inte då de inte mäts. Koldioxid beräknas för transporter och redovisas på annan plats.
Direkta utsläpp till luft från förbränning
CO2, biogent och fossilt (ton) 1)

CO2, varav fossil (ton) 2)

2017

2016

2015

536 300

542 100

532 000

22

12

22,3

176 700

N2O (ton)
NOx (ton)

SO2 (ton)

194 000

160

176

1,9

1,7

0,6

0,4

1,8

1,2

12,2

NH3 (ton)
CO (ton)

86

Stoft (ton)

TOC (ton)

3,1

HCl (ton)
Hg (kg)

7

HF (kg)

9

As (kg)

4

Pb (kg)

14

10,9

82

79

18

5

Tl (kg)

0,5

1)
2)

18

27

58

18

41,9

10

29

Dioxin (mg)

1

22

Cr (kg)

28

1

2,9

1,3

Ni (kg)

2,3

2,4

0,8

11

170

6

Cd (kg)
Cu (kg

218 600

54

3,3

59

130

37

108

241

1,2

2,2

26

24

Med biogent avses koldioxid från förnybara källor, till exempel biogas från matavfall eller papper från cellulosa.
I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och biogas. Biogasen används i specialugnen för
kremering.

Totalt utsläpp till vatten, per parameter och recipient.
Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar där vi mäter vattenflöden och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där vattnet avleds direkt till recipient och där det går via ledning
till externt reningsverk.
Anläggning / recipient
eller extern rening
Fläskebo deponi
Sjösystemet
Haketjärn-Maderna

Mängd (kg)

Ämne

2017

2016

2015

Cd

0,3

0,3

0,4

2016

2015

Hg

0,0006

<0,001

0,002

Pb

0,006

0,004

0,004

Cu

0,6

0,5

1

Hg

0,02

0,01

0,01

1,7

Pb

0,5

0,3

0,5

Cd

0,001
1,4

0,001
0,03

0,001

0,03

Zn

0,2

0,2

0,2

Ämne

2017

Mängd (kg)
2016

2015

Hg

<0,001

<0,001

0,001

Cd

0,004

0,0002

0,002

Ni

0,08

0,04

0,1

Pb
Cr

Zn
As

Cu

0,011

0,04

0,5

0,06

0,07

0,005
0,02

0,2

0,03

0,03

Cr

Ni

0,02

1,3

As

Cu

0,02

1,9

Tagene
Gryaabs reningsverk

0,04

Cr

Ni

Högsbo sortering
Dagvattennät. Via
Järnbrottsmotet till
havsviken Välen.

Anläggning / recipient
eller extern rening

2017

As

Anläggning / recipient
eller extern rening

Mängd (kg)

Ämne

0,06
0,6

Zn

Anläggning / recipient
eller extern rening
Skräppekärr
sortering
Göta älv

Ämne

1,5

33

6,4

22

1,2

1,3

29

5,7

23

Mängd (kg)

2017

2016

1,3

1,6

43

8,1

33

2015

Hg

0,001

<0,001

0,001

Cd

0,003

0,005

0,004

Ni

0,1

0,1

0,1

Pb

Cr

2,9

Zn

0,6

Cu

0,04

1,4

As

0,1

0,07

2,4

0,04

0,3

0,1

0,1

4,6
0,4

0,3

0,2

0,1

5,1

0,07

0,4

renova.se/hallbarhet
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GRI
Anläggning / recipient
eller extern rening
Sävenäs AKV
(inga villkor)
Göta älv via ledning

Ämne
Hg

Pb

Mängd (kg)

2017

0,1

0,2

2016

0,1

0,1

2015

0,1

0,2

Cd

0,04

0,04

0,04

Ni

0,8

0,5

0,8

Cr

Zn
As

Cu

0,6

2,8
0,6

0,4

0,6

2,1
0,6

0,4

0,6

Anläggning / recipient
eller extern rening
Kläpp sortering mm
Skedhammarsbäcken,
omledning under 2016

Ämne

2016

2015

Hg

0,002

0,001

0,002

Cd

0,001

0,003

0,001

0,08

0,13

Pb
Cr

Ni

3,3

Zn

0,7

Cu

0,2

Mängd (kg)

2017

As

0,004

0,06

0,38
0,1
0,1

0,02

0,004

0,02

0,1

0,04

0,02

0,01

0,12

0,1

0,09

0,03

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

Vi redovisar här avfall som vår verksamhet ger upphov till och som vi inte har någon avsättning för.
Både bambergkaka, som är en stabil blandning av flygaska och rökgasreningsslam, och gipsslam uppstår i rökgasreningsprocessen där man avskiljer ämnen som man inte vill ska fortsätta cirkulera i miljön. Båda fraktionerna
deponeras.
Avfallstyp (ton)

Bambergkaka

Gipsslam

2017

23 900
1 600

2016

24 300
1 500

2015

25 100

1100

Baserat på tilldelade avfallsmängder motsvarar detta 8300 ton
Bambergkaka respektive 500 ton gipsslam för Renova AB.

Monetärt värde av böter och andra sanktioner till följd av överträdelser pga överträdelser av
miljölagstiftning och bestämmelser. Inga böter eller andra sanktioner.
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GRI

A2020-mål
Utveckling av tilldelade avfallsmängder

Regionen har en avfallsplan, A2020. I den finns 18
mål. En av dem är att mängden hushållsavfall per
person ska vara lägre 2020 än 2008.
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3,2 %

Befolkningsökning

St
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Sn

Ku lle
ng
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e

rti

Al

Pa

876 232 850 436

Ökning av mängd 2017

Grovavfall/återvinning kg/inv
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0

0

340

298 447 289 200

Befolkning

M

Biologiskt avfall kg/inv

2016

341

Totalt tilldelad mängd

Den mängd som tilldelades ökade med 3 % under
2017. Den mottagna mängden avfall från ägarkommunerna blev 298 447 ton. Den mängden innefattar
inte det som samlats vi via FTI och producentansvaret,
dvs tidningar och förpackningar. Renova bidrar till
målet att minska mängden avfall genom Miljöskola
Avfall. Nedan ser man tilldelade mängder.

näs

2017

Total tilldelad mängd (per cap)

0

cernledning

Styrelse
2017

56

2016

33
44

2016

22 37

78
63

renova.se/hallbarhet
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HÅLLBART. HÄR OCH NU. VI OCH DU.
En hållbar morgondag är en del av Renovas vision. Men faktum
är att vi tack vare ett långsiktigt arbete i många avseenden
redan är hållbara, här och nu. Hållbarhetsfrågorna är inte bara
centrala för oss, utan också för våra kunder, samarbetspartners
och allmänhet. Och om vi arbetar tillsammans kan vi nå större
och snabbare resultat än om var och en verkar för sig. Med
gemensamma krafter skapar vi en hållbar framtid, vi och du.
Läs mer på renova.se/hallbarhet

Renova AB Box 156 401 22 Göteborg 031-61 80 00 info@renova.se renova.se/hallbarhet
renova.se/hallbarhet

