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HÅLLBARHETSREDOVISNING
i

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. Här och nu.
Vi och du. För Renova är hållbarhet något vi jobbar med
varje dag. Det här är vår hållbarhetsredovisning, där du
kan ta del av hur vi jobbade med hållbarhet 2018.
Redovisningen finns även digitalt: renova.se/hallbarhet
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Korta fakta
om Renova

Organisation

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt
uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett
långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och
aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling
i vår ägarregion.

Egna anläggningar

Vision
Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag.
Affärsidé
Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av
avfall till energi och nya råvaror.
Ägarkommuner
Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Koncernens tjänster
•

Rådgivning, utbildning och konsulttjänster.

•

Insamling och transport av avfall och
återvinningsmaterial.

•

Miljöriktig behandling och återvinning.

•

Servicetjänster för fastighetsägare och
byggbransch.

Moderbolaget Renova AB utför ägarkommunernas
direkttilldelade uppdrag. Dotterbolaget Renova Miljö
AB verkar på den konkurrensutsatta marknaden, med
företag och offentlig verksamhet i ägarregionen som
kunder.

Avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar,
behandlingsanläggning för biologiskt avfall, anläggning för farligt avfall och elektronik, omlastningsstationer, deponier, fordonsverkstad och fordonstvätt,
plåt- och maskinverkstad.
Forskning och utveckling
I samarbete med kunder, ägare, bransch och akademi
utvecklar vi miljösmarta tjänster, fordon och processer
för avfallsbehandling.
Varje år delar vi ut ett miljöstipendium till unga
forskare från Göteborgs universitet eller Chalmers
tekniska högskola.
Certifierat ledningssystem
Renovakoncernen har ett certifierat ledningssystem för
miljö (ISO 14 0001:2015), kvalitet (ISO 9001:2015)
och arbetsmiljö (OHSAS 18 001:2007).
Hållbarhetsredovisningen
Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret
2018. Redovisning för 2017 publicerades vecka 10
2018. I rapporteringen har vi utgått från Global
Reporting Initiative. Kontaktperson vid frågor:
Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig, Renova.

RENOVA AB
VD

Nyckeltal koncernen 2018

KONCERNGEMENSAMMA
FUNKTIONER

AFFÄRSOMRÅDE
TILLDELNINGAR

RENOVA MILJÖ AB
VD
AFFÄRSOMRÅDE
ÅTERVINNING
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AFFÄRSOMRÅDE
LOGISTIK

•

Omsättning: 1 315 miljoner kr

•

Medarbetare: 750 personer (medelantal)

•

Inkommande avfall och återvinningsmaterial:
1 087 000 ton

•

Producerad fjärrvärme: 1 506 000 MWh

•

Producerad el: 279 000 MWh

•

Antal tunga fordon: 250

RENOVA OCH HÅLLBARHET

Göteborg

Renova i ett större sammanhang
Att ta hand om avfall är en av
samhällets grundfunktioner. Mål
och regler såväl på global som
lokal nivå styr Renovas verksamhet, liksom utvecklingen i vår
omvärld och önskemål från ägare,
kunder och medarbetare.
Vid FN:s toppmöte 2015 antogs
globala mål bland annat för att
minska orättvisor i världen och
klara miljöutmaningarna. De mål
Renova kan påverka är: Hållbara
städer och samhällen, Hållbar
konsumtion och produktion,
Bekämpa klimatförändringar samt
Hav och marina resurser.
EU driver på för att avfall i högre
grad ska återvinnas. Nyligen har

man valt att flytta mätpunkten från
vad som samlats in till vad som
återstår efter den första sorteringen. Man har även tagit fram krav
riktade mot plastprodukter, som
ofta förekommer längs Europas
stränder och förorenar våra hav.
För att matcha EU-direktivens
mål har den svenska lagstiftningen
kring producentansvar uppdaterats.
Infrastruktursatsningen i
Göteborgsregionen är intensiv och
i kombination med en högkonjunktur drivs avfallsmängderna
upp. I regionen pågår arbetet med
en ny avfallsplan som ska gälla
fram till 2030. På kommunal nivå
har till exempel Göteborg arbetat

med frågan om vad man kan göra
för att klara klimatmålet på högst
1,5-graders uppvärmning.
Renovas anläggningar utvecklas
för att vi ska kunna återvinna,
avgifta kretsloppet och leverera
energi och material. Nya eller
ändrade miljötillstånd krävs, och
med tillstånden följer villkor för
till exempel utsläpp.
Lagar och regler för bland annat
arbetsmiljö, transporter och upphandling reglerar vår verksamhet.
Kunder, ägare och medarbetare
ställer krav och har önskemål som
driver oss framåt. Läs om våra
intressenters förväntningar på
sidan 8.

renova.se/hallbarhet
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Renovas vd:

Vi vill vara en
del av lösningen
Samhället står inför ödesdigra utmaningar. Som
seriös aktör måste man se framåt och vara en del av
lösningen. Renova vågar och vill ta den rollen. Vi ska
se till att regionens behov av hållbar avfallshantering
uppfylls idag, men vi ska också gå i täten och skapa
lösningar som är bra för Västsverige och samhället
under lång tid framåt.
2018 har varit ännu ett intensivt år för Renovakoncernen. Västsverige har länge haft stadig tillväxt.
I kombination med att vi inom koncernen har effektiviserat våra arbetssätt och gjort vissa besparingar
har vi nu ett stabilt ekonomiskt läge. Det skapar goda
möjligheter för oss.
Renova arbetar engagerat med flera viktiga miljöfrågor. Klimatförändringarna är naturligtvis den mest
överhängande. Men att se till att miljöförstörande och
farliga ämnen tas bort ur kretsloppet är också en del
av vårt uppdrag, liksom att hitta lösningar på hur vi
bättre hushåller med samhällets gemensamma resurser.
Även om mycket återstår är vi på rätt väg.
Rustar för framtiden
Avfallsmängderna ökade under 2018. Vi höjde
effektiviteten i vår förbränningsanläggning vilket gav
en rekordhög produktion av energi. Men vi har också
gjort stora investeringar för att rusta för framtiden. Vi
har börjat planera för en ny deponi och har förbättrat
och utvecklat våra anläggningar på olika sätt.
Tillsammans med Volvo och förvaltningen
Kretslopp och vatten inom Göteborgs Stad har vi
utvecklat en helt eldriven sopbil som tas i drift under
2019. Vi byter ut fossila energikällor där vi kan i
vår verksamhet och deltar i utvecklingen av helt nya
drivmedel. Vår fordonsflotta, som är helt fossilfri
sedan 2015, körs idag på HVO. Detta bränsle riskerar
att bli en bristvara, vilket belyser vikten av fortsatt
utveckling på det här området.
2018 inledde vi ett mycket spännande samarbete
med PowerCell Sweden, Scania och JOAB där vi är
med och utvecklar en sopbil som drivs med el producerad av bränsleceller. Bränsleceller drivs med vätgas
som i sin tur kräver mycket energi att producera, så
det gäller att även där hitta en hållbar process. Jag
kommer att följa projektet med stort intresse!
6
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Det finns mer att se fram emot den närmaste tiden.
Vi ligger i startgroparna för fler innovativa verksamheter, bland annat utvinning av zink ur flygaska. Om allt
går enligt plan blir vi en av de första i världen.
Sådana nya metoder för att återföra resurser till
samhället är exempel på hur vi kan vara en del av
lösningen.
Vi ser även över våra arbetssätt. Med en mer
automatiserad process på våra sorteringsanläggningar
skulle vi till exempel kunna sortera ut mer återvinningsbart material ur avfallet.
Rekrytering – en utmaning
Det finns utmaningar vi delar med många andra branscher. Hur vi ska lyckas med kompetensförsörjningen
framöver är en av dem. Det råder brist inom i stort
sett alla yrken, främst på chaufförssidan. Därför måste
vi hitta nya vägar. 2019 startar vi Jobbspår Avfall
och återvinning i samarbete med Göteborgs Stad och
Arbetsförmedlingen – en intern utbildning som varvar
teori och praktik. Syftet är att utbilda personer som
står långt från arbetsmarknaden till kvalificerade
chaufförer och fordonsmekaniker, som vi sedan ska
kunna anställa. Lyckas vi är alla vinnare – individen,
samhället och Renova.
I tider av konkurrens om arbetskraften finns det
all anledning att fundera över sitt varumärke som

RENOVA OCH HÅLLBARHET

arbetsgivare. Dagens unga generationer ser saker och
ting lite annorlunda än min egen. Unga människor är
beredda att jobba hårt, men är noga med att ha balans
i livet. De vill också känna att deras arbete är meningsfullt och att de kan påverka. Hierarkiska strukturer
och ledarstilar är omoderna.
Vi jobbar systematiskt med ledarskap och arbetsmiljö. Många arbetsuppgifter hos oss är fysiskt belastande
och att hitta nya lösningar står alltid på agendan. Men
även den psykosociala miljön är oerhört viktig. Trivs
vi på jobbet gör vi ett bättre jobb.
2018 tog vi fram en uppförandekod i dialog med
medarbetarna. Koden är grund för den arbetsplatskultur vi vill ha och ett kontrakt mellan företaget och
oss anställda. Det handlar om respekt, ansvar och
trygghet i att få vara den man är. Alla ska ha mandat
att påverka hur vi ska klara vårt uppdrag och nå våra
mål. Lanseringen skedde i ett paket med utbildning, ett
spel och externa föreläsare. Nu har vi verktyget – nu
gäller det att skapa verkstad också!
Våga tänka nytt
För att kunna vara en del av lösningen – eller lösningarna – för en hållbar avfallshantering måste vi våga
tänka nytt. Generellt har vi kommit ganska långt, men
för att komma längre behöver vi samverka och jobba
över våra ansvarsgränser. Vi får lämna gamla invanda

”

Vi ska gå i täten och skapa
lösningar som är bra för
Västsverige och samhället
under lång tid framåt.
Anders Åström, vd, Renova AB

spår, kanske jobba tillsammans i nya konstellationer.
Vi har flera intressanta projekt ihop med kunder och
partners.
Plastproblematiken har aktualiserats under året. Här
ligger lösningen sannolikt inte bara i mer utsortering,
utan i hur förpackningar och produkter designas.
Genom att aktivt delta i olika forskningsprojekt,
branschorganisationer och andra initiativ kan vi
påverka hela kedjan.
Konkurrensen ökar inom vårt område. Internationella aktörer etablerar sig i Sverige och gränserna
mellan olika branscher suddas ut. Men oavsett hur
Renovas roll exakt kommer att se ut framöver, ska vi
garantera att vår samhällsviktiga verksamhet är stabil
och har kapacitet för att alltid fungera samtidigt som
vi driver utvecklingen framåt.
/Anders Åström, vd, Renova AB
renova.se/hallbarhet
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Renovas
affärsmodeller

i

Våra prioriterade
intressenters förväntningar
Som en regional koncern i avfalls- och återvinningsbranschen
har Renova många intressenter som påverkar och påverkas av
verksamheten.

Renovas affärsidé är att erbjuda miljösmarta tjänster och
återvinna avfall till energi och
nya råvaror.
Koncernen består av moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.
Renova AB utför direkttilldelade tjänster på uppdrag av
ägarkommunerna. De mest
omfattande är insamling av
hushållsavfall, förbehandling
av matavfall och energiåtervinning.
Renova Miljö AB består av
två affärsområden Affärsområde Logistik och Affärsområde
Återvinning som verkar på den
konkurrensutsatta marknaden.
Affärsområde Återvinning
erbjuder omhändertagande av
avfall på sina behandlingsanläggningar som avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar,
deponier samt en anläggning
för farligt avfall.
Affärsområde Logistik
erbjuder tjänster som transport,
behållare och omhändertagande av avfall. Affärsområde
Logistik förfogar över en egen
fordonsflotta men hyr in extra
kapacitet vid toppar. Affärsområde Logistik har inga egna
behandlingsanläggningar utan
köper all behandling av Affärsområde Återvinning. Affärsområde Logistik har också egna
verkstäder där man servar och
reparerar fordon och behållare.

8
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Intressenternas önskemål och krav är viktiga för Renovas val av
väsentliga hållbarhetsfrågor. 2018 gjordes en urvalsprocess i tre
steg där intressenterna prioriterades. I det avslutande steget värderades de av koncernens ledningsgrupp och fem särskilt viktiga
intressenter valdes ut.
Dialogen med ägare, tilldelande kunder och miljömyndigheter
sker vid regelbundna möten. Dialog med kunder sker löpande.
Medarbetarenkät, arbetsplatsträffar med mera är kanaler till
medarbetarna. Renova samlar i en del fall in synpunkter även
från andra intressenter. Resultaten av dialogerna framgår nedan.
Ägare
•

Tillhandahålla och utveckla avfallsanläggningar för att möta
regionens nuvarande och framtida behov.

•

Utveckla och förbättra avfallshanteringen inom
ägarkommunerna.

•

Vara lönsamma och solida.

•

Upprätta likabehandlingsplan, minska klimatpåverkan, öka
sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden.

Ägare, tilldelade uppdrag
•

Leverera det som är utlovat och beställt.

•

Leverera med stor miljönytta, god kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

•

Ha en transparent och korrekt uppföljning.

•

Bidra med kompetens och expertkunskap och omvärldsanalys
inom verksamhetsområdet.

•

Utveckla verksamheten, befintliga och nya tjänster samt
anläggningar.

Kunder
•

Leverera det som är utlovat och beställt.

•

Erbjuda miljöriktig behandling i en mer cirkulär ekonomi.

•

Uppfylla lagar, regler, förordningar och kriterier för certifiering.

Medarbetare
•

Erbjuda en säker, trivsam och utvecklande arbetsmiljö i linje
med Renovas ledstjärnor.

•

Ge möjlighet för alla medarbetare att vara delaktiga till exempel i det dagliga miljöarbetet.

•

Lyssna på medarbetarna.

Miljömyndigheter
•

Uppfylla nya krav i samband med kommande ändringar i
tillstånd för olika anläggningar.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

KUND

KUND

AVSÄTTA
MATERIAL OCH
ENERGI

AVGIFTA
KRETSLOPPET

SAMHÄLLSNYTTA

FÖRÄDLA OCH
BEHANDLA
AVFALL OCH
MATERIAL

ERBJUDA
KUNDLÖSNINGAR
OCH UTVECKLA
TILLDELADE
UPPDRAG

SAMLA IN
AVFALL OCH
MATERIAL

Renovas värdekedja:
En långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen
Renova skapar värde genom att förse regionen med anläggningar och kapacitet för en stabil och långsiktig
hållbar avfallshantering. Vi utvecklar våra anläggningar, tjänster och insamlingsfordon i samarbete med
ägare, kunder och andra aktörer i vår omvärld.
Erbjuda kundlösningar

Förbehandla, behandla och avgifta

Vi tar reda på vad kunder behöver och erbjuder miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar. Kunderna
har möjlighet att följa upp sin avfallshantering via
Renovas kundportal.

Större delen av avfallet behandlas på egna anläggningar. Genom sortering och förbehandling får vi
fram återvinningsmaterial och råvara samt styr bort
olämpligt avfall från samhället. Genom energiåtervinning kan även svårbehandlat avfall omvandlas till el
och värme samtidigt som gifter destrueras.
Våra deponier säkrar att samhället skyddas från
material som inte bör cirkulera fritt.

Utveckla tilldelade uppdrag
Renova samverkar med ägarkommunerna för att, på
ett transparent sätt och med hög servicenivå, leverera
en väl fungerande avfallsinsamling, behandling och
andra stödjande tjänster.
Samla in avfall och material

Avsätta produkter
Vi avsätter energi, material och energiråvara på
marknaden.

Renova har en fossilfri fordonsflotta och tillgång
till flera omlastningsstationer. Det betyder korta
och klimatsmarta transporter. Vi har även fler egna
behandlingsanläggningar i närområdet.
renova.se/hallbarhet
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VIKTIGT FÖR RENOVAS INTRESSENTER

RENOVA OCH HÅLLBARHET

HÅLLA HELA
ARBETSLIVET OCH
DÄREFTER

RESURSEFFEKTIVITET

LÅNGSIKTIGT
KOMPETENSBEHOV
OCH SAMHÄLLSNYTTA

KUNDFOKUS
KUNDNÖJDHET

STABIL LÖNSAMHET
RESURSUTNYTTJANDE
KONKURRENSKRAFTIGA
PRISER

EN HÅLLBARARE
AVFALLSHANTERING
EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE

MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN

MÄNNISKOR VILL TA,
OCH TAR, ANSVAR

VIKTIGT FÖR RENOVAS HÅLLBARHETSARBETE

Väsentliga hållbarhetsfrågor
De frågor Renova har valt ut som mest väsentliga för hållbarhetsarbetet presenteras nedan. De är ett resultat av
det vi fångat i dialog med våra intressenter och det vi själva ansett vara viktiga utmaningar.
Klimat

Vi ska hålla hela arbetslivet och därefter

Vi påverkar klimatet genom direkta och indirekta utsläpp av koldioxid. Vi arbetar i branschorganisationer
för att det fossila inslaget i avfall ska minska genom
klokare materialval, miljösmartare affärsmodeller och
ett effektivare producentansvar. Vi studerar alternativa
lösningar och ökar kunskapen tillsammans med
kommuner och företag.
Lokalt arbetar vi med kundfokus och utbildning för
att förbättra vår och våra kunders klimatprestanda.
Genom att välja förnybara drivmedel och förbättra
logistik och trafikbeteende minskar vi transporternas
klimatpåverkan och får en minskad resursförbrukning.

Vi påverkar vår arbetsmiljö och vårt arbetsklimat. Vi arbetar systematiskt för att minska arbetsrelaterade olyckor och sjukfrånvaro. Ledning och
medarbetare ska bidra och verka för en trygg och säker
arbetsplats där man visar respekt och tolerans för
varandra och kunder. Våra ledstjärnor och värderingar
ska vara vägledande i vårt förhållningssätt.
En uppförandekod, med exempel, finns.
Den gäller för alla anställda.

Resurseffektivitet
Vi har stor möjlighet att påverka hur avfallet tas till
vara. Vi styr och förädlar avfall för att kunna återföra
energi och material tillbaka till samhället. Vi stöttar
kunder att bidra till ökad resurshushållning genom att
erbjuda sortering av värdematerial, energiråvara och
att se till att farliga produkter samlas in separat.
Vi studerar möjligheter och metoder för att effektivisera utsortering av material lokalt och vid centrala
anläggningar. Vi arbetar för att minska de mängder
som styrs till deponi.

10
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Kombinera långsiktigt kompetensbehov och
samhällsnytta
Vi har ett ansvar för att skapa en attraktiv arbetsplats
som skapar förutsättning för rekrytering över tid.
Vi har också ett ansvar för att skapa möjligheter för de
som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
Stabil ekonomi, resursutnyttjande och konkurrenskraftiga priser
Vi har ansvar för de ekonomiska förutsättningarna att
utveckla verksamheten. Det kan handla om att utnyttja
de resurser vi har i form av medarbetare, kunskap,
fordon och anläggningar. Vi arbetar mot långsiktiga
mål och starka relationer. Vi studerar möjligheter och
utmaningar både lokalt och i branschen.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

Så styrs hållbarhetsarbetet
Som kommunägt, regionalt bolag
har Renova ett regelverk att förhålla sig till. Inom dessa ramar
ska Renova styra mot hållbar utveckling i regionen.
Renova ägs av kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Göteborgs Stad är majoritetsägare. De
planer, policyer och program som
kommunfullmäktige i Göteborg
fastställer gäller för Renova. Verksamheten styrs också av ägardirektiv, riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, bolagsordning,
kommunfullmäktiges budget samt
anvisningar från kommunstyrelsen
som t ex struktur och tidplan för
uppföljningsprocessen.

Gemensam riktning
Koncernen har en gemensam
affärsplan, och flera av målen
strategierna och mätetalen är likartade för moder- och dotterbolag.
Ledning och hållbarhetsansvarig
driver hållbarhetsfrågorna på övergripande nivå. Hållbarhetsarbetet
integreras steg för steg i affärsplanearbetet och i styrningen, t ex är
koncernens väsentliga hållbarhetsfrågor uttalade i affärsplanen.
Risker
Under året görs löpande riskanalyser i affärs- och stödprocesser
för att identifiera risker som kan
försvåra att målen nås.
De strategiska risker som framkommit värderas och en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram för

att hantera dem. På”Ledningens
genomgång” redovisas och beslutas om de risker som styrelsen väljer att följa upp.
Uppföljning
Internt följs utvecklingen av verksamheten upp regelbundet genom
ett antal mätetal och nyckeltal
Extern uppföljning sker regelbundet genom ägardialoger och
genom skriftliga uppföljningsrapporter till ägarna.
Uppföljning av koncernens internkontrollplan sker löpande under året samt i en årlig slutrapport
till styrelsen.
Uppföljning av koncernens
åtgärder för att förebygga risker
sker i form av externa och interna
revisioner.

HÅLLBARHETSFRÅGA

UTMANING / RISK

ORSAK / KONSEKVENS

ÅTGÄRDER

Stabil ekonomi, resursutnyttjande och konkurrenskraftiga priser.

Ojämna intäkter för värme.

Oförutsägbara priser.
Kan leda till högre behandlingspris och missnöjda
ägare.

System- och värdeanalys
av fjärrvärme. Avtalsdialog
med energikund.

Kombinera långsiktig
kompetensförsörjning och
samhällsnytta.

Brist på kvalificerad
arbetskraft.

Otillräckligt antal som
utbildas. Konkurrens om
begränsad arbetskraft.
Svårigheter klara kunders
uppdrag.

Involvera medarbetare
i förbättringsarbete och
förbättrad NMI. Jobbspårsprojekt. Utveckla dialog
med relevanta utbildningar.

Stabil ekonomi,
resursutnyttjande och
konkurrenskraftiga priser.
Resurseffektivitet.

Otillräcklig behandlingskapacitet.

Ökande avfallsmängder.
Svårigheter att klara
uppdragen.

Utökade miljötillstånd.
Utökad tillgänglighet.
Utreda ytterligare anläggningar med ny och annan
prestanda.

Stabil ekonomi, resursutnyttjande och konkurrenskraftiga priser.

Svag lönsamhet för
logistiktjänster.

Låga marknadspriser och
stor konkurrens.
Möter ej ägarnas
lönsamhetskrav.

Fokusera på lönsamma
affärer. Sälja tjänster med
hög kvalitet.
Minska fordonskostnader.
Effektivisera internlogistiken.

I tabellen listas de risker som ledningen bedömt som mest strategiska för verksamheten och åtgärder för att hantera dem.

renova.se/hallbarhet
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VAD BETYDER HÅLLBARHET FÖR DIG?

Cirkulär ekonomi
För en hållbar utveckling krävs en ekonomi som
bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi. Där
används resurser på ett effektivt och klokt sätt,
och där ges förutsättningar att förebygga avfall:
produkter hyrs istället för köps, de repareras och
återanvänds. Design och materialval anpassas
så att uttjänta produkter går lätt att återvinna.

Tony Carlsson,
Affärsområdeschef,
affärsområde Logistik,
Renova Miljö
– Hållbarhet för mig är att
tänka i olika dimensioner
(social, miljö, ekonomi) för
att uppnå långsiktiga mål
för en bättre värld.

Malin Blom,
miljökommunikatör,
Renova Miljöakademi
– När jag når fram till de
deltagare som säger sig inte
bry sig om miljön, men som
i alla fall ändrar någonting
i sitt beteende som leder
till att vi sparar lite på vår
natur.

Fundera över en produkt: sätt in den i vårt
hjul för cirkulär ekonomi till höger och
fundera på hur miljöavtrycket skulle
kunna minska. Vad kan göras i de
olika stegen?

ATOM OCH MOLEKYL

7. Energi

Energiåtervinning till
värme och el är sättet
att nyttiggöra de
rester som inte går
att återvinna på
annat sätt.

12

Nanna Bergendahl,
Chef Miljö och
Utredning, affärsområde
Återvinning, Renova
– Jag tycker hållbarhet
är helt avgörande för
att vi som lever i dagens
samhälle med gott samvete
ska kunna lämna över till
kommande generationer.

Hans Zackrisson,
utvecklingschef fordon,
Renova Miljö
– För mig är hållbarhet att
man ska kunna leva med
våra begränsade naturresurser och ändå möta
våra behov utan att skada
miljön på längre sikt.

Sandra Dassoum,
platsansvarig
Marieholm, Renova
– Att i handling försöka
att alltid sträva mot att
minimera det avtryck jag
lämnar efter mig på miljö
och klimat.

Filip Ryd,
evenemangsansvarig
säljare, Renova Miljö
– Hållbarhet för mig är att
växa med våra kunder. Att
skapa värde för varandra
och tillsammans driva
utvecklingen i branschen.

renova.se/hallbarhet

BIOGAS

CH4

6. Atom och molekyl

Även på atom- och
molekylnivå kan man tala
om återvinning. Särskilt
värdefulla
ämnen kan plockas ut.
Störande ämnen kan tas bort
för att avgifta kretsloppet.
Matavfall som rötas till
metan (biogas) är ett exempel
på återvinning på molekylnivå.

5.

Material

MATERIAL

Materialåtervinning blir nästa
alternativ. Plaster, papper, kartong,
metall, skrot och gips är några
exempel på material som återvinns idag.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

– framtidens modell
1.

ENERGI

Affärsmodell

Redan i affärsmodellen bör man tänka på produktens hela livscykel inklusive
när produkten blir till avfall. En effektivare materialanvändning och ett mindre
miljöavtryck är målet.
Kan erbjudandet av funktioner och tjänster maximera
användandet av produkten? Hur ska service, reparationer,
uppgradering och återtillverkning gå till? Det är
särkilt viktigt att fokusera på materialen om
de är svårnedbrytbara, av fossilt ursprung
eller innehåller sällsynta ämnen.

AFFÄRSMODELL
+ 491

032

2. Design och produktion
-75 564 kr

Zn

Oavsett om produkten ska återtas för
underhåll, uppgradering och service,
eller om den ska återvinnas som
komponenter eller material, måste
utformningen och materialvalet
anpassas för detta.
Vilken kvalitet får produkten,
vilket miljöavtryck ger
produktionssättet?

DESIGN OCH
PRODUKTION

3.

Använda och
återanvända

ANVÄNDA OCH
ÅTERANVÄNDA

En produkt ska ha en pålitlig
funktion och kunna användas
länge. Återanvändning, underhåll
och reparation av produkter är det
normala.
Det nya fokuset är tillgång till produktens
funktion – du köper inte ”hårdvara” utan
betalar för användningen, till exempel genom att
hyra eller prenumerera.

KOMPONENT

4. Komponent

Till slut blir produkterna ändå uttjänta. I den cirkulära
ekonomin tas då, i första hand, värdefulla komponenter till vara.

renova.se/hallbarhet
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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.

”

Nyckeln är uppföljningen – på
både kort och lång sikt.
Jonas Sandin, kundansvarig JM, Renova Miljö AB

14
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Platschef Fredrik Andersson på JM.

Samarbetet med Renova
Miljö ska uppfylla JM:s miljömål
Svensk byggsektor genererar ungefär tio miljoner ton avfall om året.
Det motsvarar nära en tredjedel
av landets totala avfallsmängd*.
JM, ett av Sveriges största byggföretag, har som mål att halvera
sitt byggavfall till 2021. Dessutom
ska 80 procent av avfallet sorteras
så att materialåtervinning blir
möjligt redan 2019.
JM och Renova har ett långvarigt
samarbete och har nyligen tecknat
ett nytt femårsavtal.
– Samarbetet går huvudsakligen
ut på att uppfylla JM:s miljömål,
säger Jonas Sandin, kundansvarig
på Renova Miljö. Nyckeln är
uppföljningen – på både kort och
lång sikt.

Renova för statistik över allt avfall
och följer upp den med daglig
information till kunden. På längre
sikt görs uppföljningar av varje
projekt. Dessutom har Renova och
JM ett gemensamt avfallsråd för
att diskutera produktfrågor, ta del
av forskning och tillsammans hitta
vägar för att minimera avfallet och
effektivisera hanteringen.
Arbetet med varje byggprojekt
följer samma mall. Först ett
uppstartsmöte där man går igenom
platsen, logistiken och vilka material det handlar om, för att kunna ta
fram en avfallsplan. Därefter är det
regelbundna avstämningsmöten.
En byggarbetsplats är inte den
andra lik och strömmarna av avfall
varierar dessutom under arbetets

* Gruvavfall inte inräknat. Källa: Naturvårdsverket.

olika faser. Efter anläggning och
grund kommer stommen, därefter
fasaden och sist inredning och
inflyttning av inventarier. Under
slutfasen när kök och badrum
installeras är avfallsströmmarna
som störst, i form av emballage
som plast, wellpapp och kartong.
– Alltihop är ett pussel vi måste
förhålla oss till, säger Jonas Sandin.
Vi måste vara flexibla och anpassa
upplägget efter varje projekt. Det
gäller att hitta smarta lösningar
och använda rätt utrustning.
– Transporterna är också viktiga
att planera och optimera, med
tanke på både miljöbelastning och
leveransprecision. Renovas flotta är
fossilfri, men kan vi halvera antalet
transporter är ändå mycket vunnet.
renova.se/hallbarhet
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”

För att bilda oss en uppfattning började vi titta på
gipsspill. Vi gick till botten
och frågade oss varför vi
överhuvudtaget får
gipsspill?
Caroline Isaksson,
miljö- och hållbarhetsspecialist, JM

JM har engagerat sig i byggavfallsfrågan i många
år och mätt alla sina projekt på koncernnivå sedan
1990-talet. Att företaget bara bygger bostäder gör
det möjligt att använda ett enda, tydligt nyckeltal:
avfall i kilo per byggd kvadratmeter bostadsarea. Nu
ska alltså mängden avfall ner till hälften – 15 kilo per
kvadratmeter till 2021 istället för dagens 30 kilo. 2025
ska det vara nere på fem kilo.
Caroline Isaksson, miljö- och hållbarhetsspecialist
på JM, berättar att man nu bestämt sig för ett offensivt
mål för att få ordentlig stuns i frågan.
– För att bilda oss en uppfattning började vi titta
på gipsspill. Vi gick till botten och frågade oss varför
vi överhuvudtaget får gipsspill? Vi hittade ett antal
orsaker som vi åtgärdade en efter en. Då fann vi att en
halvering skulle vara möjlig.
16
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Nu har JM en gedigen lista på åtgärder. Om man
lyckas halvera de tio största avfallsströmmarna
kommer målet att nås. Den allra största är ”frånkap”,
det vill säga spillet efter att gips, armering, isolering
etc. kapats till rätt storlek. Näst störst är de tillfälliga
konstruktionerna av trä, plywood med mera som
behövs under själva byggnadsarbetet och därefter
kommer emballage.
Men oavsett mängden avfall är målet att 80 procent
redan 2019 ska sorteras ut för återvinning. Även sådana fraktioner, avfallstyper, som idag inte återvinns.
– Vi anser att det är vår rådighet att iallafall möjliggöra återvinning, menar Caroline Isaksson. Här är
vårt samarbete med Renova och övriga leverantörer
jätteviktigt för att vi ska kunna sortera så bra som det
bara är möjligt.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Varierande behov under byggtid
Det obebyggda området vid E6
i Kungälv kallades tidigare för
”Vita fläcken”. Nu heter det
Kongahälla och är ett område där
det är planerat för både moderna
och miljösmarta bostäder och ett
jättelikt köpcentrum.
Här bygger JM ett bostadshus med
146 lägenheter, ett av projekten
inom JM:s och Renova Miljö:s
samarbete.
Arbetet är inne i sin slutfas och
lägenheterna håller på att inredas.
Alla lägenheter är sålda och i en
trappuppgång har man redan

hunnit flytta in i sina splitter nya
hem. Sopcontainrar får vanligtvis
inte plats inne på en byggarbetsplats. Så är det här också. Ett stort
antal sopkärl på hjul står samlade
vid ena kortändan nere i parkeringsgaraget.
– Det är ganska trångt som
ni ser, säger platschefen Fredrik
Andersson, och pekar på inhägnaden, som nu inte kan vara större
än att de nyinflyttade får plats att
köra ner sina bilar i garaget.
JM:s personal sorterar avfallet i
nio olika fraktioner – bland annat
wellpapp, gips, plast, farligt avfall,

brännbart och icke brännbart
som porslin, klinker, cement och
betong.
Eftersom avfallsströmmarna
varierar är det omöjligt att hämta
avfallet enligt ett fast schema.
JM bokar hämtning hos Renova
Miljö när det behövs, som då
kommer med en containerlastbil
och tömmer kärlen.
– Det är viktigt att vi är här och
ser materialflödet på plats för att
kunna anpassa och optimera våra
lösningar, säger Jonas Sandin,
kundansvarig på Renova Miljö.

”

Det är viktigt att vi är här och ser
materialflödet på plats för att kunna
anpassa och optimera våra lösningar.
Jonas Sandin, kundansvarig JM, Renova Miljö AB

renova.se/hallbarhet
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Evenemangsansvarig säljare Filip Ryd och Renovas vd Anders Åström.

Way Out West – ett medvetet
evenemang
Det är som att bygga upp en mindre stad. Där ska
30 000 besökare om dagen sedan lyssna på musik, äta
och dricka i dagarna tre – innan den rivs ner igen.
– Att samla så mycket folk på en plats är en hållbarhetsmässig paradox, säger Fredrik Holmstedt,
Production Manager på Luger, arrangören bakom
musikfestivalen Way Out West i Göteborg.
– Vi ser social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
som tre ben som måste vara lika långa. Verksamheten
måste balansera jämnt för att bli långsiktigt hållbar,
menar Fredrik Holmstedt.
När det gäller de sociala och ekonomiska områdena
ligger Way Out West på plussidan – men historiskt sett
har festivaler en negativ påverkan på det ekologiska.
Luger ville lyfta upp problematiken och beslutade
därför redan från den första Way Out West 2007 att
jobba målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna.
Tar ansvar för hela kedjan
Renova Miljö var med i bilden från start och är en
viktig samarbetspartner. Renova Miljö hanterar idag
18
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”

Vi ser social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet
som tre ben som måste vara
lika långa.
Fredrik Holmstedt, Production Manager, Luger

allt avfall som rör festivalen och har dessutom en projektledande roll. Det innebär ett ansvar för hela kedjan
– från planering och samarbete med utställare och
restauranger till att ställa ut kärl, tömma dem, sortera
och frakta bort. Inte bara under de tre festivaldagarna,
utan även då festivalen byggs upp och när den rivs ner.
Filip Ryd är evenemangsansvarig på Renova Miljö
och projektleder avfallshanteringen på Way Out West.
– Vi på Renova måste hela tiden tänka ett steg
längre och försöka hitta lösningar som är kostnadseffektiva, säger han. Vi jobbar långsiktigt tillsammans
med Luger för att effektivisera hanteringen och
minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.

EKONOMISK HÅLLBARHET

i
Plats Slottsskogen i Göteborg.

Tid Tre dagar i augusti varje år.

Antal besökare Cirka 30 000 per dag.

Fredrik Holmstedt

Antal utställare och restauranger Cirka 40.
Antal funktionärer 1 500.

Avfallsmängd Totalt cirka 100 ton avfall. 2018 pantades 91 672 PETflaskor och sex ton glas återvanns.

Minimera och sortera
Målet är att minimera det brännbara avfallet, men
det allra bästa är naturligtvis om mängden avfall kan
minskas redan från början.
– Vi träffar utställarna och diskuterar hur de kan
bidra. Exempelvis kanske de inte måste dela ut flyers
eller giveaways i plast som sedan bara slängs, säger
Filip Ryd.
– Det är inte svårt att få gehör. Det gäller bara att
tänka till. Sortering till exempel är naturligt för både
utställare och krögare. Vi hjälper till med rådgivning
och ser till att de får den utrustning de behöver.
Att alla inblandade aktörer hjälps åt gör det lättare
att hålla festivalen ren och trivsam för besökare och

personal. Men det är också viktigt med tanke på klimatpåverkan och hur hållbar festivalen är i det långa
loppet. 2012 tog man till exempel ett steg som kom
att få stor betydelse. Från och med då serveras endast
vegetarisk mat och dryck på festivalområdet. Plötsligt
blev de tre benen lika långa. Samtidigt som närvaron
på festivalen ökade med 13 procent, reducerades det
ekologiska fotavtrycket med 40 procent.
– Vårt övergripande mål är att en festivaldeltagare
inte ska vara sämre för miljön än genomsnittssvensken
en vanlig vardag, säger Fredrik Holmstedt.
– Vårt samarbete med Renova är väldigt fruktsamt.
De har både expertisen och idéerna och utmanar oss
att ständigt hitta nya, bättre lösningar.

SÅ GÅR SORTERINGEN TILL
Besökarna kan sortera sitt avfall i ”pant” och ”brännbart”. Backstage finns alla möjligheter till sortering
– från metall och plast till batterier och farligt avfall.
Renova Miljö har arbetsledare på plats med 50
funktionärer till sin hjälp. De samlar in avfallet i
säckar till miljöstationer backstage, där det sorteras.
I utkanten av festivalområdet fylls därefter containrar
och komprimatorer med de olika avfallsslagen, för
vidare transport till återvinning.
renova.se/hallbarhet
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Tre koncerndelar för
ett hållbart Renova
Christer Lundgren, Tony Carlsson och Kajsa Lager är chef för var sitt affärsområde i Renovakoncernen.

Ny driftorganisation på affärsområde Tilldelningar
2018 var året då den tilldelade verksamheten bildade
eget affärsområde inom moderbolaget Renova AB.
– Vi har bemannat en helt ny organisation och
börjat jobba inom flera nya områden, säger Kajsa
Lager, affärsområdeschef.
Renova AB har sedan tidigare en
omfattande verksamhet med
uppdrag som ägarkommunerna
tilldelat. Det handlar till exempel
om behandling av brännbart
hushållsavfall och matavfall,
transporter från återvinningscentraler, miljöskola avfall och
konsulttjänster.
Men från den 1 april 2018
växte verksamheten med flera
driftområden: hämtningen av
hushållsavfall i delar av Göteborg och
i Stenungsund övergick till tilldelad verksamhet, liksom det ”nygamla” uppdraget att
hämta hushållsavfallet i Lerum Partille och Härryda.
Affärsområde Tilldelningar startade 1 april 2018
och 130 chaufförer samt ett 80-tal fordon gick då från
Renova Miljö till Renova AB. Totalt har affärsområdet 150 anställda.
– En lärdom är att det tar tid att starta upp en ny
driftorganisation, säger Kajsa Lager. Vi hade behövt
20
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ännu längre framförhållning för att till exempel nya
bilar skulle hinna komma på plats.
Dialogen med kommunerna kring tilldelningarna
fortsätter på samma sätt som innan affärsområdet
fanns.
– Men jag upplever att de är involverade
på ett ännu tydligare sätt nu.
– Exempelvis hade vi uppstartsmöten för områdena Hisingen
och Centrum i Göteborg där alla
inblandade yrkeskategorier från
Renova och våra uppdragsgivare Kretslopp och vatten deltog.
– Den täta dialogen kommer
att fortsätta under 2019 i projektet Delaktigt förbättringsarbete.
– Jag ser också ett stort intresse
från ägarna för utveckling av olika
slag, säger Kajsa.
Årets resultat för den tilldelade verksamheten ligger väldigt nära de beräkningar vi och
kommunerna samrått kring, säger Kajsa Lager.
– Priserna för 2019 innehåller inga marginaler för
tilldelningarna. Nu ligger vi på den soliditetsnivå som
ägardirektivet säger. Målet är då att resultatet blir
plus – minus noll.

EKONOMISK HÅLLBARHET

”

Vi har bemannat en helt ny
organisation och börjat jobba inom
flera nya områden.
Kajsa Lager, affärsområdeschef Tilldelningar, Renova

Plan för tillväxt inom affärsområde Logistik
För första gången sedan Renova Miljö bildades visar
affärsområde Logistik 2018 plusresultat. Vinsten blev
4,9 miljoner.
– Både fokus och affärsmodell har blivit tydligare,
säger Tony Carlsson, affärsområdeschef.
2018 var ett händelserikt år för affärsområde Logistik. När hämtningen
av hushållsavfall i flera kommuner
övergick till tilldelad verksamhet
innebar det tappade intäkter
och omorganisation, men också
en chans att fokusera än mer
på nya och befintliga verksamhetskunder.
– Vi arbetar nu med en
tillväxtplan, där vi tagit fram ett
antal erbjudanden vi ska jobba med
framöver. Det handlar både om nya
tjänster och utveckling av befintliga.
– Vi har också infört ett strukturerat arbetssätt för förbättringsarbetet i form av en förbättringslista.
– Att förbättra verksamheten är en överlevnadsfråga. Det handlar både om effektivitet, lönsamhet och
att alla ska känna stolthet över att göra ett bra jobb,
säger Tony Carlsson.

En ständigt aktuell fråga är kompetensförsörjning.
Det är brist på framför allt chaufförer i hela
göteborgsregionen. Affärsområde Logistik jobbar
tillsammans med affärsområde Tilldelningar för att
göra Renovakoncernen synlig som attraktiv
arbetsgivare.
– Under 2018 ökade affärsområde
Logistik antalet fastanställda
chaufförer, och vi bildade också en
chaufförspool. Den är ett sätt att
klara kortare frånvaro men har
också blivit en ny karriärmöjlighet för våra chaufförer.
2019 ska inte bli förändringarnas år, poängterar Tony
Carlsson.
– Nej, nu är det viktigaste att gå
i mål med allt vi startat under 2018.
Prioriteringarna sammanfattas så här:
•

Att bli en marknads- och utvecklingsdriven
organisation.

•

Att uppnå en stabil lönsamhet över tid.

•

Att arbeta aktivt för att få delaktiga och engagerade ledare och medarbetare i alla led.

•

Att arbeta mer målstyrt på samtliga enheter.

renova.se/hallbarhet
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”

Rekordet har flera orsaker:
förebyggande underhåll, effektoptimering och kvalitetssäkrade avfallsflöden.
Christer Lundgren, affärsområdeschef Återvinning

Produktionsrekord för affärsområde Återvinning
Ett målmedvetet kvalitetsarbete har kännetecknat
affärsområde Återvinning 2018. Resultatet blev bland
annat produktionsrekord på Sävenäsanläggningen
och att flera tillståndsansökningar för olika
anläggningar ”gått i mål”.
– Vi planerar med långsiktigt
fokus och försöker göra ständiga
förbättringar i all vår verksamhet och i relationen med våra
kunder, säger affärsområdeschef Christer Lundgren.
2018 producerades mer
energi än någonsin tidigare i
avfallskraftvärmeverket, trots
att avfallsmängderna låg på
samma nivå som tidigare.
– Rekordet har flera orsaker: förebyggande underhåll, effektoptimering och
kvalitetssäkrade avfallsflöden är några faktorer.
Ekonomiskt blev 2018 ett bra år för affärsområde
Återvinning. Dock senarelades en del bygg- och
infrastrukturprojekt i regionen.
– Det innebar lägre mängder jord- och schaktmassor till våra deponier än vi räknat med.
Ett långsiktigt mål för affärsområde Återvinning är
att öka återvinningen på sorteringsanläggningarna.
22
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– Vi sorterar noggrannare och får t ex ut mer trä och
metall än tidigare. Under året har vi också genomfört
en förstudie om hur sorteringsprocessen kan automatiseras. Även på avfallstrappans nedersta steg
går det att återvinna mer.
– 2018 har vi börjat sortera ut
stenmaterial från schaktmassor som
ska deponeras.
Våren 2019 bygger Renova en
balningsanläggning för bland
annat wellpapp och plast.
– Det innebär att vi kan
utveckla och öka våra tjänster
inom det här återvinningsområdet. Vi kommer också att bli en
större aktör på materialmarknaden, säger Christer Lundgren.
För att ta höjd för ökande volymer,
utveckling av verksamheten och kommande
miljökrav har affärsområdet ansökt om nya eller
ändrade miljötillstånd för flera anläggningar.
I slutet av året fick Renova nytt tillstånd för
Tageneanläggningen, och ändringstillstånd för avfallskraftvärmeverket och deponin på Fläskebo. (Läs mer
om detta på sidan 39.)

EKONOMISK HÅLLBARHET

Kundportalen utsågs till Årets hållbara projekt
Renovas kundportal vann priset
som Årets hållbara projekt vid
IT-galan i Stockholm i december.
Galan anordnas av CIO Sweden,
ett nätmagasin för ledare
inom kommunikations- och ITbranschen.
”Årets hållbara projekt” var en
av sex kategorier i ”CIO Awards”
där man prisar digitaliseringssatsningar och personer inom området.
Juryns motivering för att välja
Renova löd: ”Genom en generös

spridning av information och
visualiserad kunskap bidrar Årets
hållbara projekt 2018 både till
miljömässig hållbarhet och ökat
ekonomiskt värde. Med ett tydligt
fokus på att lyssna till och hjälpa
sina kunder driver årets vinnare
miljöarbetet i en hel region framför
sig. Ett arbete som ligger helt rätt i
tiden”.
Renovas kundportal lanserades
i början av år 2017, och utvecklas
successivt med nya funktioner.
Mikael Borgman, Kajsa Lager och Peter
Jaktling från Renova tog emot priset.

Ekonomisk påverkan
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
2018

2017

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Leverantörer

842 289

297 516

544 773

724 643

203 010

521 633

Anställdas sociala kostnader

139 794

54 585

85 209

126 339

26 048

100 291

Skapat
värde

Anställdas löner

Räntor till långivare
Inbetalda skatter

Till bolagets förfogande

Totalt skapat värde

322 711

11 210

4 017

207 254

1 527 275

114 485

208 226

1 831

9 379

3 934

52 779

525 130

83

154 475

1 002 145

302 463
12 097

62 530
2 535

15 510

13 961

1 424 962

388 587

243 910

80 503

239 933
9 562

1 549

163 407

1 036 375

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 3 934 tkr i inkomstskatt 2018. Till bolagets förfogande inkluderar löpande och strategiska investering samt ev vinster och förluster.

Renova Miljö AB

Under 2018 betalade Renova Miljö AB 83 tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalade Renova Miljö AB även
avfallsskatt. År 2018 uppgick den till 9 219 tkr. Till bolagets förfogande inkluderas löpande och strategiska investeringar samt ev vinster och förluster.

Kundnöjdhet och kundundersökningar

Under 2018 genomfördes ingen kundnöjdhetsundersökning.
renova.se/hallbarhet
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… handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Avdelningen för mekaniskt underhåll på Sävenäs avfallskraftvärmeverk spelade uppförandekodspelet.

För en trygg och schysst arbetsplats
Hur beter vi oss mot varandra i vardagen på jobbet?
Vad säger vi? Hur agerar vi? Hösten 2018 lanserades
Renovas uppförandekod. Där tydliggörs Renovas
värderingar och de krav vi ställer på oss själva och
dem vi samarbetar med.
– Uppförandekoden ger oss en gemensam grund
med tydliga förväntningar på hur vi ska agera mot
varandra på jobbet, och gentemot kunder, leverantörer
och andra, säger Anders Åström, v.
– En sådan grund ger en trygg arbetsplats där alla
kan vara sig själva, men är också viktig för hur vi
uppfattas som företag av vår omvärld.
Broschyr och kortspel
Under hösten har alla medarbetare haft uppförandekoden som tema på en arbetsplatsträff.
Med hjälp av ett tillhörande kortspel har man
diskuterat frågor som på olika sätt berör klimatet
på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare har också
fått uppförandekoden i broschyrform.
Konkreta exempel
Uppförandekoden ger konkreta exempel på hur man
ska och inte ska agera i olika situationer. Exemplen
är hämtade från de medarbetarintervjuer som
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genomfördes 2014, där alla fick svara på frågor om
vad som är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb.
Renovas chefer har också tagit fram exempel under
en workshop. En referensgrupp med medarbetare
från olika delar av organisationen har sedan valt ut de
exempel som ska vara med i materialet.
Ramen för koden är FN:s principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
bekämpning av korruption. I uppförandekoden ingår
också Renovas förhållningssätt, förkortade HETA:
Helhetssyn, Engagemang, Tillsammans och Ansvar.

i
En kortversion av uppförandekoden på
svenska och engelska finns till leverantörer,
kunder och övriga samarbetspartners.

SOCIAL HÅLLBARHET

Gruppen som kommer att vara med i pilotprojektet Jobbspår avfall och återvinning.

De tar jobbspåret mot anställning
I slutet av året inledde Renova pilotprojektet
”Jobbspår avfall och återvinning” tillsammans med
arbetsförmedlingen, Sobona och Göteborgs Stad.
17 personer ska nu varva svenskundervisning med
praktik för att senare kunna söka jobb på Renova.
– Vi vill hitta en modell där vi aktivt är med och
utbildar till den kompetens vi behöver, så att vi sedan
kan rekrytera, säger Sofia Westergaard, HR-specialist
på Renova. Samtidigt bidrar vi till att nyanlända
kommer in på arbetsmarknaden.
Projektet drogs igång i november, då ett antal nyanlända bjöds in till Renova för information om jobben
som chaufför, fordonsmekaniker och medarbetare på
plåtverkstadens uteservice. Därefter ordnades studiebesök på anläggningar och chans att åka med några av
Renovas miljöarbetare. Efter intervjuer antogs sedan
17 personer till Jobbspår avfall och återvinning.
Språkundervisning och praktik
Deltagarna kommer att få svenskundervisning och
samtidigt praktisera en dag i veckan som medåkare
och på återvinningscentraler. Delmålet är att kunna

få sommarjobb eller annan anställning på Renova.
Hösten 2019 påbörjas sedan utbildning för C-körkort
och YKB (yrkeskompetensbevis). Slutmålet för deltagarna är att de år 2020 ska kunna söka till exempel
miljöarbetarjobb på Renova.
Ett antal Renovamedarbetare kommer att engageras
som handledare under projektet, och får därför
särskild handledarutbildning.
Validering av kunskaper
Parallellt med ”Jobbspår avfall och återvinning” har
arbetsgivarorganisationen Sobona tillsammans med
Renova startat ett projekt för validering av kunskaper.
Tillsammans ska man ta fram en modell för hur man
validerar utbildning och erfarenhet hos personer som
kommer till Sverige från ett annat land. De yrken det
handlar om är ÅVC-tekniker, verkstadsmedarbetare,
trafikledare och miljöarbetare.
Projektet genomförs med stöd av Tillväxtverket. I
förlängningen kan arbetet med validering användas
för att säkra kompetens inom våra områden för all
personal, inte enbart för nyanlända.
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Återvinningscentralerna
rapporterar och förbättrar
Medarbetarna på återvinningscentralerna, affärsområde Återvinning, har ökat sin rapportering av
tillbud de senaste åren. På enheten jobbar man också
förebyggande för en så bra arbetsmiljö som möjligt.
Ordet tillbud förknippas kanske med att halka men
inte slå sig illa, eller liknande händelser. Men tillbud
kan också vara en obehaglig eller hotfull situation.
På en återvinningscentral kan det handla om
besökare som blir upprörda och beter sig olämpligt,
eller personer som kommer in på anläggningen för att
stjäla material.
Arbetsgruppen på återvinningscentralerna i
Göteborg har de senaste åren har ökat sin rapportering av tillbud och regelbundet tagit upp tillbud och
risker på sina arbetsplatsträffar. Rapporteringen har

bland annat resulterat i att medarbetarna fått överfallslarm och utbildning i konflikthantering.
– Vi har kommit en bit i vårt förebyggande arbete,
men det finns förstås mycket kvar att göra, säger
Mathias Garstad, platschef.
– Medarbetarna gör ett jättebra jobb med att
anmäla både tillbud och avvikelser, säger Mattias.
Robin Paleski, Nima Momtahan och Örjan
Forslund är tre ÅVC-medarbetare. Incidenter inträffar
inte så ofta, men de förekommer, säger de.
– Jag tycker det har blivit bättre med säkerheten
för oss de senaste åren, säger Robin Paleski. Numera
jobbar vi oftast tre personer istället för två. Det känns
bra, och vi hjälps åt om något händer.
– Överfallslarmen är också bra.

Robin Paleski, Nima Momtahan och Örjan Forslund jobbar på återvinningscentralerna. Där har man ökat rapporteringen
av tillbud och jobbar systematiskt med förebyggande arbete för en bra arbetsmiljö.
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Att få vara den man är

Bidraget används mer

I september gästade Anton Hysén Renova för att prata
om hur det var för honom att komma ut som Sveriges
första öppet homosexuella manlige fotbollsspelare.

För en god hälsa vill Renova stimulera medarbetarna
att motionera, enskilt eller tillsammans med kollegor.
Friskvårdsbidraget är ett av flera sätt att öka motivationen hos medarbetarna.

Föreläsningen var ett led i Renovas likabehandlingsarbete för en öppen och trygg arbetsplats där man ska
kunna vara sig själv.
– Kopplat till arbetsmiljö är det en av våra viktigaste
hälsofrågor, som har stor betydelse för hur vi mår
och även påverkar våra sjuktal, säger Elna Hansson,
HR-chef.
– Att få känna sig trygg med att komma med förslag
och idéer är också viktigt i vårt förbättringsarbete och
nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas som bolag.
Samtliga arbetsgrupper i Renovakoncernen har också under året fått chans att lyssna på Seroj Ghazarian,
utvecklingsledare i Göteborgs Stad. Hans tänkvärda
föredrag ledde till diskussioner om jämställdhet och
mänskliga rättigheter.

Tidigare år har endast cirka 10 procent av bidragssumman för friskvårdsbidraget utnyttjats. Inför 2018
sattes därför ett mål att öka uttaget till minst 30
procent. Efter informationsinsatser i olika kanaler
ökade uttaget till 36 procent!
Friskvårdsbidraget höjdes också den 1 januari 2018
från 1000 kr per år till 1500 kr per år.
Bidraget kan användas till en mängd olika aktiviteter inom träning och friskvård – bad, gym, massage
och så vidare.
Renova har eget gym, gruppträning på Holmen och
Sävenäs. Det finns också möjlighet att få massage och
betala via friskvårdsbidraget.

Viktigt att fler rapporterar tillbud
Att identifiera risker och förebygga olyckor i arbetsmiljön är viktigt. Därför vill Renova att tillbudsrapporteringen ökar.
– Vi satte ett mål för 2018 på 300 inrapporterade
tillbud, säger HR-chef Elna Hansson. Det blev drygt
120, vilket är en ökning från tidigare år.
– Vi måste jobba mycket mer med de här frågorna.
Det är jätteviktigt för vår arbetsmiljö och säkerhet.
Hösten 2017 infördes ett nytt system för rapportering av riskobservationer, tillbud, olycksfall och
avvikelser inom miljö, kvalitet och egendomssäkerhet.
Systemet nås via intranätet, men finns även som app
till mobilen vilket ska underlätta anmälan direkt när
något inträffar.

På affärsområde Logistik är ”halka och snubbla” de
vanligaste rapporterade tillbuden tillsammans med
incidenter som har med fordonen att göra.
– Många gånger tänker man att ett tillbud är
för litet för att rapportera, säger Martin Rodelius,
arbetsmiljö- och säkerhetsrådgivare på Renova. Men
om alla rapporterar kan man lättare se riskerna och
rätta till det som är fel – stort som smått. Och på det
viset också undvika att du själv eller din arbetskamrat
drabbas av olycka eller skada.
Förutom återvinningscentralernas förebyggande
arbete har affärsområde Återvinning under 2018
även jobbat med att förebygga bränder på Renovas
anläggningar.
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Social påverkan
Sjukfrånvaron kvar på samma låga nivå
Sjukfrånvaron på Renova ligger i stort sett kvar på
förra årets låga nivå. Jämfört med 2015 har den
minskat kraftigt.
– Under 2018 har vi fortsatt med det arbete som visat
sig ge god effekt för att minska sjukfrånvaron, säger
HR-chef Elna Hansson.
8%

– Personalvårdsronder är ett exempel, ett annat är
att ringa ett telefonsamtal hem till medarbetare vid
första sjukdagen.
Ledarskap och trygghet har också stått i fokus
under året. Även det är frågor som starkt kopplar till
hälsa och sjuktal.

7,3 %
6,3 %

4%

4,8 %

2,5 %

0

2015

Frånvaro 1-14 dagar

4,3 %

2,0 %

2016
Frånvaro 15- dagar

4,9 %

5,1 %

3,0 %

3,2 %

1,9 %

1,9 %

2017

2018

Totalt

Mänskliga rättigheter och korruption
Respekt för mänskliga rättigheter

Våra medarbetare ska känna sig trygga med att komma
med förslag och idéer men också med att vara sig själva.
Alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin
kompetens, erfarenhet och prestation oavsett kön, religion, funktionsvariation, sexuell läggning etc.
Uppförandekoden som Renova tagit fram under året
bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
samt bekämpning av korruption. Varje enhet inom koncernen har fått öva tillämpningen av koden.
Inom likabehandlingsarbetet identifierar vi utvecklingsområden, sätter mål och genomför aktiviteter.
Renova arbetar för flera av de mänskliga rättigheterna
och har stort fokus på motverkande av diskriminering,
främst genom att öka kunskapen och medvetenheten
inom organisationen. Samtliga chefer och medarbetare
har under året utbildats i mänskliga rättigheter och
normkritiskt tänkande, t ex hur vi bemöter varandra och
tredje man och att vi inte faller för en förenklad jargong
i vardagen.
Antal fall av diskriminering under 2018
Under året har inget fall av diskriminering rapporterats.
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Arbete mot korruption

Renovakoncernen är samhällsägd och har en viktig roll
både för samhälle och näringsliv.
Vi ställer stora krav på hur vi driver vår verksamhet.
Våra anställda och förtroendevalda måste vara särskilt
uppmärksamma på att agera professionellt och trovärdigt. Ledningen har gjort ett tydligt ställningstagande för
nolltolerans mot mutor och korruption.
I koncernens nya uppförandekod finns följande uttalande under rubriken Sunda affärer ”Vi accepterar
ingen form av korruption, mutor eller bestickning”. Vårt
förhållande till kunder och samarbetspartners ska bygga
på en sund affärsetik vi ska vara ansvarstagande, oberoende och pålitliga.”
En bra grund är att det råder ordning och reda i hela
verksamheten. Det ska vara lätt att göra rätt och att
rapportera avvikelser. För att ytterligare öka medvetenheten kring korruption och dess risker går samtliga nya
medarbetare på Renova ett introduktionsprogram som
innehåller utbildning i vår uppförandekod.
Åtgärder som vidtagits på grund av
korruptionsincidenter 2018
Inga.
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Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform per 2018-12-31
2017
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... handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och
människans hälsa.

Inplastade matvaror
Felsorterade
plastföremål

Plastpåsar och andra
förpackningar

Skyddspåse runt
matavfallspåsen

Framgångsrikt jobb minskar plasten
Ingen plast i råvaran till biogastillverkningen! Det är
målet för projekt 0-vision plaster som jobbar för att
får bort plasten i slurryn från Marieholm. Med hjälp
av bland annat information och ändrade regler för
vad anläggningen tar emot ser man nu goda resultat.
På Marieholm förbehandlas mat- och livsmedelsavfall:
Det sönderdelas, blandas och pressas till en trögflytande massa – slurry. Slurryn används som råvara för
biogastillverkning. Restprodukten blir en kravmärkt
biogödsel som är godkänd för ekologisk odling. Den
har gränsvärden för bland annat plast:
– Gödseln får inte innehålla mer plast per kg än
sammanlagt 20 cm² (ungefär som ytan för en tändsticksask) förklarar Sandra Dassoum, platsansvarig på
Marieholm.
– Under året har vi genom envist arbete fått ner
innehållet till i genomsnitt 14,8 cm².
Små små bitar av plast kan passera processen på
Marieholm. Det kan vara felsorterat material, rester
av förpackningar eller påsar för matavfall. I projekt
0-vision plaster jobbar Renova tillsammans med
förvaltningen Kretslopp och vatten, på flera fronter:
– Kommunerna jobbar med information till hushåll,
kommunal verksamhet och storkök, säger Sandra.
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– Hushållen lägger ibland papperspåsar med matavfall
i plastpåsar innan de slängs. Storköken använder
majsstärkelsepåsar för matavfall. De innehåller en stor
del ”vanlig” plast, så vi vill ersätta dem med påsar av
papper.
På Marieholm är man nu mer restriktiv med vilken
typ av avfall som tas emot från exempelvis livsmedelsbutiker:
– Vi styr idag om leveranser med livsmedel förpackade i plast till annan behandling, och hoppas att kunna
göra detta i ännu högre utsträckning i framtiden, säger
Sandra.
– Våra säljare hjälper till genom att diskutera nya
lösningar med kunderna.
– Vi tar heller inte emot matavfall i så kallade
opti-bags längre. Opti-bags är plastpåsar som sorterats
ut automatiskt via färgen på påsen.
Att bli av med plasten i processen är ett långsiktigt
arbete, konstaterar Sandra.
– Samarbetet i vår egen organisation och samarbetet
med kunder och kommuner är avgörande för att nå
vår 0-vision. Med hårt och enträget arbete kommer vi
att nå fram.
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”

Samarbetet i vår egen
organisation och samarbetet
med kunder och kommuner
är avgörande för att nå
vår 0-vision.
Sandra Dassoum, platsansvarig
Marieholm, Renova AB

Effektivare process ska
ge mindre rest
Hur kan vi förbättra processen på Marieholm så att
mer avfall blir till rötbar slurry och mindre går som
rest till energiåtervinning? Hösten 2018 startade ett
arbete kring dessa frågor.
Under årens lopp har förbehandlingsanläggningen på
Marieholm trimmats på olika sätt. Trots det blir idag
ungefär 40 viktprocent av det avfall som går igenom
anläggningen inte slurry utan en rest, så kallat rejekt.
En plockanalys ”en vanlig dag” visade att det mesta
materialet som inte kan passera de små hålen för att
pressas till slurry faktiskt är rötbart: Delar av paperspåsar, stora bitar rot-och citrusfrukter och rötbart
material som fastnat på plast.
Rejektet innehöll också cirka fem viktprocent plast
och en liten andel metall, glas, sten och annat som inte
är nedbrytbart.
Vid en workshop i höstas kom många goda idéer
fram om hur processen kan förbättras.

Sandra Dassoum och Viktoria Edvardsson
undersöker vad rejektet består av.

– Vi har redan testat några, till exempel att föra
rejektet en extra gång genom skruvpressen, säger
Sandra Dassoum. Mängden rejekt minskade kraftigt,
men slurryn fick en sämre kvalitet.
– Vi har också gjort en särskild plockanalys av
matavfall från Kungbacka kommun, som generellt
håller hög kvalitet. I den omgång vi analyserade fanns
i stort sett inget felaktigt material. Vi ska göra fler
analyser, och vi vill lära oss hur Kungsbacka gör för att
uppnå så bra sortering.
Projektet, som genomförs tillsammans med ägarkommunerna, ska pågå under hela 2019.
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Renovas klimatpåverkan
– och hur vi jobbar för att minska den
Klimathotet växer sig allt starkare.
Växthusgaserna – främst koldioxid
– gör att jordklotet värms upp och
temperaturen stiger. Hur påverkar
Renovas verksamhet klimatet och
hur jobbar vi för att minska vår
klimatpåverkan?

Avfallskraftvärmeverket
Industri och transporter står
tillsammans för två tredjedelar av
koldioxidutsläppen i Sverige. Men
även jordbrukssektorn och el- och
fjärrvärmeproduktionen ger relativt
stora utsläpp.
Renovas avfallskraftvärmeverk
i Sävenäs släppte 2018 ut 206 900
ton koldioxid med fossilt ursprung.
Källan är det plastavfall som slängs.
Den fossila koldioxiden utgör
cirka 37 procent av de totala
koldioxidutsläppen, som 2018 var
559 600 ton.
Stödbränsle
För att få igång pannorna på
Sävenäs efter ett stopp måste man
använda så kallat stödbränsle. Idag
är stödbränslet olja, men utredning
pågår för att se om man istället kan
använda bränsle baserat på förnybar
råvara. Vi arbetar också systematiskt
med underhåll för att undvika
oplanerade stopp vid anläggningen.
Bort med plasten!
För att motverka växthuseffekten
bör det användas mindre
fossilbaserad plast i samhället. Och
den plast som ändå används ska
givetvis materialåtervinnas istället
för att förbrännas. Idag ökar dock
andelen plast i avfallet som kommer
in till avfallskraftvärmeverket.
Plast finns i så mycket av det
vi använder i vardagen. Äldre
plastprodukter innehåller dessutom
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ibland ämnen som gör att de inte
lämpar sig för materialåtervinning,
utan hellre bör förbrännas.
Renova styr, där det är möjligt,
bort strömmar av plast från
Sävenäs. Vi tackar nej till att
ta emot plastfraktioner och
försöker hjälpa kunderna att hitta
materialåtervinningsmöjligheter för
denna plast istället.
Branschorganisationen Avfall
Sverige har nyligen kommit
med rapporten ”Hur når vi en
fossilfri avfallsförbränning?” Där
beskriver man olika scenarier och
konsekvenserna av dem. Rapporten
rekommenderar att Sverige inför
en klimatavgift på försäljning
av fossil plast, för att minska
utsläppen av fossil koldioxid från
avfallskraftvärmeverken.
Utsläppsrätter
Avfallskraftvärmeverket omfattas
av EU:s system med utsläppsrätter,
som är ett sätt att med hjälp av
marknadens mekanismer minska
utsläppen av fossil koldioxid. Att
släppa ut ett ton fossil koldioxid
”kostar” en utsläppsrätt, och
marknadspriset på utsläppsrätterna
stiger just nu, i takt med att
den fria tilldelningen minskar.
2018 kostar utsläppsrätterna
för avfallskraftvärmeverket
motsvarande knappt 50 kr/ton för ett
blandat avfall.

el och värme med hjälp av fossila
bränslen.
Sätt att ”ta hand om” koldioxid
På forskningsstadiet finns olika sätt
att ta hand om koldioxid, men dessa
är idag mycket dyra: CCU (carbon
capture and utilazation) innebär
att koldioxiden omvandlas till ett
nyttigt ämne, till exempel metanol.
Men för att göra det krävs mycket
el. Det är idag inte lönsamt och bara
miljömässigt försvarbart om elen
kommer från förnybara källor.
Att fånga in koldioxid och lagra
den i marken (så kallad CCS –
carbon capture and storage) är också
en metod. Det finns politiska förslag
om att en sådan anläggning skulle
kunna byggas vid Sävenäs. Renova
deltar i flera projekt kring både CCU
och CCS.
Biokol - produkt som binder kol
Renova projektledde 2018 en
förstudie om biokolstillverkning.
Där handlar det om att göra
jordförbättringsmedel av ris
från trädgårdsavfall, istället för
energiflis att elda. Det skulle bidra
till minskade utsläpp av koldioxid,
även om koldioxiden i det här fallet
kommer från förnybara källor.
Tekniken kallas bio-CCS.

Transporter och maskiner

I ett globalt perspektiv

Vi tankar fossilfritt

Ser man avfallsförbränningen i ett
globalt perspektiv är det bättre att
förbränna avfall än att deponera det.
Deponier är källor till utsläpp av
klimatpåverkande metan.
Den el och värme som
förbränningen ger är också
klimatmässigt bättre än att tillverka

Sedan 2015 tankas alla tunga fordon
(cirka 250 stycken) på Renova med
förnybart bränsle. De flesta bilarna
tankar HVO, en biodiesel baserad på
slaktavfall och oljeväxter. Vi har även
några elfordon.
På det viset besparar vi klimatet
utsläpp på närmare 7000 ton fossil

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Allt material vi omger oss med som
har biologiskt ursprung innehåller
grundämnet kol. Förbränning av kol
med hjälp av luftens syre ger upphov
till koldioxid. Men eldar vi till exempel
trä i avfallskraftvärmeverket, innebär
det inte något egentligt tillskott till
atmosfärens koldioxid eftersom trä är
förnybart. Träd och andra växter tar
upp koldioxid i fotosyntesen när de
växer, och ju mer växtlighet det finns
desto bättre.
Eldar vi däremot produkter
baserade på fossil olja tillför vi kol till
atmosfären som inte funnits där på
100 miljoner år. Växterna hinner inte
ta upp allt och koldioxiden orsakar
varmare klimat.

TILLSKOTT TILL
ATMOSFÄREN

KOLDIOXID
CO2
AVFALL
PRODUKTER AV
FÖRNYBART KOL
AVFALL
PLAST

OLJA

FOSSILT
KOL
koldioxid per år!
Även våra lätta fordon (ett 40-tal)
övergår nu successivt till förnybart
bränsle. Våra poolbilar (ett tiotal
personbilar) drivs alla med el eller
biogas.
Eldrivna arbetsmaskiner
Förra året installerades eldrivna
plockkranar och krossar på
sorteringsanläggningarna i Högsbo
och Skräppekärr. Arbete pågår för
att även övriga arbetsmaskiner
ska tankas med förnybart bränsle.
Brist på förnybara bränslen på
marknaden har dock fördröjt
övergången.

Underlätta för
materialåtervinning
Rådgivning och sortering
Renovas säljare har en viktig roll

som rådgivare till kunder om
sortering och återvinning. Renovas
Miljöakademi, Miljöservice och
många andra funktioner gör också
insatser för klimatet i sitt dagliga
arbete.
Renovas kunder kan sortera
ut förpackningar av plast liksom
krymp- och sträckfilm (mjukplast)
för återvinning. Även PVC-plast kan
sorteras ut.
PVC-plast plockas även ut från
det osorterade avfall som kommer in
till våra sorteringsanläggningar.
Projektet Repipe har nyligen
visat att det går att göra nya HDpolyetenprodukter av utsorterade
vattenrör i HD-polyeten.
Under 2019 satsar Renova på
en balningsanläggning där man
bland annat kan ta hand om
mjukplast. Därmed förenklas
omhändertagandet av utsorterad
plast.

Mer utsortering
Från och med 2019 gäller ny
producentansvarslagstiftning, med
bland annat successivt tuffare mål
för materialåtervinning och krav
på fastighetsnära insamling av
förpackningar för att underlätta
hushållens återvinning.
De hushåll som inte har
fastighetsnära insamling idag
kan lämna förpackningar på
återvinningsstationer eller
återvinningscentraler.
På återvinningscentralerna i
Göteborg kan man numera även
lämna plastföremål som inte är
förpackningar till återvinning.
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Energieffektivisering på
Sävenäs – tydlig trend
Avfallskraftvärmeverkets egen elförbrukning minskar,
jämfört med mängden såld energi. Det är resultatet av
ett långsiktigt målinriktat arbete med energieffektivisering och optimalt resursutnyttjande.
Arbetet med minskad elförbrukning har pågått under
många år på Sävenäs. För några år sedan genomfördes
även en koncernövergripande så kallad energikartläggning enligt nya myndighetskrav. Kartläggningen
kunde påvisa ytterligare potentiella effektiviseringsmöjligheter och är till god hjälp för driftoptimeringsgruppen på Sävenäs, som har stor roll i arbetet för att

En välbesökt
Miljöakademi
54 utbildningstillfällen för kunder, 183 grupper i
Miljöskola Avfall och 30 studiebesök. Genom verksamheten på Renovas Miljöakademi får flera tusen
personer varje år chans att lära sig mer om miljöfrågor ur ett avfallsperspektiv.
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energieffektivisera anläggningen. Och trenden är nu
tydlig – elförbrukningen minskar.
– Det är summan av många små och stora åtgärder som gör att vi minskar elförbrukningen säger
Jonas Axner, chef för Teknisk stab, affärsområde
Återvinning. Det handlar om allt från att släcka lampor i kontoren till smartare processer i anläggningen.
– Uttryckt på annat sätt använder vi idag 4,8
procent av den totalt producerade energin i den egna
anläggningen.
Den mesta el som förbrukas på avfallskraftvärmeverket går till att driva pumpar, fläktar och annan
maskinell roterande utrustning. 2018 låg den egna
förbrukningen på knappt 48 kWh per såld MWh
energi (se diagram).
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– Vi ligger nära taket på vår kapacitet nu, säger Malin
Blom, miljökommunikatör. Men vi skulle ha utrymme
för några fler kundutbildningar.
En utbildningssatsning som stack ut 2018 var
heldagarna för sammanlagt hundra lokalvårdare från
SDF Västra Hisingen.
– Vi har fått beställning på en liknande utbildning
för all personal från Göteborgs Leasing som vi ska
genomföra i februari 2019, säger Malin.
– Det blir tre omgångar med sammanlagt 90
personer.
Miljöskola Avfall för gymnasieelever består av två
späckade timmar med avfalls- och miljöfrågor – allt
från hållbar konsumtion till en titt ner i Sävenäs bunker. Miljöskola avfall är en verksamhet som samtliga
ägarkommuner tilldelar Renova.
– Just nu tittar vi tillsammans med ägarna på hur
miljöskolan kan utvecklas ytterligare, säger Malin.
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Sedan 2015 tankar hela
vår tunga fordonsflotta
100% fossilfritt bränsle.

Energieffektiva transporter
För nionde året i rad mäter vi hur energieffektiva våra
transporter är. Vi gör det genom att se hur mycket
energi som går åt för att samla in ett ton avfall eller
material. Uppföljningen omfattar fordon inom affärsområde Logistik och affärsområde Tilldelningar.
Energianvändningen per ton varierar avsevärt mellan
olika transportsystem. Vissa fordonstyper använder 10
kWh/ton medan andra ligger över 100 kWh/ton. Syftet
med uppföljningen är att bedöma utvecklingen av den
totala prestationen.
Vi strävar efter att utnyttja fordonens lastkapacitet
och att planera färdväg och uppdrag så smart som

möjligt. Mjuk körning, effektivare fordon och bra
omlastningsmöjligheter bidrar till en hög effektivitet.
2018 ökade energianvändningen något på en
övergripande nivå. En orsak är sämre framkomlighet,
bland annat till följd av stora byggprojekt. Att vi
fått nya uppdrag i kranskommuner med mindre tät
bebyggelse påverkar också resultatet.
Ett ton brännbart avfall har ett energiinnehåll på ca
3000 - 3500 kWh. Den energi som går åt att transporten avfallet till rätt behandling motsvarar 1-2 procent
av avfallets energiinnehåll.

Klarar reningen
mikroplaster?
Hur väl får vi bort mikroplaster när vi renar dagvatten? Det är frågan som Anna Stöllman på affärsområde Återvinning ska försöka besvara. Hon har
tagit prover på dagvattnet vid Renovas anläggningar
i Högsbo, Skräppekärr, Munkegärde och Kläpp.
Dagvatten, dvs regnvatten som antingen faller direkt
på hårda ytor eller först sipprar genom upplagen av
avfall och återvinningsmaterial, samlas ihop och renas
på våra anläggningar.
Om reningen klarar att ta bort just mikroplaster
har inte testats förut. Nu har Renova fått pengar från
branschorganisationen Avfall Sverige för att undersöka detta. En rapport ska vara klar i februari 2019.
Reningen på de här fyra anläggningarna ser lite
olika ut: sedimenteringsbassäng, slam- och oljeavskiljare eller slam- och oljeavskiljare kompletterad med

En gång i månaden vid fyra tillfällen har Anna Stöllman
tagit prover på dagvattnet: Proverna har tagits innan
vattnet leds in till reningen och när det kommer ut därifrån.

kemisk rening.
– Det ska bli intressant att se vilken typ av rening
som avskiljer mikroplasterna bäst.
Just att proverna tas på olika typer av rening gör att
resultaten kan vara till nytta för många andra anläggningar i Sverige.
renova.se/hallbarhet
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El-sopbilen testkördes i augusti på en ordinarie rutt.

Världspremiär för
eldriven sopbil
Världens första sopbil som helt och hållet är byggd för
eldrift visades upp i Göteborg i april 2018. Volvo har
utvecklat bilen i samarbete med Renova och Kretslopp
och vatten, Göteborgs Stad.
Tidigare har Renova varit med och utvecklat först en
bil som lastar och komprimerar med el och sedan en
bil som även kör korta sträckor mellan hämtningsställena med eldrift. Men nu var det premiär för bilen som
helt och hållet drivs med el, Volvo FL Electric.
Stora miljömässiga fördelar
– Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder
ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga
fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor
och verkar i staden, säger Anders Åström, vd.
I slutet av augusti var sopbilen tillfälligt på Renova
för att testas. Efter en natts laddning av batterierna
kördes den på en ordinarie rutt. Därefter har Volvo
gjort fler tester och justeringar.
I början av 2019 tas bilen i drift i centrala Göteborg.
Man kommer sedan att ha regelbunden uppföljning
av bilen under två års tid för att kunna göra ytterligare
justeringar om det behövs.
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Elbilen preimiärvisades på Götaplatsen i april. Volvo
Lastvagnars vd Claes Nilsson och kommunstyrelsens
ordförande Ann-Sofie Hermansson var stolta över bilen.
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Renova utvecklar sopbil
med bränsleceller
Renova, PowerCell Sweden AB, Scania och JOAB
inledde hösten 2018 en gemensam utveckling av
en eldriven sopbil. Elektriciteten ska produceras av
vätgas, via bränsleceller.
En bränslecellsbil tankas med vätgas. I bränslecellerna
omvandlas sedan gasen till elektricitet som laddar
bilens batterier, och till värme som kan värma bilens

hytt. Enda utsläppen från driften blir vattenånga.
– Att utforska ny teknik är en viktig del av vårt
hållbarhetsarbete, säger Hans Zackrisson, chef för
fordonsutveckling på Renova.
– Elektrifiering med hjälp av bränsleceller är ett
mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon
som sopbilar. Bränslecellstekniken ger till exempel
bilarna längre räckvidd än elbilar med uppladdningsbara batterier.
Projektet, som har fått bidrag från
Energimyndigheten, är i startfasen. Hösten 2019
räknar man med att en bil är klar för att testas på
Renova.

Energieffektivt från
hushåll till återvinning
Från att ha forskat om energieffektivitet för transporter av gods till kund, vände Jessica Wehner på
perspektivet och fokuserar på avfallstransporter från
hushåll till återvinning. Hon fick Renovas miljöstipendium 2018.
I logistiksammanhang används begreppet ”the Last
mile” – den sista delen av transporten från producent
till konsument. Man betonar slutkonsumenten som
mycket viktig för att kunna energieffektivisera transportkedjan.
Jessica fick idén att titta på transporterna åt motsatt
håll: Att se hushållen som leverantörer i en kedja av
avfallstransporter som tillför potentiell ny råvara till
samhället.
– Det blir istället ”the First mile”, säger hon.

Jessica Wehner, Renovas miljöstipendiat 2018.

Insamling, sortering och var hushållen lämnar sitt
avfall är direkt avgörande för energieffektiviteten.
Kanske vi behöver ompröva dagens sortering och
insamlingssätt? Jessica bedriver sin forskning vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på
Chalmers. Forskningsprojektet benämns ”Det femte
bränslet” och finansieras av Energimyndigheten. Målet
är att öka energieffektiviteten i godstransporter och
logistik, något som gynnar både miljö och ekonomi.
Stipendiet är på 50 000 kr.
renova.se/hallbarhet
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Gustav Stenbeck till vänster och moderator Catarina Rolfsfotter-Jansson ovan.

En ”hållbättre” värld på Renova
Miljös hållbarhetsseminarium
Nya infallsvinklar på ämnet hållbarhet och många
exempel på lyckat hållbarhetsarbete i praktiken. Det
fick Renova Miljös kunder med sig från hållbarhetsseminariet i oktober.

man har ökat andelen material som återvinns med 30
procent.

Föreläsaren Gustav Stenbeck pratade om hur hållbarhet och lönsamma affärer går hand i hand. Gustav
är miljöaktivisten som blivit riskkapitalist och har en
bakgrund som hållbarhetschef för Petter Stordalens
hotellkedja.
”Hållbättre” affärer
Det fungerar inte att sälja på hållbarhet, menade
han. En miljövänlig produkt måste vara bättre än det
mindre miljövänliga alternativet. Han lanserade också
begreppet "hållbättre" som ännu mer framåtriktat än
"hållbar".
Gustav ser en förflyttning i samhället, från att äga
prylar till att ha tillgång till dem i en delningsekonomi.
Han gav också exempel på nudging inom hållbarhetsområdet – hur man kan ge människors beteende en
liten knuff i rätt riktning. Gustav menade också att
gör man något bra på hållbarhetsområdet så ska man
prata om det, både för affärernas och miljöns skull.

Patrik Ahlström, Renova Miljö, och Henrik Martinsson,
Svenska Mässan.

Fem utvecklingsprojekt

David Dalek, Karin Karlfelt Fedje, Lia Detterfelt, Anna
Stöllman och Elna Hansson gav mötesdeltagarna
glimtar av Renovas hållbarhetsarbete. Från fordonsutveckling och fossilfri återvinning till zinkåtervinning,
mikroplaster och social hållbarhet.
Avslutningsvis fick man följa med på en framtidsspaning baklänges där moderator Catarina
Rolfsdotter-Jansson förflyttade deltagarna till år 2050.

En hållbar mässa
En annan punkt på programmet var Henrik
Martinsson och Patrik Ahlströms arbete för att skapa
en hållbar avfallshantering på Svenska Mässan.
Henrik är logistikchef och tillsammans med Patrik
från Renova Miljö har de tagit fram projektet ÅV-mix
– där man sorterar ut avfallet på plats hos Renova
Miljö istället för på mässan. Satsningen har gjort att
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David Dalek, Karin Karlfelt Fedje, Lia Detterfelt, Anna
Stöllman och Elna Hansson från Renova.
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Nytt tillstånd för
Tagene viktigt
för regionen
Renova har fått nytt miljötillstånd för Tagene avfallsanläggning. Tillståndet ger möjlighet att bedriva
fortsatt verksamhet där i uppskattningsvis 25–30 år.
Därmed blir Tagene även fortsatt en viktig pusselbit i
Göteborgsregionens avfallshantering.
Domen från Mark- och miljödomstolen meddelades
i början av december, och ansökningsprocessen har
pågått i flera år.
Det nya tillståndet inkluderar både befintlig och
ny verksamhet. Tillståndet medger bland annat en
höjning av den befintliga deponin med 15 meter, en
helt ny deponidel för inert (stabilt) avfall samt ett
berguttag för att få större deponivolym för inert avfall.
Mark- och miljödomstolen sa även ja till att utöka
avfallshanteringen på anläggningen med bland annat
sortering och bränsleberedning.
– Det befintliga tillståndet för Tagene är från 70-talet så vi är väldigt nöjda med att få ett nytt modernt
tillstånd för anläggningen, säger Nanna Bergendahl,
chef för miljö- och utredningsenheten på affärsområde
Återvinning.
Det nya tillståndet innebär att Renova kan planera
långsiktigt. Det ger även en efterlängtad möjlighet
när det gäller hantering av de överskottsmassor som
uppkommer i regionen.
Tillståndet är förknippat med flera olika villkor,
till exempel för utgående vatten från anläggningen,
berguttag och hur deponin ska avslutas etappvis.
Lakvattnet från den befintliga deponin avleds idag
till Ryaverket. Så kommer det att bli även i fortsättningen, men en ny lakvattenrening behöver byggas.
Lakvattenreningen har redan projekterats och vi

Vi är väldigt nöjda med att
få ett nytt modernt tillstånd
för anläggningen.
Nanna Bergendahl, chef Miljö och Utredning,
affärsområde Återvinning

”

Nanna Bergendahl och hennes kollegor på Miljö och Utredning har
jobbat för de nya tillstånden i flera år.

står i startgroparna att börja bygga. Anläggningen
kommer att rena lakvattnet från metaller och organiska föroreningar, som PFOS.
Lakvattnet från inertdeponin innehåller lägre
föroreningsnivåer och kommer istället att avledas via
en sedimenteringsdamm till dagvattnet och vidare till
Göta älv. Halterna i det vattnet behöver dock utredas
under en så kallad prövotid på tre år. Under den
perioden kommer bland annat sammansättningen på
lakvattnet och lämplig efterbehandling att utredas.
Tillstånd för ökade mängder till Sävenäs
Strax före jul meddelade Mark- och miljödomstolen
även nytt tillstånd för Sävenäs avfallskraftvärmeverk.
Tillståndet innebär en ökning av mängderna som får
förbrännas från 550 000 ton till 610 000 ton samt
även en större flexibilitet kring vilka avfall som får tas
emot på anläggningen.
Tillståndet innehöll en oklar tidsbegränsning. Det
har resulterat i att Renova överklagat tillståndet i denna del. Det hindrar inte att övriga delar av tillståndet
kan tas i anspråk under året. Ännu finns inget beslut
om överklagandet kommer att tas upp av Mark- och
miljööverdomstolen.
Nytt tillstånd även för Fläskebo
En tillståndsprocess för att ändra tillståndet på
Fläskebo pågick under året, och förhandlingen i
Mark- och miljödomstolen genomfördes i slutet av
november. Det nya tillståndet meddelades i början på
januari 2019 och möjliggör att större mängder kan tas
emot för deponering på anläggningen. Dessutom får vi
sortera ut stenmaterial ur inkommande schaktmassor.
renova.se/hallbarhet
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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 byggmaterial för att bygga vägar och deponiceller samt till slutbehandling på deponi.
Renova
koncern

Inkommande avfall (ton)

Avfall till sortering från hushåll och verksamheter

73 000

Obrännbart avfall från hushåll och verksamheter

26 000

Schaktmassor

2018

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

9000

17 000

23 780

8000

65 000

72 180

41 000

10 000

31 000

236 090

Brännbart hushållsavfall 1)

200 000

176 000

24 000

Flytande biologiskt avfall

70 000

0

70 000

Biologiskt avfall (komposterbart)

75 000

Brännbart verksamhetsavfall

247 000

Farligt avfall

Förorenade jordar

Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet
föregående år)
1)

247 000

7 700

700

7000

88 000

39 000

1 086 700

290 700

28 000

Summa

27 000

0

231 000

Återvinningsmaterial

48 000

Renova
AB

Renova
Miljö AB

9 760

14 020

10 000

226 100

197 440

177 740

19 700

77 810

0

48 850

207 770

231 000

439 670

0

28 000

49 350

207 770
77 810

0

89 680

1 477 960

28 960

0

6 360

49 000

62 180

9 990

77 810

0

796 000

2017

6 360

0

439 670

0

49 350

3 7850

51 830

294 210 1 183 750

Som del av brännbart verksamhetsavfall ingår 1 137 ton tryckimpregnerat trä från Norge och 86 589 ton RDF från Storbritannien.

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 )

2018

2017

5 640

Naturgas och biogas för
specialugnen (MWh )

2016

6 378

7 430

870

2 280

2 400

El, köpt inkl. Sävenäs (MWh)

10 600

9 600

18 100

El intern (MWh) Sävenäs

72 900

71 900

64 600

Värme, ej Sävenäs (MWh)

Värme (MWh) Sävenäs

3 120

2 290

113 600

1 640

115 200

115 800

Energianvändningen för Renova ABs anläggningar var 83 800 MWh.

B

70
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Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)
2018

5640 870

3120

10060

72 900

113 600

6378 2280 2290

2017

9600

71 900

7 430 2 400

2016

115 200

1 640

18 100

64 600

0

115 800

50 000

Eldningsolja

Naturgas (alla anl. inkl. Sävenäs)

100 000
El (köpt, inkl. Sävenäs)

150 000
Värme (ej Sävenäs)

Energiförbrukning, transporter (inkl. lejda) och arbetsmaskiner (MWh)
40

200 000

250 000

El intern Sävenäs

Värme Sävenäs

470 200

2018 12701410 32 090
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Energiproduktion, Sävenäs (MWh)
Producerad energi

2018

El

Levererad energi

2017

279 000

1 506 000

1 454 000

1 506 000

Värme

1 393 000

1 339 000

1 389 000

205 000

195 000

Mängd förbränt avfall (ton)

2018
Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)
3120

184 000

2017

538 200

5640 870

250 000

Värme
El

Transporter,
10060 72direkt
900
2018

2016

269 000

2016

549 200

536 000

energianvändning per113primär
energikälla
600

6378 2280 2290

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

2018

1 640

Diesel (MWh)
18 100
64 600
2016
Diesel HVO inblandning (MWh)
Diesel HVO (MWh)
0
Biogas (MWh)
Eldningsolja

1270

1410

50 000

2016

2 710

115 800

Naturgas (alla anl. inkl. Sävenäs)

Bensin (MWh)

2017

115 200

9 740

1 440

32 090
100 000
470

1 890

33 860
150 000
470

El (köpt, inkl. Sävenäs)

23 580
200 000
1470

Värme (ej Sävenäs)

200

70

5640 870

Värme Sävenäs

100

Energianvändning
vid våra
anläggningar
Energiförbrukning,
transporter
(inkl.
lejda) och (MWh)
arbetsmaskiner (MWh)

470 200

3120

2018 12701410
32
090 72 900
10060
2018

250 000

El intern Sävenäs

113 600

6378 2280 2290

2017 2710
2017

7 430 2 400
736
2016 92016

0

470

960033 860
71 900
1440
64 600

5 000

0

Eldningsolja

96

1 640

18 100

115 800

1 886 23 579

10
50000
000

15 000

1 473

20 000
100 000

Naturgas (alla anl. inkl. Sävenäs)

Diesel

25 000
150 000

30 000

000
20035
000

El (köpt,
inkl.
Sävenäs)
Värme Diesel
(ej Sävenäs)
Diesel
HVO
inblandning
HVO

250 000
Direkta2018
utsläpp
av klimatgaser
12701410 32 090

Samtliga anställda
2018
2017
1 730

202 300

218 500

200 000
Transporter och arbetsmaskiner

2018

185 600

Avfallsförbränning (CO2, N2O)
2017 2710
1440 33 860
150 000
Övrig behandling
2016 9 736
Indirekta utsläpp
50 000
0
El, köpt

216 140

5 000

Fjärrvärme, köpt
0
2018
2017

10 000

2016

Totala CO2-ekv utsläpp, ton

81
630 Diesel

218 600

202 300

100 000

185 600

150 000

50 000
0

25 000

2018

2017

2016

0

71

185 600

27

29

202 300

96
1 473

7330 000

90 HVO inblandning 90 Diesel HVO
Diesel

50

35 000
Biogas

2017

44

56

50

40 000
Bensin

Män

Samtliga anställda
218 500

200 000

2017

20 000
0

Kvinnor
250 000

370

2017

15
0 000 81

470 70
2018

2018

197 580

0
19

1 886 23 579

Koncernledning

4 300

183 320 19

80

470 200

Chefer
2016

2 170

40 000250 000

El
intern Sävenäs
Biogas
Bensin Värme Sävenäs

TotalaEnergiförbrukning,
direkta och indirekta
utsläpp
av lejda)
växthusgaser,
i vikt (ton (MWh)
CO2-ekv)
transporter
(inkl.
och arbetsmaskiner

100 000

70

115 200

Chefer

På Renova är
all el vi använder ursprungsmärkt
2018
2018
som framställd ur biobränsle19
och anses därför inte
19
bidra med några CO2-ekvivalenter.
60 % av den el
vi producerar är ursprungsmärkt
som
framställd 2017
2017
ur biobränsle och det är den vi köper in för vår
81
73
verksamhet.

2018

27

29
50

2017

56

71

81

Kvinnor

Koncernledning

Män
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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.
2018

Direkta utsläpp till luft från förbränning
CO2, biogent och fossilt (ton)

1)

CO2, varav fossil (ton) 2)

559 600

536 300

31

22

206 900

N2O (ton)

2017

NOx (ton)

162

SO2 (ton)

2016

542 100

176 700

194 000

12

160

176

1,9

1,7

11

12,2

CO (ton)

75

1

86

0,6

0,4

TOC (ton)

2

3,1

2,4

3

7

18

NH3 (ton)

2

Stoft (ton)
HCl (ton)

2

Hg (kg)

5,9

82

1,8

1,2

HF (kg)

41

Pb (kg)

33

14

1

0,8

1,3

30

29

58

1

0,5

As (kg)

4

Cd (kg)
Cu (kg

14

Ni (kg)

22

Cr (kg)
Tl (kg)

Dioxin (mg)

1)
2)

21

9

22

4

10

27

11

59

28

37

1,2

18

26

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

Ämne

2018

2017

2016

Hg

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

0,007

0,006

0,004

Cd

As

Cu

Högsbo sortering
Dagvattennät. Via
Järnbrottsmotet till
havsviken Välen.

0,4

0,05
0,6

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

0,024

0,011

0,005

0,08

Ni

0,09

0,05
0,5

0,07
0,04
0,08

0,5

1,3

Cu

35

33

0,3
29

0,3

Hg

Cu

1,5

0,5

2016

0,06

1,3

0,3

0,5

2017

0,06

Cr

0,4

Pb

2018

As

1,2

Cd

1,3

Ämne

0,004

2016

1,4

0,01

0,2

0,001

2017

1,6

0,02

0,2

Cd

2018

As

0,03

0,2

Mängd (kg)

Ämne

Hg

Zn

1,9

Tagene
Gryaabs reningsverk

Mängd (kg)

0,5

0,02

1,8

Anläggning / recipient
eller extern rening

0,03

0,02

Zn

renova.se/hallbarhet

0,03

0,001

0,04

Cr

42

0,002

Cr

Ni

Anläggning / recipient
eller extern rening

Mängd (kg)

<0,001

Ni

Zn

Anläggning / recipient
eller extern rening
Skräppekärr
sortering
Göta älv

22

Mängd (kg)

5,7
23

2018

2017

2016

Hg

0,001

0,001

<0,001

Cd

0,001

0,003

0,005

Ni

0,13

0,1

0,1

Pb
Cr

0,02

Zn

0,2

Cu

0,04

26

6,4

Ämne

0,03
0,03

6,8

As

0,03
0,05
0,9

0,04

0,2

0,1

0,07
2,4
0,04
0,3

0,1
0,1
4,6
0,4
0,3
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Anläggning / recipient
eller extern rening

Ämne

Sävenäs AKV
(inga villkor)
Göta älv via ledning

Hg

Pb

Mängd (kg)

2018

0,1

0,2

2017

2016

0,1

0,1

0,2

0,1

Cd

0,04

0,04

0,04

Ni

0,8

0,8

0,5

Cr

0,7

Zn

4,3

As

0,2

Cu

0,4

0,6

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

Ämne

0,6

2,8
0,6

2018

0,002

2017

0,001

0,001

0,003

0,005

0,004

Cr

0,04

0,06

Ni

Zn

0,4

Cu

As

0,001

0,06
0,2

0,07

0,03

2016

0,002

Pb

Cd

2,1
0,6

0,4

Hg

Mängd (kg)

0,004

0,38
0,1
0,1

0,02

0,02

0,08
0,1

0,04

0,02

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

2018

2017

21 500

23 900

1 400

1 600

2016

24 300
1 500

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

GRI-index
Generella

Sid

Kommentar

Generella

Organisationens namn

102-2

Varumärken, produkter och tjänster

Inga varumärken

102-54 Redovisningsnivå GRI

4

102-3

Huvudkontorets säte

Göteborg

102-55 GRI-index

43

102-4

Länder som företaget verkar i

Sverige

102-56 Extern granskning

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

102-6

Marknader

102-7

Koncernens storlek

102-8

Personalstyrka

102-9

Koncernens värdekedja

102-53 Kontaktperson

Sid

102-1

4

8, 11
Regionen samt
behandlingstjänster för UK
4, 21, 27
4, 21
9

102-10 Större organisatoriska förändringar

18

102-11 Försiktighetsprincipen, tillämpning

11

102-12 Anslutning till deklarationer el motsv.

4

ISO 9001:2015, 14001:2015
OHSAS 18001:2007
Renova är medlem i
Avfall Sverige m.fl.

102-13 Medlemskap
102-14 VD-ord

6-7

102-16 Värdegrund och uppförandekod

22

102-18 Bolagstyrning och styrningsstruktur

11

102-40 Organisationens intressenter

8
100% av anställda
medarbetare

102-41 Kollektivavtal

Nej

103-1

Styrning och avgränsningar

11

103-2

Strategi (metod för styrning)

10-11

103-3

Utvärdering av styrningen (strategin)

11-okt

Ekonomiskt resultat

Sid

201-1

Ekonomiskt resultat

23

201-4

Finansiellt stöd från myndigheter

205-3

Antal bekräftade fall av korruption

Klimat och miljö

Ej transportentreprenörer

Kommentar
Inget finansiellt stöd
från myndigheter

28
Sid

302-1

Energiförbrukning

40-41

302-4

Energibesparingar (?)

34-35

305-1

Direkta koldioxidutsläpp

305-2

Indirekta koldioxidutsläpp

305-1

Utsläpp av vatten
Egen - Inkomna avfallsmängder

Kommentar

4

Kommentar

41
41
42-43
40

102-42 Metod för att identifiera intressenter

8

102-43 Metod för intressentdialog

8

Hållbart arbetsliv

Sid

Kommentar

102-44 Huvudämen och frågor som lyfts

8

401-1

Nyanställningar

29

Redovisas ej per
ålderskategori

Sjukfrånvaro och frisknärvaro

29

Ej frisknärvaro

Egen - jobbspåret

25

Långt från arbetsmarknaden

Mänskliga rättigheter

Sid

Kommentar

406-1

Fall av diskriminering

28

412-2

Utbildning inom Mänskliga rättigheter

28

102-45 Organisationsstruktur
102-46 Fastställande av rapportinnehåll
102-47 Identifierade väsentliga frågor

4

403-2

8, 10
8

102-48 Ändrad information och orsak

Nej

102-49 Ändring av avgränsning el metoder

Inga ändringar

102-50 Redovisningsperiod

4

102-51 Tidpunkt för senaste redovisning

4

102-52 Redovisningsfrekvens

4
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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.
renova.se/hallbarhet
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