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HÅLLBARHETSREDOVISNING

2020
Ett axplock av vad som hänt
på Renova under året.
JANUARI

JULI

Uppdraget att driva Lindholmsleveransen startar.
Det innebär såväl avfallshantering som distribution
av post och paket.

Hemmafixandet når nya höjder. Återvinnings
centralerna i Göteborg har 30 procent fler besök
denna julimånad jämfört med året innan.

Årets första månad blir varm och utan snö – bra
för transportverksamheten men mindre bra för
värmeintäkterna.

AUGUSTI

FEBRUARI
Rekryteringskampanjen för sommarvikarier
2020 börjar.

Sommarperiodens underhåll och reparationer vid
avfallskraftvärmeverket går enligt plan. Att få hit
entreprenörer och reservdelar i tid krävde mycket
extra arbete detta pandemiår. Men det lyckades!

Renovas styrelse säger ja till bygget av blandnings
platta för farligt avfall och ny deponicell på
Fläskebo för farligt avfall. Styrelsen beslutar
också att investera i ett nytt processtyrsystem
för avfallskraftvärmeverket.

SEPTEMBER

MARS

Renova Miljö vinner ramavtal för hämtning av
återvinningsmaterial från Göteborgs Stads
verksamheter.

Stödbränslet till pannorna på Sävenäs är nu
fossilfritt.
Deltagarna i Jobbspår 2 börjar praktisera.

Lilla Edets kommun lämnar brännbart hushålls
avfall till Renova i ytterligare fyra år.
Miljöskola avfall börjar med undervisning i
klassrummen.

Under RenovaRöjet samlar ungdomar in
2,6 ton skräp.

Första delen av inertdeponin på Tagene tas i drift.
Coronapandemin drabbar Sverige. Renovas
ledning inleder regelbundna covid-19-möten och
planerar för hur kritisk verksamhet kan hållas
igång i ett krisläge.

APRIL
Huvudkontoret flyttar tillbaka till nyrenoverade
lokaler på Holmen.
Programhandlingar för den nya underhålls
verkstaden i Bönekulla görs klara.
Nytt miljötillstånd för Marieholms behandlings
anläggning vinner laga kraft.

Renovas hållbarhetsseminarium genomförs.
Det går att delta på plats eller digitalt.
Projekt Töm säcken startar på Munkegärde
återvinningscentral.
En ny processkylmaskin monteras på Sävenäs.

NOVEMBER
Den som lämnar farligt avfall måste nu rapportera
till naturvårdsverket. Renova Miljö erbjuder
kunderna hjälp med rapporteringen.

Den nybyggda lakvattenreningen på Tagene
deponin tas i drift.

Tillsammans med Trafikkontoret startar ett
utvecklingsprojekt för återanvändning av makadam
från spårvägsombyggnader.

MAJ

På Tagene påbörjas bygget av en ny infartsväg
och våg till inertdeponin.

Affärsområde Logistiks mest omfattande avtal
på industrisidan, avfallshanteringen på Borealis,
förlängs med fyra år.

DECEMBER

Renova får bygglov för zinkåtervinningen vid
avfallskraftvärmeverket.

Nytt avtal med El-Kretsen om batterisortering
blir klart.

JUNI

Renovas fordonsverkstad är först med att
utveckla ett automatiskt låssystem för tunga
fordon.

Nytt avtal om fjärrvärmeleveranser till Göteborg
Energi blir klart.

Alingsås kommun förlänger avtalet om för
bränning av hushållsavfall.

Den mobilanpassade versionen av Renovas
kundportal sjösätts.

Högsbo återvinningscentral blir inspelningsplats
för presentationen av en digital julkonsert med
Göteborgs Symfoniker.

Rekryteringen av närmare 100 sommarjobbande
chaufförer är slutförd. Många sökte jobb på
Renova i år!
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VÄSTSVERIGES LEDANDE MILJÖFÖRETAG
INOM ÅTERVINNING OCH AVFALL!
Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att
tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller
återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och
aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

VISION

AFFÄRSIDÉ

VÅRA TJÄNSTER

Vi sätter värde på allt
– för en hållbar morgondag.

Vi erbjuder miljösmarta tjänster
och återvinner avfall till energi
och nya råvaror.

• Rådgivning, utbildning och 		
konsulttjänster.

250

tunga fordon
i fordonsparken.

1 251 000 ton
inkommande återvinningsmaterial och avfall 2020.

Egna anläggningar
Avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar,
behandlingsanläggning för biologiskt avfall,
anläggning för farligt avfall och elektronik,
omlastningsstationer, deponier, fordonsverkstad
och fordonstvätt, plåt- och maskinverkstad.

789

medarbetare

Ägare
Kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn
och Öckerö.

85%

Göteborgs Stad äger den
största delen, 85 procent.

15%
Övriga kommuner
äger resterande
15 procent.

• Insamling och transport av avfall
och återvinningsmaterial.
• Miljöriktig behandling, återvinning.
• Servicetjänster för fastighets-		
ägare och byggbransch.

1 538 000 MWh
producerad fjärrvärme.

276 000 MWh
producerad el.

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.

1 397 miljoner kronor
i omsättning 2020.

Certifierat ledningssystem
Renovakoncernen har ett certifierat ledningssystem för miljö (ISO 14001:2015),
kvalitet (ISO 9001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018).
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Svensk
lagstiftning

EU-direktiv

Miljömål

FN:s
globala
mål

Myndigheter
& tillstånd

Mål, policys och
regelverk från
Göteborgs Stad

Ägardirektiv
och regional
avfallsplan

Göteborg

Medarbetare

Ägare
Kunder

RENOVA I ETT GLOBALT OCH LOKALT SAMMANHANG
Minskade avfallsmängder och ökat utnyttjande av resurser ur avfall
är nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling. Renova ska leverera
samhällsnytta till ägarna. Vår verksamhet påverkas av allt från globala
miljömål till önskemål från kunder och utvecklingen i lokalsamhället.
Av de globala hållbarhetsmålen som antogs vid FN:s
toppmöte 2015 har Renova störst möjlighet att bidra
till uppfyllelsen av nr 7 Hållbar energi för alla och
nr 13 Bekämpa klimatförändringarna. Vår verksamhet
har även påverkan på mål nr 12 Hållbar konsumtion
och produktion samt nr 11 Hållbara städer och
samhällen.
I linje med målet om att bekämpa klimatförändringarna signerades Parisavtalet år 2016. Där slås
fast att målet är att hålla den globala uppvärmningen
under 2 grader, men helst under 1,5.
Inom EU drivs frågan om att avfall i högre grad
ska återvinnas, och EU-direktiven ger avtryck i den
svenska lagstiftningen. Under 2020 infördes till
exempel skatt på förbränning av avfall och rapporteringsskyldighet för de företag som lämnar farligt
avfall. Producentansvar för textil förbereds.
Göteborgsregionens 13 kommuner antog 2020
en ny gemensam avfallsplan Göteborgsregionen
minskar avfallet som ska gälla fram till 2030.

Planen har tydligt fokus på återanvändning och
förebyggande arbete för att avfall inte ska uppstå.
I Göteborgs Stad har även ett nytt miljö- och
klimatprogram arbetats fram.
Renovas anläggningar utvecklas för att vi ska
kunna återvinna, avgifta kretsloppet och leverera
energi och material. Anläggningarnas miljötillstånd
ger oss villkor för t ex utsläpp.
Lagar och regler för arbetsmiljö, transporter och
upphandling reglerar också vår verksamhet.
Kunder, ägare och medarbetare ställer krav och
har önskemål som utvecklar oss och driver oss
framåt. Läs om våra intressenters förväntningar
på oss på sidan 14.

.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

5

RENOVAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

VD-ORD

Ett stresstest av
vår samhällsviktiga
verksamhet
Renovas vd Anders Åström framför byggarbetsplatsen där anläggningen för zinkåtervinning nu växer fram.

För ungefär ett år sedan, i 2019 års hållbarhetsredovisning, såg jag
fram emot ett händelserikt 2020. Renova hade mycket spännande
på gång – utbyggnad för återvinning av zink, test av vätgasdrivna
sopbilar och mycket annat.
Två månader senare satt vi i krismöten och målade upp scenarion
av varierande allvarlighetsgrad.
Hur stor sjukfrånvaro skulle vi
räkna med? 25 eller 50 procent?
Vad var absolut nödvändigt? Vad
kunde vi skjuta upp eller utföra
med glesare intervaller?
Idag är jag stolt och tacksam över
att vi hittills har bestått provet.
Basleveranser
bara måste fungera
Coronaåret 2020 har kastat blixtbelysning över samhällsviktiga
6



evenemang och festivaler, ja, hela
besöksnäringen, har stått still.
Å andra sidan har vi haft minskade kostnader för till exempel
bränsle och slitage på fordon samt
en något högre efterfrågan från
hushållen. Även personalkostnader
har varit lägre genom en förbättrad
planering av bland annat sommarvikarier. Hos våra kunder märker
vi också ett stort behov av stabilitet
och trygghet, något som i dagsläget
väger tyngre än lägsta pris.
När Sverige stängde ner var det
lätt att räkna ut att företag, butiker

RENOVA OCH HÅLLBARHET

och restauranger skulle behöva
oss i mindre omfattning. Andra
konsekvenser var svårare att
förutse. Plötsligt behövde vi till
exempel mer arbetskraft till
återvinningscentralerna när folk
tillbringade mer tid hemma och
började renovera huset, rensa
förråd och möblera om.
Satsat med oförminskad styrka
Nu tänker ni kanske att det var
synd att de spännande satsningarna
fick vänta. Men så blev det faktiskt
inte alls. Med oförminskad styrka
har vi fortsatt att utveckla vårt uppdrag att återvinna, avgifta kretsloppet och leverera energi och
material. Som planerat har vi ökat
och utvecklat deponikapaciteten.
Deponierna i Tagene och Fläskebo
kan hantera schaktmassor från de
stora infrastrukturprojekt som
pågår i Göteborg. Där har vi ett
pågående projekt med
cirkulär masshantering,
med målet att sju procent av det som körs in
till deponi under 2021,
och på sikt ännu mer,
ska kunna tvättas och
föras tillbaka. Det låter kanske
inte så mycket, men det kan handla
om 30 000–40 000 ton om året
och ibland ännu mer. När det är
som mest tryck anländer 100–200
lastbilar om dagen till deponierna.
Att vi hushållar med resurserna är
därför mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt. Det är dessutom
naturligtvis mycket positivt att det
kan bidra till att minska brytning
av jungfruligt material.
Ett delprojekt rör spårvägsnätet.
När rälsen behöver bytas ut, byts
även asfalten och bärlagret av
makadam. I samarbete med Trafik
kontoret i Göteborg undersöker
vi om materialet kan tvättas och
återföras, något som ser ut att
kunna fungera.
Mycket av vår verksamhet
handlar om återvinning – men
vissa ämnen ska inte återvinnas
utan tas bort ur kretsloppet. Att
avgifta kretsloppet genom att
omhänderta farligt avfall är ett av
våra viktigaste uppdrag. Vi bygger

nu ut kapaciteten för hantering
av farligt avfall. Som exempel
kan nämnas att vi utvecklar vår
kapacitet att ta emot och hantera
flytande farligt avfall. Det handlar
ofta om någon form av oljeföroreningar eller andra kemikalier som
blandas med torrt material och
oskadliggörs genom destruktion
i vårt avfallskraftvärmeverk. Ett
exempel är de PFAS-ämnen som
vi tack vare våra nya reningsverk
kan avskilja ur lakvattnet på deponierna i Fläskebo och Tagene.
Rekordår för producerad energi
Under året blev det grönt ljus för
utbyggnaden av anläggningen
i Sävenäs, där zinkråvara ska
återvinnas ur flygaskan som bildas
vid förbränningen. Något jag
är extra stolt över, då metoden
bygger på Renovas egen forskning.
Förutom de uppenbara miljöför-

Social utveckling en utmaning
Vad vi däremot tyvärr inte kunnat
uppfylla lika bra under året är
det som rör det sociala. Att inte
kunna träffas som vanligt har gjort
att delar av den planerade personalutvecklingen fått vänta. Arbetsmarknaden har generellt blivit
sämre och även vi har sett ett rejält
minskat behov av arbetskraft. Vi
har de senaste åren framgångsrikt
engagerat oss i Jobbspår Avfall
vars syfte är att hjälpa människor
in på arbetsmarknaden. Omgång
tre låg i planen, vilken vi nu väljer
att pausa det kommande året.
Men visst har det hänt en del på
plussidan också. Vi har inte behövt
permittera någon och den digitala
kompetensen har tagit ett jättekliv
framåt. Vår satsning Språklyftet
har också varit lyckad. Att vår
personal behärskar svenska är
viktigt både ur säkerhetssynpunkt
och för relationen med
kunder och kollegor. Vi
har lagt mycket kraft på
att ta fram kravnivåer
för språkkompetens
kopplat till olika befattningar och har kunnat
köra en del språkutbildningar även
under 2020, med fantastiskt positivt resultat.

”Vi har visat att vi har vad som
krävs av en samhällsviktig aktör.”
delarna kommer det att på sikt
bli en lönsam hantering, eftersom
zinkråvaran blir tillräckligt ren för
att säljas på marknaden.
Vi har gjort även andra investeringar i avfallskraftvärmeverket,
med syfte att förbättra energiåtervinningen. Faktum är att 2020
blev all time high när det gäller
producerad energi. Utvecklad styrning av förbränning, nya värme
växlare som ökat värmeuttaget
och därtill få stopp i anläggningen
bidrog till att vi kunde nyttiggöra
rekordmycket energi.
Ytterligare exempel på innovationer och nya lösningar vi engagerat oss i, pandemitider till trots,
är pilotsatsningen på vätgasdrivna
sopbilar som vi tror mycket på. Ett
annat exempel är smarta behållare
och komprimatorer – uppkopplade
enheter som meddelar fyllnadsgrad
och när det är dags för tömning
– som på sikt kommer att revolutionera effektiviteten i hela vår
bransch.

Driftsäkrat vår verksamhet
Det gångna året har varit utbildande för oss alla. Man kan se
det som ett stort stresstest där vi
satts på hårda prov, där vi lärt oss
om sårbarhet och i skarpt läge
utvecklat kompetenser vi tidigare
knappt visste att vi behövde. Trots
allt det som pandemin inneburit
har vi driftsäkrat vår verksamhet
och samtidigt drivit på planerade
satsningar. Vi har visat att vi har
vad som krävs av en samhällsviktig
aktör.
Nu behåller vi och nyttjar den
kunskap vi byggt upp. Jag ser fram
emot ett 2021 då jag hoppas att vi
alla kan återgå mer till ett normal
läge, men behålla fokus på det
som verkligen är väsentligt och
hållbart

.

Anders Åström
Vd, Renova AB
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RENOVAS
VÄRDEKEDJA

SAMHÄLLET &
VÅRA KUNDER
GENERERAR
AVFALL

En långsiktigt hållbar avfalls
hantering i regionen.
VI ÅTERFÖR
MATERIAL TILL
SAMHÄLLET

VI UTVECKLAR
HÅLLBARA OCH
KUNDANPASSADE
LÖSNINGAR

VI SAMLAR IN
OCH TAR EMOT
AVFALL

VI SORTERAR,
BEHANDLAR
OCH FÖRÄDLAR
AVFALLET

VI LEVERERAR
ENERGI TILL
SAMHÄLLET

VI
AVGIFTAR
KRETSLOPPET
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Renova arbetar tillsammans med kunder,
ägare, bransch och universitet för att skapa mer
kunskap om avfall och hjälpa samhället ta kliv
uppåt i avfallstrappan. Vi förser regionen med
infrastruktur inom avfallsområdet och tillsammans
med intressenterna utvecklar vi en stabil, modern
och långsiktigt hållbar avfallshantering.
Hållbarhetsfrågorna klimatpåverkan och resurs
effektivitet har stor koppling till värdekedjan.

Vi samlar in och tar emot avfall
Möjlighet att påverka: Hög
Renovas fordonsflotta är fossilfri och vi har tillgång
till flera omlastningsstationer. Körningarna planeras
för att vara så resurseffektiva som möjligt. Allt detta
betyder korta och klimatsmarta transporter.
Vi samarbetar med andra, till exempel våra stora
svenska fordonsleverantörer, kring ny teknik och nya
drivmedel. Vi tar även emot avfall som andra avfalls
aktörer lämnar direkt på våra anläggningar.

Samhället och våra kunder genererar avfall
Möjlighet att påverka: Låg
Mängden avfall i samhället behöver minska. Det
avfall som kommer till Renova behöver vara mer
välsorterat för att kunna tas om hand på bästa miljömässiga sätt. Vi driver utvecklingsprojekt ihop med
ägarkommunerna och utbildar skolungdomar och
kunder i miljö och avfallshantering.
Kunderna erbjuds lösningar som bidrar till att minska
avfallets miljöpåverkan, och de har möjlighet att följa
upp sin avfallshantering via Renovas kundportal.

Vi sorterar, behandlar och förädlar
Möjlighet att påverka: Hög
Genom sortering och förbehandling får vi fram
återvinningsmaterial och ny råvara samt styr bort
olämpligt avfall från samhället.
Vi arbetar med att utveckla arbetsmiljön för våra
medarbetare på våra anläggningar och vid insamlingsarbetet.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

Vi levererar energi till samhället
Möjlighet att påverka: Hög
Genom energiåtervinning omvandlas det brännbara
avfall som inte går att återvinna till el och värme som
vi levererar till Göteborg Energi. Tillsammans med
leverantörer och andra aktörer arbetar vi ständigt för
att hitta de bästa tekniska lösningarna och processerna
för att effektivisera energiåtervinningen och minska
utsläppen. Vi jobbar parallellt med att minska vår
egen energiförbrukning.
Vi återför material till samhället
Möjlighet att påverka: Hög
Vi strävar efter att återföra så mycket material som
möjligt till samhället. Wellpapp, trä, plast och skrot
är exempel på material som går tillbaka till marknaden för återvinning. Det vi inte behandlar på egna
anläggningar levereras till samarbetspartners.
Matavfall förädlas till slurry, råvara för biogasframställning och biogödsel. Trädgårdsavfall blir
till ny jord.
Vi avgiftar kretsloppet
Möjlighet att påverka: Hög
Renova avgiftar kretsloppet genom att plocka bort
farliga komponenter, rena rökgaser, deponera avfall
och styra avfall till rätt behandling.
Våra deponier säkrar att samhället skyddas från
material som inte bör cirkulera. Även här strävar vi
efter att mer material ska föras tillbaka till samhället.
Detta bidrar både till att deponiernas resursutnytt
jande förbättras samt att material återvinns.

.

Renovas affärsmodell
RENOVA AB
VD
KONCERNGEMENSAMMA
FUNKTIONER

AFFÄRSOMRÅDE
TILLDELNINGAR

RENOVA MILJÖ AB
VD
AFFÄRSOMRÅDE
ÅTERVINNING

AFFÄRSOMRÅDE
LOGISTIK

Renovas affärsidé är att erbjuda miljö
smarta tjänster och återvinna avfall till
energi och nya råvaror. Koncernen består
av moderbolaget Renova AB och dotter
bolaget Renova Miljö AB.
Affärsområde Tilldelningar inom Renova AB
utför direkttilldelade uppdrag till självkostnadspris för ägarkommunerna. De mest omfattande
är insamling av hushållsavfall, förbehandling
av matavfall och energiåtervinning av hushållsavfall. Miljöskola Avfall ingår också i tilldelningarna. Behandlingsanläggningen för
biologiskt avfall och flera omlastningsstationer
i ägarregionen tillhör Renova AB. Dessutom
finns ett antal koncerngemensamma funktioner,
exempelvis HR- och IT-avdelningarna, inom
moderbolaget.
Renova Miljö AB består av två affärsområden, Återvinning och Logistik. Båda verkar
på en konkurrensutsatt marknad med konkurrenskraftiga priser.
Affärsområde Återvinning erbjuder miljö
riktig behandling av avfall på anläggningar
som exempelvis avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier.
Affärsområde Logistik erbjuder tjänster som
transport, behållare och omhändertagande av
avfall. Här finns en stor egen fordonsflotta och
även tillgång till upphandlade transportentreprenörer. Affärsområdet har också egna verkstäder där man servar och reparerar fordon
och behållare.

.
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NYTT I
OMVÄRLDEN
Några exempel på vad som hänt i
bransch och samhälle under 2020.
• Skatt på plastbärkassar och fruktpåsar infördes
den 1 maj.
• Tretton kommuner antog den gemensamma
avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar
avfallet”.
• Branschorganisationen Avfall Sverige lanserade ett
skyltsystem med färger, symboler och benämningar
för olika avfallstyper, efter dansk modell. Målet är
en nationell standard.

NY HÅLLBARHETSCHEF PÅ RENOVA
Marlene Hedendahl är Renovas nya hållbarhetschef. Hon började i maj 2020 och har tidigare
arbetat med hållbarhets- och kvalitetsfrågor
inom fordonsbranschen.
Tjänsten som hållbarhetschef är nyinrättad och
omfattar även kvalitetsfrågor. Marlene ingår i
Renovas koncernledning.
Marlene Hedendahl är kontaktperson för denna
hållbarhetsredovisning som avser kalenderåret
2020 och är Renovas 11:e årliga hållbarhets
redovisning sedan 2010. Hållbarhetsredovisningen
är GRI-refererad, nivå Core.
Du når Marlene på marlene.hedendahl@renova.se

• Många initiativ togs i landet för att stimulera
återbruk, delat ägande och uthyrning av produkter
som används sällan.
• Företaget Northvolt fick bidrag från Naturvårdsverket för att bygga en anläggning för återvinning
av laddningsbara bilbatterier.
• I augusti trädde förändringar i avfallsförordningen
i kraft. Kraven på sortering av byggavfall skärptes
och kommunerna får rätt att avgiftsfinansiera
avfallsförebyggande åtgärder.
• Vid företaget Norrvidinges miljöanläggning utanför Halmstad började man sortera svårsorterade
återvinningsmaterial med hjälp av ett robotsystem.
• Från 1 november blev det obligatoriskt för företag
och verksamheter som hanterar farligt avfall att
rapportera uppgifter om det till Naturvårdsverket.
• Ragn-Sells inledde byggandet av en ny anläggning
för utvinning av salter ur flygaska från avfalls
förbränning. Det handlar om natriumklorid,
kalciumklorid och kaliumklorid.
• Regeringen beslutade upphäva producentansvaret
för returpapper. Istället ska kommunerna ansvara
för insamlingen. Förändringarna gäller från 2022.
• Sysavs anläggning i Malmö för automatisk textil
sortering togs i bruk. Det är den första anläggningen i sitt slag i Sverige.

Renovas Hållbarhetsredovisning är tryckt hos
Lenanders Grafiska AB och uppfyller kriterierna för en
svanenmärkt trycksak. Den tryckta produkten är också
klimatkompenserad. Genom att skanna QR-koden
ovan kan du se en redovisning av dess klimatbelastning.
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• Enmansutredaren Anders Bengtsson föreslog en
hög skatt på engångsartiklar som muggar och
behållare av plast i en statlig offentlig utredning.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

SÅ STYRS RENOVAS HÅLLBARHETSARBETE
Styrdokument och beslut
Vår verksamhet styrs av lagar och förordningar,
bolagsordning, ägardirektiv, inriktningsdokument
och styrelsebeslut i Renova och Renova Miljö.
Även kommunfullmäktiges budget och anvisningar
från kommunstyrelsen, som till exempel struktur
och tidplan för uppföljningsprocessen, är styrande.
De planer, policyer och program som kommun
fullmäktige i Göteborg fastställer gäller även för oss.

Ägarstruktur
Renova är ett aktiebolag som ägs av
tio kommuner med Göteborg som
största delägare. Bolagsstämman
beslutar om fastställande av r esultatoch balansräkning, antar ägardirektiv och utser styrelseledamöter
till Renova AB och Renova Miljö AB.
Stadshus AB i Göteborg är Renovas
moderbolag. Renova deltar i Stadshus ägardialoger och redovisar
uppnådda resultat.

STYRDOKUMENT
OCH BESLUT

ÄGARSTRUKTUR

RENOVAS
HÅLLBARHETSARBETE

UPPFÖLJNING

Uppföljning
Flertalet mål, inklusive de för hållbarhetsarbetet,
följs regelbundet upp med hjälp av nyckeltal eller
mätetal som är gemensamma för hela koncernen och
ibland också för hela Göteborgs Stad. En uppföljning
av koncernens mål, strategier och uppdrag sker
regelbundet till moderbolaget Stadshus AB genom
ägardialoger och uppföljningsrapporter. Uppföljning
och utvärdering av bolagets internkontrollplan sker
dels löpande under året, dels i en årlig slutrapport
till styrelsen. Uppföljning av våra mål och risker sker
också i form av externa revisioner, internrevisioner
och i genomförandet av våra egna åtgärdsplaner.
Hållbarhetsredovisningen är vår övergripande uppföljning av hållbarhetsarbetet. Medarbetarenkäten
är en kompletterande metod för att följa upp och få
en bild av om arbetet bedrivs på rätt sätt.

HÅLLBARHET
I AFFÄRSPLANEN

LEDNING OCH
HÅLLBARHET

Hållbarhet i affärsplanen
Renovakoncernen har en
gemensam affärsplan som
baseras på ovan nämnda
styrdokument, omvärldsanalys, riskanalys mm.
Hållbarhetsarbetet styrs
av de strategier och mål
som finns där. Väsentliga
hållbarhetsfrågor i affärsplanen uppdateras årligen.
Koncernen är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö
och arbetsmiljö och har
därför även ett utvecklat
ledningssystem.

Ledning och hållbarhet
VD och koncernledning är ansvariga i att
driva och koordinera arbetet med hållbarhetsfrågorna både i affärsplanen och särskilda
projekt. Hållbarhetschefen är sedan i maj 2020
med i koncernledningen och strukturerar, håller
ihop och driver hållbarhetsfrågorna tillsammans med övriga i ledningen. Mer om våra
väsentliga hållbarhetsfrågor och om våra mål
och ambitioner på sidan 12. Våra prioriterade
intressenters förväntningar hittar du på
sidan 14.
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
OCH AMBITIONER
Renova ska vara regionens resurs för miljöriktig
avfallsbehandling. Tillsammans med kunder och
ägare arbetar vi för minskade avfallsmängder och
minskat klimatavtryck av avfallet.

Nedan presenteras de hållbarhetsfrågor Renova,
efter dialog med intressenterna, valt ut som mest
väsentliga.

Klimatpåverkan l Resurseffektivitet l Stabil ekonomi och konkurrens
kraftiga priser l Hålla hela arbetslivet och därefter l Kombinera långsiktigt
kompetensbehov och samhällsnytta

KLIMATPÅVERKAN
VARFÖR VÄSENTLIG: Avfallet har stor påverkan

AMBITION FRAMÅT: För att klara de klimatut-

på utsläpp av koldioxid till atmosfären då en del
av avfallet som lämnas och måste förbrännas ger
upphov till fossila utsläpp. Energiåtervinningen av
avfall bidrar å andra sidan till att minska deponering och samhällets behov av energiråvara.

maningar som vårt samhälle står inför behöver
avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer avfall
behöver hanteras högre upp på avfallstrappan men
ännu mer måste göras för att minska uppkomsten
av avfall. Renova har tillsammans med våra
intressenter en stor utmaning i att åstadkomma
den beteendeförändring som krävs.
Renova kommer fortsatt att följa den klimatplan
som beslutats. Konkreta mål finns även i affärs
planen. De långsiktiga ambitionerna beskrivs på
sidan 18.

STYRNING: Renovas klimatplan ihop med mål som
är satta i affärsplanen styr klimatarbetet internt.
HÄNT UNDER 2020: Koldioxidutsläppen har varit

jämförbara med föregående år. Renova upprättade
under 2019 en klimatplan. Några av de aktiviteter
som genomfördes 2020 var byte till fossilfritt stöd-
bränsle, utveckling av vätgasdrivet fordon och
deltagande i CinfraCap. Läs mer på sidan 20.

RESURSEFFEKTIVITET
VARFÖR VÄSENTLIG: Vi har stor påverkan på hur

resurser i avfallet tas till vara och hur avfallsströmmar styrs. När vi väljer rätt behandling kan energi
och material i högre grad återföras till samhället.
STYRNING: Återvinning till energi och nya råvaror

ligger i Renovas affärsidé och är central i Renovas
affärsplan.
HÄNT UNDER 2020: Vi utvinner mer och mer el

och värme från avfallet, och energiproduktionen
har varit rekordhög. Vår interna energiförbrukning
har fortsatt minska.
Allt mer material återvinns och går tillbaka till
samhället, antingen via oss eller våra samarbets-
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partners. Se diagrammet ”åter till samhället”,
sidan 23 och text om End of Waste-kriterier på
sidan 26.
För att öka andelen materialåtervinning pågår
många utvecklingsprojekt. Läs exempelvis om återvinning av deponimaterial på sidan 22. Projektet
Töm säcken kan du läsa om på sidan 24.
AMBITION FRAMÅT: Mängden avfall som återförs

till samhället från avfallstrappans samtliga steg ska
öka. Målet på kort sikt är en ökning med 20% från
2018 till 2024. Under 2021 lägger vi extra fokus
på deponierna och målet är att 7% av den totala
deponimängden ska återföras till samhället.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

STABIL EKONOMI OCH KONKURRENSKRAFTIGA PRISER
VARFÖR VÄSENTLIG: Goda ekonomiska förutsättningar är nödvändiga för att utveckla verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt.
STYRNING: Att vi följer riktning och mål i Renovas

affärsplan och budget följs upp i styrelsen för
Renova och i Koncernledningen.
HÄNT UNDER 2020: Trots ett år starkt präglat

av den pågående pandemin levererar Renovakoncernen ett positivt resultat. Bland annat låga
energipriser samt låga världsmarknadspriser på
återvinningsmaterial gör att resultatet inte riktigt
når budgeterad nivå. Enligt årliga prisjämförelser

är Renovas priser fortsatt konkurrenskraftiga på
marknaden.
Beläggningen på koncernens anläggningar är
hög med ett bra resursutnyttjande. Även nyttjande
graden på fordon, behållare och verkstad har
utvecklats genom förbättrad planering.
AMBITION FRAMÅT: Genom vårt långsiktiga

ansvarstagande stärker vi möjligheterna att nå
en hållbar tillväxt i regionen. Våra ekonomiska
förutsättningar ska möjliggöra nödvändiga investeringar i både anläggningar, vår fordonspark och i
utveckling av medarbetare. Läs mer om planerade
investeringar i våra anläggningar på sidan 40.

HÅLLA HELA ARBETSLIVET OCH DÄREFTER
VARFÖR VÄSENTLIG: I vår verksamhet finns
många yrkesroller, varav en stor andel med fysiskt
tunga arbetsuppgifter. Renova arbetar därför aktivt
med hållbart medarbetarskap och att systematiskt
minska arbetsrelaterade olyckor och ohälsa.
STYRNING: Renova har ett certifierat system för

arbetsmiljö där policy, mål och rutiner beskriver
hur vi styr verksamheten.
HÄNT UNDER 2020: Arbetet med att s trukturera
om det systematiska arbetsmiljöarbetet så att
operativa arbetsmiljöfrågor hanteras så nära källan
som möjligt har fortsatt, och arbetsmiljöutbildning
för samtliga chefer och skyddsombud påbörjats.
För att öka säkerheten för chaufförerna har
automatlås av fordon tagits fram och håller på att

installeras i alla Renova tunga fordon. Funktions
analyser genomfördes, se sidan 33.
Sjuktalen har genom aktivt arbete med förebyggande och främjande hälsoarbete tidigare sänkts.
Under 2020 har de ökat något med anledning av
pandemin.
AMBITION FRAMÅT: Renova vill ha den bästa fysiska
och psykosociala arbetsmiljön i branschen. Fokus
under 2021 ligger på att alla ska känna till vilka
säkerhetsföreskrifter som gäller på deras arbetsplats.
Renovas ambition är att ha medarbetare som a lltid
känner sig trygga och säkra. Varje arbetsgrupp ska
under 2021 arbeta vidare med frågor från Uppförandekoden kopplat till våra förhållningssätt Helhets
perspektiv, Engagemang, Tillsammans och Ansvar.

KOMBINERA LÅNGSIKTIGT KOMPETENSBEHOV OCH SAMHÄLLSNYTTA
VARFÖR VÄSENTLIG: Renova har ett ansvar för

och vill vara en attraktiv arbetsplats som arbetar
aktivt både med jämställdhet och mångfald. Vi vill
även skapa möjligheter för dem som har svårare
att ta sig in på arbetsmarknaden.
STYRNING: Renovas Likabehandlingsplan ihop

med formulerade mål i affärsplanen är styrande.
HÄNT UNDER 2020: Projektet Jobbspår avfall och

återvinning har fortsatt enligt plan. Fyra från projektet har fått anställning under året och en ny
omgång har s tartats. Läs mer på sidan 30.
Ytterligare satsningar har varit språkträning i
svenska, samt att lyfta viktiga förutsättningar för

att få kvinnor att söka sig till våra mansdominerade
befattningar. Läs mer på sidorna 32 och 29.
AMBITION FRAMÅT: En tredje omgång av J obbspår

är i dagsläget pausad, mycket beroende på osäker
heten kring covid-19. Däremot planeras under våren
2021 uppstart av ytterligare en grupp i språkträning
i svenska. Målet för 2021 är att samtliga medarbetare ska ha grundläggande svenskkunskaper i
enlighet med krav i respektive befattning.
Jämn könsfördelning är en utmaning i vår
bransch, och vi har satt som mål att inom fem år
ska 20% av Renovas yrkesgrupper ha en jämn
könsfördelning (40/60%). Idag är den siffran 18%.
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VÅRA PRIORITERADE
INTRESSENTERS FÖRVÄNTNINGAR
För Renova är det av stor vikt att ha en öppen och
levande dialog med våra intressenter. Det är också en
förutsättning för att vi ska vara framgångsrika i vårt
hållbarhetsarbete. Dialogen sker kontinuerligt och

årligen sammanställs de prioriterade intressenternas
förväntningar. Dessa ligger sedan till grund för vårt
vidare arbete med affärsplanen.

Viktiga kanaler

Viktiga frågor

• Ägarkommunernas budgetar.

• Utveckla nödvändig infrastruktur som svarar mot behovet av energiåtervinning,
deponering, biobehandling och omlastning.

• Ägardirektiv.
Ägare

• Ägardialog.

• Utveckla och förbättra avfallshanteringen för ägarkommunerna avseende ökad
återvinning, minskad negativ miljöpåverkan och förbättrad kostnadseffektivitet.
• Lönsamhet i alla delar. Renova Miljö AB skall erbjuda marknadsmässiga priser.
Renova AB ska vara ett verktyg för ägarkommunerna, där avgifter utgörs av
självkostnad.
• Bolaget ska ha en tillfredsställande soliditet.

Tilldelande
ägarkommuner,
kundperspektiv

• Utreda hur stadens fjärrvärme kan ställas om till att bli förnybar.

• Kommunernas Chefsnätverk för Renova (KCR).

• Erbjuda kommunerna konkurrenskraftiga priser samt tillhandahålla en transparent
uppföljning.

• Prissamråd.

• Bistå med expertkunskap och stötta kommunerna som beställare.

• Avtals- och driftuppföljningsmöten.

• Renova skall utveckla medarbetare, tjänster och behandling så att produktionen
blir optimal ur ett både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

• Kundskapsmöten.

Medarbetare

Kunder

• Rådgivning.
• Kundkontakt.

• Erbjuda kunder expertkunskap och bidra till utveckling samt utveckla kundportalen
att även omfatta miljöresultat.

• Anbudsförfrågningar.

• Leverera snabb och precis information om resultat och avvikelser.
• Bygg- och fastighetssektorn önskar ökad kapacitet för finsortering
och en mer detaljerad redovisning av materialflöden.

• Arbetsplatsträffar,
Ledarforum, Dialogen.

• Skapa en trivsam och utvecklande arbetsmiljö med respekt och delaktighet,
samt att arbetsplatsen ska vara säker.

• Arbetsmiljökommitté.

• Att vi ska leva våra värderingar och vara trovärdiga.

• Lokala skyddsgrupper.

• Skapa en stabil, långsiktig och hållbar lönsamhet.

• Medarbetarsamtal.

• Vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare.

• Utbildningar.

Myndigheter

• MBL.
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• Tillståndsansökningar och
detaljplaner.

• God framförhållning krävs då det är långa processer.

• Tillsynsbesök.

• Kommunicera krav och förväntningar i ett tidigt skede.

• Samråd.

• Bevaka och besvara remisser.

• Remisser.

• Ge sakkunnig återkoppling på förslag till förändringar i regelverk och lagstiftning.

• Vägledning.

• Tolkningar och praxis av aktuell lagstiftning.

• Övervakning att aktuell lagstiftning samt tillstånd/anmälningar/villkor efterlevs.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

UTMANINGAR OCH RISKER
Under året görs löpande riskanalyser i affärs- och
stödprocesser för att identifiera risker som kan
försvåra att målen nås. Dessa tas med i affärsplane
arbetet. Riskerna värderas av koncernledningen
och en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram för de
största riskerna. Dessa ingår också i internkontroll-

Hållbarhetsfråga
• Klimatpåverkan.
• Resurseffektivitet.
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser.

planen och styrelsen väljer sedan ut vilka strategiska
risker de ska följa upp.
I tabellen nedan redovisas ett urval av risker och
utmaningar från affärsplanen och hur de hänger ihop
med våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Utmaning

Risker

Säkerställa regionens
behov av deponi
kapacitet.

Framtida brist på deponikapacitet
i vår region. För närvarande är det
mycket snabb fyllnadstakt i befintliga
deponier.

Åtgärder
• Öka återföringen av lämpliga
fraktioner från deponier till
samhället.
• Utöka kapacitet på Renovas
deponier.
• Förbered för framtida deponi.

• Klimatpåverkan.
• Resurseffektivitet.
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser.

• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser.
• Kombinera långsik
tigt kompetensbehov
med samhällsnytta.
• Klimatpåverkan
• Resurseffektivitet
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser.

Acceptans för energi
återvinningens roll i
avfallssystemet. För
närvarande saknas
andra behandlings
metoder för stora
avfallsströmmar.

Fossilt avfall ger fossila utsläpp.

Ökad konkurrens om
arbetskraft inom viktiga
yrkesgrupper kan på sikt
leda till brist på kompe
tens eller kapacitet.

Utan rätt människor i vår organisa
tion kommer framtida förväntningar
från intressenterna inte att mötas.

Lokalisering av avfalls
anläggningar i en allt
mer förtätad stad.

Felaktiga placeringar riskerar leda till
ineffektivitet och ökade transporter.

Negativ opinion bland allmänhet och
beslutsfattare till fortsatt utveckling
av energiåtervinning.

• Öka utsorteringen av värde
material ur avfallet vid källan
och centralt.
• Utveckla möjligheter för
avsättning av material.
• Bygga kunskap om teknologier
för att minska klimatpåverkan
från energiåtervinning.
• Öka rekryteringen från grupper
långt ifrån arbetsmarknaden.
• Öka intresset hos unga för ”våra”
yrken.
• Vidareutveckla Renovas arbetsgi
varvarumärke.
• I dialog med kommunerna säkra
mark för framtiden, samt påvisa
vikten av avfallshanteringens roll i
samhället.
• Utveckla logistik och teknik för att
möjliggöra nya placeringar.
• Fortsätta arbetet med kommuni
kation av uppförandekoden. Det
ska vara känt av alla oss som
jobbar för eller med Renova.

Fortsätt upprätthåll
Renovas varumärke
som stabilt, transparent
och samhällsnyttigt
företag.

Medvetna eller omedvetna avsteg
från Renovas uppförandekod av
medarbetare eller partners kan orsa
ka stor förtroendeförluster.

• Vi ska hålla hela
arbetslivet och
därefter.

Renovas personal ska
ha rätt förutsättningar
för att klara dagens och
framtidens arbetsuppgif
ter i en god arbetsmiljö.

Tunga eller svåra arbetsuppgifter
utan rätt stöd eller kunskap kan leda
till skada eller sjukdom.

• Säkra ett aktivt frisvårdarbete och
ett effektivt arbetsmiljöarbete.

• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser.

Renova ska även framåt
vara en leverantör som
väljs av många kunder i
en allt skarpare nationell
och internationell kon
kurrens.

För låga ersättningar riskerar att
hindra utvecklingen mot ökad kvalitet
och hållbara lösningar.

• Fortsätta utveckla konkurrens
kraftiga, innovativa tjänster.

• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser.

• Transparenta i allt som görs.

Svårt att hitta avsättning med rätt
värde för utsorterat material eller
produkter.

• Rätt organisatoriska förutsätt
ningar för chefer och medarbetare.

• Arbeta för att höja värdet av det
”återvunna”.
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MILJÖMÄSSIG
HÅLLBARHET
Att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga.
Att minimera påverkan på naturen
och människans hälsa.
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Ny effektiv lakvattenrening på Tagene
I maj 2020 togs en helt ny reningsanläggning för lakvatten i drift på
Tagene deponi. Efter en del justeringar i början fungerar den nu som
tänkt. – Nu har vi en stabil rening av lakvattnet från Tagene, säger
Daniel Collvik, projektledare.
Anläggningen består av en damm
som fungerar som utjämnings
magasin, ett kemiskt reningssteg
för tungmetaller samt kolfilter
som fångar upp organiska föreningar, bland annat PFAS-ämnen*.
Reningen liknar den som togs
i drift på Renovas andra deponi,
Fläskebo, 2019. Men reningen
på Tagene ska hantera nästan
tre gånger så mycket lakvatten,
cirka 140 000 kubikmeter per år
jämfört med 50 000 på Fläskebo.
Lakvattnet på Tagene är också en
större utmaning eftersom deponin
är äldre. Genom åren har olika
typer av avfall deponerats här,
vilket innebär ett större spektrum
av föroreningar.
– Det finns till exempel betydligt mer organiska ämnen i lakvattnet på Tagene. Därför måste
vi byta ut kolfiltren här betydligt
oftare, säger Daniel Collvik.

I deponins miljötillstånd finns
gränsvärden för hur höga halter
av PFOS och olika tungmetaller
det renade lakvattnet får innehålla.
– Värdena för tungmetaller
klarar vi med god marginal.
Särskilt bra reningseffekt har vi
för koppar och kadmium, säger
Lisa Bindgård, miljöutredare.
– Även för PFOS ser vi en bra
rening. Här är det viktigt att
byta kolfilter med lagom intervall eftersom filtren blir mättade
allteftersom smutsigt lakvattnet
strömmar igenom.
Det renade vattnet leds via
avloppsnätet till Gryaabs avloppsreningsverk i Rya på Hisingen.
Rötat slam från Ryaverket är
certifierat för användning som
gödning på åkermark. Att lakvattnet på Tagene renas till tolerabla
nivåer är därför en förutsättning

för att även fortsättningsvis få
leda lakvattnet till Ryaverket.
Undersöker PFAS-reningen
Renova är bland de första i Sverige
som nu renar lakvatten från PFAS.
Med stöd av branschorganisationen Avfall Sverige följer nu Renova
halterna av 11 olika PFAS-ämnen
i reningen på de båda deponierna.
– Med hjälp av resultaten ska vi
bland annat uppskatta hur mycket
kol som behövs för att reningen
ska bli effektiv, och hur ofta filtren
behöver bytas, säger Viktoria
Edvardsson, miljöutredare.
Slutsatserna ska redovisas i
en rapport som kan användas av
andra kommuner och avfallsföre
tag som planerar PFAS-rening.
Rapporten ska vara klar i februari
2021.

.

* PFAS, ett samlingsnamn för en stor grupp miljöskadliga ämnen som är väldigt svårnedbrytbara i naturen.
PFAS-ämnen finns bland annat i olika plastprodukter och impregneringsmedel. PFOS ingår i dessa ämnen.

Kenneth Hägerlo ansvarar för prov
tagningarna i den nya vattenrenings
anläggningen.
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VÅRT
KLIMATARBETE

Många åtgärder ska
minska klimatavtrycket

Ett minimerat klimatavtryck och minskad lokal klimatpåverkan av avfall
ingår i den långsiktiga ambition som Renovas styrelse fastställde 2020.
Genom våra aktiviteter i närtid och arbete på lång sikt bidrar vi till
minskade klimatutsläpp.
Hur jordens uppvärmning ska
hejdas är en av vår tids viktigaste
frågor.
Renovas uppgift är att ta hand
om avfall och behandla det på miljömässigt bästa sätt. Det viktigaste
vi kan göra för minskad klimatpåverkan är därför att tillsammans
med våra kunder flytta avfallet
så långt upp i avfallstrappan som
möjligt – underlätta för mer återanvändning, återvinning och
avfallsminimering.
Vi ska också se till att vår egen
verksamhet gör så litet klimatavtryck som möjligt. Våra tunga

fordon och arbetsmaskiner drivs
sedan flera år tillbaka med fossilfria bränslen. Det avfall som lämnas till vårt avfallskraftvärmeverk
har däremot en klimatpåverkan.
Anläggningen släpper årligen ut
cirka 540 000 ton av växthusgasen koldioxid. En tredjedel är
av fossilt ursprung, och kommer
till största delen från plast i restavfallet. Resterande två tredjedelar är växtbaserad och biogen.
Långsiktiga ambitioner
Hösten 2020 fastställde R
 enovas
styrelse långsiktiga ambitioner för

CO2

CO2

Fossil

Fossil

CO2
CO2

Plast
Olja
Koldioxid uppstår vid all nedbrytning av biologiskt material och vid förbränning.
Illustrationen visar det naturliga kretsloppet för koldioxid (till vänster) och den
nettotillförsel som sker vid transporter med fossila drivmedel och vid förbränning
av avfall med fossilt innehåll (till höger).
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koncernen. Inom miljö/hållbarhet finns nu följande ambitioner
på 10–15 år sikt för att minska
klimatpåverkan:
• Koldioxidavskiljning på S ävenäs
avfallskraftvärmeverk.
Ett principbeslut är taget, men
om ett sådant projekt kan genom
föras beror på vad som är tekniskt, juridiskt och ekonomiskt
möjligt.
• Avfallets miljöprestanda återkopplas till alla kunder/brukare.
Vi ska utveckla vår återrapportering till avfallslämnarna när
det gäller de miljö- och klimat
avtryck avfallet ger både vid
transport och behandling.
• Renovas fordon är 100 procent
elektrifierade, inklusive vätgasdrift.
Fordonsflottan ska fortsatt ha
klimatmässigt bästa teknik.
Beroende på utvecklingen inom
området kan det även handla
om annan teknik än eldrift.
• Mer än 30 procent av a vfallet
återförs till samhället som
material eller produkter.
Mäts genom intäkterna från
material och produkter som
återförs till samhället. Intäk
terna ska överstiga 30 procent
av omsättningen, exklusive
energiintäkter.
– Klimatfrågan berör oss alla.
Det är extremt viktigt för Renova
att både ha tydliga långsiktiga
ambitioner och en klimatplan
som guidar de närmaste åren,
säger Marlene Hedendahl,
hållbarhetschef.

.

RENOVA OCH HÅLLBARHET

VÅRT
KLIMATARBETE

Klimatbokslutet vidgar
perspektivet

Genom att ta hand om avfall tillför Renova växthusgaser till atmosfären.
Men ersattes Renovas behandling av avfallet med annan form avfalls
hantering och energiproduktion skulle utsläppen kunna bli tre gånger
så stora. Det visar det senaste klimatbokslutet.
Bokslutet, som gjorts av konsult
företaget Profu, visar direkta
utsläpp av klimatgaser från
Renova. Det visar också andras
utsläpp som är en förutsättning
för, eller blir en konsekvens av,
Renovas tjänster.
Klimatbokslutet sätter även in
Renovas verksamhet i ett större
sammanhang, och visar vilka
klimatkonsekvenserna skulle bli

Renova KB 2019

för samhället utan Renova.
Alternativ till den avfallshantering och energiproduktion vi utför
skulle i dagsläget ge upphov till
betydligt större utsläpp av klimatgaser. Till exempel är deponering
av avfall fortfarande det dominerande alternativet till avfallsförbränning i stora delar av Europa.
– Att lyfta blicken och se
Renovas klimatpåverkan i ett

större sammanhang är viktigt att
ta med sig i det strategiska arbetet,
säger Marlene Hedendahl, hållbarhetschef.
– Men vi får inte glömma att
den största utmaningen är att
minska avfallsmängderna, särskilt
de med fossilt innehåll. Det är det
som kommer att göra en större
skillnad.

.

TILLFÖRDA UTSLÄPP

UNDVIKNA UTSLÄPP
Direkt

Utsläpp från egen
verksamhet
(208 700 ton CO2e)

Indirekt

Utsläpp som undviks tack vare företagets
produkter och tjänster
(-913 200 ton CO2e)

(99 100 ton CO2e)

Summan av tillförd och undviken
klimatpåverkan

Totalt
-1 200

Utsläpp i andras
verksamheter

(-605 500 ton CO2e)

-1 000
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kton CO2e
-200
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Så här läser du diagrammet
Klimatbokslutet gjordes 2020 med siffror
från 2019. Renovas direkta utsläpp låg då
på drygt 200 000 ton koldioxidekvivalenter*,
medan de indirekta beräknades till cirka
100 000 ton. De utsläpp som undveks
beräknades till drygt 900 000 ton.
Tillförda direkta utsläpp: Fossil koldioxid, främst från förbränningen av
avfall. Deponiverksamhet och biologisk

behandling genererar små utsläpp av
främst metangas.
Tillförda indirekta utsläpp: El som vi
inte själva producerar och som används för
att sortera avfall och driva våra anläggningar.
Tillverkning och transport av maskiner,
material, processkemikalier och annat som
behövs i Renovas verksamhet. Utsläpp vid
biogasproduktion.

Undvikna indirekta utsläpp: Utsläpp från
deponier i Europa. Utsläpp från alternativ
produktion av värme och el. Men även
utsläpp vid tillverkning av jungfruligt material
till nya produkter, som undviks genom att vi
sorterar ut och förädlar återvunnet material
ur avfallet.
* Koldioxidekvivalenter = samtliga klimatgasers
påverkan omräknat till koldioxid.
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VÅRT
KLIMATARBETE

Fossilfritt stödbränsle och
vätgas i tanken

Renovas första klimatplan arbetades fram 2019 och fastställdes 2020.
I den finns klimataktiviteter som vi ska arbeta med under de närmaste åren.
Här är några av de aktiviteter vi genomförde under 2020:
Fossilfritt i stödbrännarna
Efter ombyggnad av stödbrännarna används sedan februari 2020
fossilfritt stödbränsle till de fyra
förbränningslinjerna i avfallskraftvärmeverket. Stödbränslet behövs
när pannorna ska startas efter
underhåll och reparationer. Nu
används biodiesel istället för fossil
olja, vilket innebär att utsläppen
av fossil koldioxid minskar med
cirka 1 400 ton per år.
Fånga in koldioxid
Under året har vi byggt på kunskapen kring CCS (Carbon
Capture and Storage). Det har
resulterat i ett principbeslut om
införandet av koldoixidinfångning
från avfallskraftvärmeverket och
en övergripande plan.

Projekt CinfraCap
om infrasturktur
Om Renova investerar i en anläggning som fångar in koldioxid
behöver koldioxiden sedan fraktas
vidare till ett slutförvar. 2020
påbörjades förstudien i projektet CinfraCap. Här samarbetar
Renova, PREEM, St1, Nordeon,
Göteborg Energi och Göteborgs
Hamn. Förstudien undersöker
förutsättningarna för gemensam
infrastruktur där infångad koldioxid transporteras till Göteborgs
Hamn. Därifrån skulle koldioxiden
kunna transporteras vidare med
fartyg till förvaringsplatser under
havsbotten. Resultatet av för
studien presenteras våren 2021.
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Dyrare med stort
fossilinnehåll i avfallet
För att om möjligt styra bort plast
från energiåtervinning infördes
2019 och 2020 nya avfallsslag:
Fint och Grovt brännbart avfall
med högt fossilinnehåll. De har ett
högre behandlingspris än annat
brännbart avfall. Avsikten är att
priset ska stimulera ökad åter
vinning.
– Det har fungerat som vi tänkte. Vi får en hel del förfrågningar
från kunder med mycket plast i
avfallet. Dialogen ger oss möjlighet att föreslå andra alternativ för
plasten, säger Sixten Lindberg,
försäljningschef Affärsområde
Återvinning.

kunskap för att driva vårt och
samhällets arbete inom avfall,
miljö och klimat vidare.
Under året har även flera
examensjobb bidragit till ökad
kunskap inom klimatområdet:

Forskning, utveckling
och ex-jobb
Vi deltar i ett stort antal samarbeten kring forskning och
utveckling. De ger oss nödvändig

Metangas från deponi
Erik Johansson studerade ekosystemteknik vid Lunds T
 ekniska
Högskola. Han undersökte metan
gasutsläpp från deponin i Tagene

Avskiljning av koldioxid
Jasmine Andersson studerade till
civilingenjör på Luleå Tekniska
Universitet. Hon undersökte hur
en anläggning för att avskilja
koldioxid ur rökgasen på Sävenäs
skulle kunna se ut, och även hur
energiproduktionen och utsläppen
i övrigt skulle påverkas. Jasmines
arbete gav en bra första överblick
över teknik och energiåtgång för
att avskilja koldioxid.

Renovas och Sveriges första vätgasdrivna sopbil testades under 2020.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Damir Kitusa och Malin Bruhn framför stödbrännaren till en av pannorna. I flaskan som
Malin håller i finns RME, den typ av biodiesel som nu används till stödbrännarna.

och om dessa skulle kunna
utnyttjas som energikälla. Hans
slutsatser blev att utsläppen även
fortsättningsvis blir förhållandevis små.
Med vissa investeringar skulle
gasen kunna användas exempelvis
för uppvärmning av våghuset.

för hållbar vätgasproduktion på
Renova. Vätgasen skulle sedan
användas som drivmedel. Han
kom fram till att solceller var en
möjlighet, en annan att införa en
Organic Rankine Cycle (ORC) på
avfallskraftvärmeverket för att ta
till vara överskottsenergi.

Egen vätgasproduktion?
Andreas Hellström studerar Energiteknik på Chalmers Tekniska
Högskola (och arbetar dessutom
på avfallskraftvärmeverket). Han
utredde i sitt exjobb olika metoder

Mindre plast till den
biologiska behandlingen
Matavfall och livsmedelsavfall som
kommer till Renovas anläggning
i Marieholm innehåller tyvärr
en del plast. Ett projekt jobbar
med att minska plasten i avfallet
för bättre kvalitet på råvaran till
biogasframställning. Man vill
också minska andelen r estmaterial,
rejekt, från processen. Under 2020
utökades avfallskontrollen och
kunder med livsmedelsavfall gavs
information om sortering.
– Arbetet har gett goda resultat
och vi ser en nedåtgående trend
för plastföroreningarna säger
Viktoria Edvardsson, projekt
ledare. Arbetet fortsätter, och
avfallskontroll och återkoppling
till kunderna är en viktig del.

Andreas Hellström

Vätgasbil under utveckling
Renovas tunga fordonsflotta är
fossilfri sedan 2015. Fordonen
drivs idag främst med HVO,
en förnybar diesel baserad på
slaktavfall. De senast utvecklade
fordonen drivs helt med el.
I samarbete med Scania,
Powercell Sweden och JOAB
utvecklas nu den första elsopbilen
med bränslecellsteknik. Bilen tankas med vätgas och släpper enbart
ut vattenånga. Den testades under
2020. Provdriften startar första
kvartalet 2021.
Fördröjda aktiviteter
Enligt klimatplanen skulle alla
medarbetare på Renova genomgått intern grundutbildning i
miljökunskap under 2020. På
grund av pandemin genomfördes
inte alla utbildningstillfällen.
Utbildningarna kommer därför
fortsätta 2021.
Ytterligare en aktivitet som
blivit fördröjd är återkopplingen
av kundernas klimatdata via
kundportalen.

.
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”

Stora resurser
kan återföras till
samhället.

Nanna Bergendahl, chef för enheten Miljö och utredning, leder projektet som ska
öka återvinningen från deponierna.

Återvunnet och återanvänt
även från deponierna
”Öka materialåtervinningen från deponierna” är namnet på ett projekt inom
affärsområde Återvinning. – Även från avfallstrappans nedersta steg kan
stora resurser återföras till samhället, säger projektledare Nanna Bergendahl.
I projektet ingår praktiska försök,
till exempel med sortering. Men
man jobbar även med att fånga
upp kundönskemål om nya tjänster
och att kartlägga marknaden för
avsättning av nya material. Mycket
av det som körs in på Renovas
deponier idag är schaktmassor
från byggen och infrastruktur
projekt. För att veta om de inne
håller farliga ämnen, vilka och
hur mycket, måste avlämnaren ta
prover och analyser innehållet.
Resultatet styr hur massorna
ska behandlas och vad de kan
användas till.
– Ett exempel på en ny tjänst
vi kan erbjuda från 2021 är provtagning ute hos kund. Den kan
då göras redan innan man börjar
gräva. Det spar tid, och både vi
22

och kunden vet direkt vart massorna ska styras, säger Nanna.
Dagens klassificeringssystem
för schaktmassor handlar om farlighet och föroreningar. Däremot
finns ingen klassificering utifrån
beståndsdelar: Hur mycket lera,
morän, sten, sand och organiskt
material innehåller massorna?
Är de blöta eller torra?
– Mycket material kan återanvändas. Men det är viktigt att
kunna bedöma ur vilka typer
av massor material kan sorteras
ut och att göra rätt urval, säger
Nanna.

Som grund används schaktmassor
och andra jordmassor som kommer in eller uppstår på anläggningarna. Den färdiga jorden innehåller
även cirka 10 procent organiskt
material i form av trädgårdskompost från Renovas anläggning
Marieholm. Den blandas med
torv eller sand efter kundernas
önskemål. Jordarna används
sedan vid anläggningsarbeten.
Under 2020 har Renova producerat cirka 5 000 ton anläggningsjord på Tagene och Fläskebo.
Jordtillverkningen ska skalas
upp under 2021.

Jordtillverkning
Under 2020 har jordtillverkning på
deponierna Tagene och Fläskebo
startat i liten skala.

Återanvändning av
spårvagnsspårens bärlager
I slutet av året startade ett nytt
spännande projekt tillsammans

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Trafikkontoret i andra projekt.
Här kommer erfarenheter från ett
tidigare försök på Fläskebo med
utsortering av sten ur vissa inkommande schaktmassor väl till pass.
Sju procent tillbaka
till samhället
Sju procent av avfallet som kommer in till deponierna 2021 ska
återföras till samhället. Det är ett
koncernövergripande miljömål.

– Det låter kanske inte jätte
mycket. Men vi talar om väldigt
stora mängder totalt sett, så sju
procent innebär att 30– 40 000 ton
kan återföras till samhället, säger
Nanna Bergendahl.
Renova har även ett koncern
övergripande mål att mängderna
från avfallstrappans olika steg
som återförs till samhället ska öka
med sammanlagt 20 procent från
2020 till 2024.

Sten och
anläggningsjord

Råvara biogas
Återvinning från
farligt avfall
och kompostjord

Flisat trä, ris
samt metaller

2018 31 ton

2019 182 ton

2020 139 ton

2018 30 700 ton

2019 33 900 ton

2020 41 900 ton

2018 2 300 ton

2019 2 000 ton

2020 2 300 ton

2018 57 400 ton

2019 60 700 ton

2020 60 000 ton

2018 77 700 ton

2019 75 300 ton

2020 76 900 ton
2018 0 ton

2019 0 ton

2020 1 144 ton

Produkter för
återanvändning

Sorterat återvinningsmaterial

2018 3 394 st

2020 2 334 st

.

2019 4 100 st

med Trafikkontoret och Spår
vägen. Material som grävs upp
vid ombyggnad av spårvagnsspår
fraktas till Fläskebo. Spårens bär
lager, som består av makadam,
är intressant att återanvända. Den
ska nu sorteras och tvättas och
kvaliteten ska undersökas. Makadamen behöver vara kantig och av
en viss storleksfraktion. Om prisbilden hamnar rätt och materialet
uppfyller kvalitetskraven kan den
på försök komma att användas av

Skolelever
utbildade i miljö

MINIMERA

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA

ENERGIUTVINNA

DEPONERA

Åter till samhället från avfallstrappans olika steg
Illustrationen visar hur mycket avfall från
varje steg i avfallstrappan som återförts
till samhället som material, energiråvara
eller produkter åren 2018–2020. På det
översta trappsteget anger vi som ett mått
på förebyggande arbete antal skolelever
som utbildats i miljö.
Deponera
Här ingår bland annat anläggningsjordar
(se artikeln på denna och motstående sida).
Energiutvinna
När vi producerar el och värme kan vi ur
slaggen från avfallskraftvärmeverket sortera

ut flera olika metaller för återvinning. I sifforna
ingår även flisat trä och ris som levereras till
värmeverk.

tillverkning av biogas och biogödsel, liksom
jordar tillverkade med komposterat träd
gårdsavfall som bas.

Återvinna
Längst till höger på trappsteget återfinns
material som Renovas kunder sorterat
ut för återvinning samt material Renova
sorterar ut på egna anläggningar. Exempel
är plast, metall, gips, trä och wellpapp.
Dessa mängder har ökat över treårsperio
den. Även visst farligt avfall kan återvinnas,
liksom material från produkter där farligt
avfall plockats bort. Från vår anläggning
för biologiskt avfall levererar vi råvara för

Återanvända
Träpallar är exempel på en produkt som
sorteras ut av Renova för återanvändning.
Inom kort kommer sorterad och tvättad
makadam att återanvändas. På sikt är målet
att återanvändningen ska öka ytterligare.
Minimera
Rådgivning till våra kunder för att minska
avfallet är viktigt. Vi utbildar också kunder
och skolelever i miiljökunskap.
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Emma Hamilton, Renova, är projektledare för Töm säcken. Här diskuterar hon och Dan Gorga, miljöingenjör på
Kungälvs kommun, med Mikael Björkqvist som hjälper besökarna på Munkegärde att sortera.

Projekt Töm säcken för ökad återvinning
Från oktober 2020 uppmanas
besökarna på Munkegärde
återvinningscentral i Kungälv att
öppna och sortera innehållet i
medhavda säckar med avfall.
Projekt Töm säcken ska öka
återvinning och återbruk.
Töm säcken är en del av ett större
projekt på återvinningscentralerna
som KCR, Kommunernas Chefsnätverk för Renova, initierat. Projektet syftar till bättre sortering
och ökad återvinning.
– Målet är minskad miljöpå
verkan och en ännu mer kostnadseffektiv hantering av det avfall
och material som samlas in på
återvinningscentralerna, säger
projektledare Emma Hamilton
från Renova.
Besökare på återvinnings
centralerna kommer ofta med hela
säckar som kastas i containern för
brännbart avfall. Plockanalyser
visar dock att uppemot tre fjärdedelar av innehållet egentligen kan
återvinnas. Töm säcken testas på
Munkegärde i Kungälv, Alelyckan
i Göteborg och återvinnings
centralerna i Mölndal.
24

Containrarna för Brännbart
smått och Brännbart stort har
på Munkegärde bytt namn till
Energiåtervinning och Stoppade
möbler för att ytterligare betona
en snävare användning.
– Töm säcken har givit bra
resultat hittills, konstaterar Dan
Gorga, miljöingenjör på Kungälvs
kommun.
– Mängden avfall till energiåtervinning har minskat. Textilier är
exempel på sådant som nu sorteras
ut för återvinning.
Vid containern för energiåtervinning finns nu bord där
besökarna kan tömma säckarna
och sortera. Den första tiden har
extra personal varit på plats tre
dagar i veckan för att informera
och hjälpa till.
– Vi ska även testa en period
utan extra personal för att se hur
det fungerar. Försöket ska utvärderas i mars 2021.
– Men vi ser redan nu att vi kan
fortsätta på det här spåret, säger
Dan Gorga.
Parallellt med Töm säcken
pågår försök att sortera ut böcker,
lastpallar och hårdplast (ej förpackningar) för återvinning.

I Ale och Öckerö sorterar man
nu ut hårdplast och på Sävenäs
återvinningscentral i Göteborg
kan besökarna lämna böcker och
lastpallar separat.
Varje försök följs upp, resultaten jämförs och utvärderas.
Övriga ägarkommuner kan sedan
ta del av kunskaper och erfarenheter för att utveckla den egna
verksamheten.
I projektet ingår även u
 tbildning
av medarbetarna på återvinningscentralerna. På grund av covid-19
har utbildningen flyttats från 2020
till 2021.
Fler projekt tillsammans 
med ägarkommunerna
Just nu pågår flera intressanta
projekt tillsammans med ägarkommunerna.
Försöket med återvinnings
pråmen på älven i Göteborg fort
sätter. Andra exempel är utveckling av Miljöskola Avfall och en
förstudie om konsekvenserna av
utökat kommunalt ansvar för
bygg- och rivningsavfall.

.
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Mer energi och mindre elförbrukning
på plats och att vi moderniserat
2020 blev ett rekordår för
förbränningsregleringen på de två
energiproduktionen på avfalls
Intern elförbrukning
persäger
såld Jonas
MWh Axner,
energi
äldsta(kWh)
pannor,
kraftvärmeverket. Man
kWhutvann
chef för Teknisk stab, affärsom
också mer energi per54,0
ton avfall
råde Återvinning.
än någonsin tidigare,52,0
och
– Även affärsområdets drift
använde också mindre
optimeringsgrupp jobbar ständigt
50,0 el per
med förbättringar i arbetssätt och
MWh såld energi.
48,0

Adam Danielewicz och Ilona Morad
övervakar förbränningsprocessen.

46,0 är det
Precis som de senaste åren
summan av ett antal förbättringar
44,0
som lett till en allt resurseffektivare
42,0
energiproduktion.
– Under 2020 har vi40,0
sett full
2010 2011
effekt av att nya värmepumpar
är

kWh/ton
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3,00
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Energieffektivitet

Intern elförbrukning (kWh) per såld MWh energi
kWh
54,0

utrustning.
Totalt förbrändes 2020 drygt
535 000 ton i avfallskraftvärme
verket. 1 813 GWh energi i form
av värme och el utvanns. Se fler
siffror för energiproduktion på
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
sidan 45.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

För produktionen av 1 MWh såld energi förbrukade
Sävenäsanläggningen 2020 i snitt 43,6 kWh el. Att kurvan
fortfarande kan gå nedåt är ett resultat av ett systematiskt
Energieffektivitet
arbetssätt med många små förbättringar och energikWh/ton
besparande åtgärder.
3,50

2,90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Av varje ton avfall som förbrändes 2020 utvanns 3,39 MWh
energi. Det är en ytterligare effektivisering från år 2019, då
man utvann 3,38 MWh. I avfallskraftvärmeverkets barndom
– på 70-talet, fick man ut knappt hälften så mycket energi av
ett ton avfall som i dagens moderna avfallskraftvärmeverk.

3,40
3,30

Återbruk ledordet för ”nya” kontoret
3,20
3,10

Den 1 april flyttade Renovas
3,00
huvudkontor tillbaka till nyreno
2,90
verade
lokaler på Holmen.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Återanvändning och återvinning
var ledord för inredningen.
Hela 43 procent av möblerna i
kontorshuset är återbruk. Det
gäller till exempel underreden till
skrivbord, stolar till konferensrum
och en del bord. Även kompletterande soffor och fåtöljer köptes in
begagnade.

Stolarna i det stora gemensamma
lunchrummet är tillverkade av
återvunnen plast från havet utan2018
2019 2020
för Norge.
Återvinningstänket går också
igen i nytillverkad inredning.
Receptionsdisken och den så
kallade morgondisken där miljöarbetarna samlas vid arbetsdagens
början beställdes med ett villkor:
Snickeriet skulle använda spill
från verkstaden istället för nytt
material.

.
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END OF WASTE

End of Waste-kriterier
bevisar kvalitet
Forskning om
batteriåtervinning
gav stipendium
Nathália Vieceli heter Renovas
miljöstipendiat 2020. Hon fick
100 000 kronor till sin forskning
om återvinning av litiumjonbatte
rier, ett mycket aktuellt ämne.
Användningen av litiumjonbatterier
ökar ständigt. De laddningsbara
batterierna finns i allt från mobil
telefoner till datorer och kameror
och inte minst elbilar och andra
elfordon. Men återvinningen har
inte utvecklats i samma takt.
– Effektiv återvinning av litiumjonbatterier är avgörande för miljön
och för att kunna säkra tillgången
på viktiga metaller, säger Nathália,
som bedriver sin forskning vid
Chalmers i Göteborg.
Hon arbetar med att utveckla och
förfina metoden hydrometallurgi,
där metallerna från batterierna löses
upp i syra och extraheras i olika
lösningsmedel. Genom att experimentera med olika parametrar vill
hon komma fram till en återvinningsprocess som kräver så små
mängder energi och lösningsmedel
som möjligt.
Litiumjonbatterierna innehåller
ett antal olika metaller. Till att
börja med arbetar Nathália med
mangan. Därefter är planen att ta
sig an kobolt, nickel och litium.
Nathália Vieceli är miljöingenjör
med doktorsexamen från Lissabons
universitet. Ursprungligen kommer
hon från Brasilien.

.
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Jord och trädgårdskompost
som produceras på Renovas
anläggning i Marieholm har fått
så kallade End of Waste-kriterier.
Det är ett bevis på kvalitet, och
innebär dessutom att jord och
färdig kompost som lämnar
anläggningen formellt räknas
som produkter.
Enligt EU-förordningen om End of
Waste kan avfall som genomgår en
återvinningsprocess och uppfyller
vissa kriterier upphöra att vara
avfall. Istället blir det en produkt,
likvärdig med nya råvaror eller
ämnen.
– Att uppfylla End of Waste-
kriterier är en kvalitetsstämpel och
borde vara en fördel på marknaden,
säger Nanna Bergendahl, chef för
Miljö och utredning på affärsområde Återvinning. Rent juridiskt
lyder en produkt också under andra
lagar än ett avfall.
Idag finns internationella
kriterier för järn, stål, aluminium,
kopparskrot och krossglas.

I Sverige är dock End of Waste ett
ganska nytt begrepp. Här finns
inga nationella kriterier, utan det
är upp till verksamheterna att ta
egna initiativ. Den myndighet som
har tillsyn på respektive återvinningsanläggning kan besluta om
vilka End of Waste-kriterier som
ska gälla, och kontrollerar sedan
att de uppfylls.
På Marieholmsanläggningen
komposteras trädgårdsavfall. Den
färdiga trädgårdskomposten säljs
antingen separat eller blandas med
olika ingredienser till planteringsjord och gräsmattejord. Miljöförvaltningen i Göteborg beslutade
under 2020 om End of Wastekriterier för jord och kompost.
Produkterna genomgår nu en
ännu mer omfattande kontroll av
föroreningsnivåer och olika kvalitetsaspekter än tidigare.
– Vi vill gå vidare med End of
Waste-kriterier för andra material
säger Nanna Bergendahl. Exempel
är stenmaterial och andra typer av
byggavfall.

.

På Marieholm tillverkas bland annat planteringsjord av komposterat trädgårdsavfall.
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Idrottsungdomar
plockade skräp
i Renova-Röjet
Hela 2,6 ton skräp samlades
in vid olika platser i Lerum och
Härryda under Renova-Röjet
första lördagen i september.

Ebba Olofsson Fredholm, miljökommunikatör, höll miljölektioner ute på skolorna
hösten 2020. En av skolorna hon besökte var Hvitfeldtska gymnasiet.

Miljökunskap på plats i skolan
Miljöskola Avfall flyttade under
hösten ut i klassrummen. Efter
att ha legat nere sedan mars
erbjöd Renova från och med
september miljöutbildningen för
högstadie- och gymnasieelever
ute på skolorna.
Normalt sett kommer k
 lasserna
till Renovas Miljöcenter på
Sävenäs. Men covid-19 ändrade
på den saken.
Under hösten kom istället
Renovas miljökommunikatör till
skolorna för en tvåtimmars lektion med diskussioner om avfall,
återvinning, hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Rundvandringen på avfallskraftvärmeverket som normalt
sett avslutar miljöutbildningen
ersattes av en kortfilm om anläggningen.

Upplägget var uppskattat, och
även skolor från kranskommunerna som tidigare inte utnyttjat
miljöskolan i så stor utsträckning
var nu intresserade.
Totalt tog ett femtiotal grupper
del av Miljöskola Avfall under
hösten.
– Att utbilda i hållbarhetsfrågor
är en viktig del av vårt samhälls
nyttiga uppdrag, säger kommunikationschef Mimmi Lagergren.
– När Sävenäs stängde för besök
fick vi hitta andra vägar och det
är roligt att initiativet uppskattas
av skolorna. Nu lanserar vi även
en helt digital miljöutbildning
för skolor och företag som föredrar det.
Miljöskola Avfall finansieras
av ägarkommunerna som en tilldelad verksamhet.

För andra året tog Renova initiativ
till och finansierade en skräp
plockardag. Renova-Röjet genomförs i samarbete med idrottens
miljöorganisation Städa Sverige.
Denna gång deltog 240 ungdomar
med ledare från lokala föreningar
tillsammans med Alingsås dykarklubb och personal från Renova.
– Förutom att vi samlar ihop
en hel del skräp under en städdag
får ungdomarna också en insikt
om hur mycket som faktiskt slängs
i naturen, säger Mårten Heslyk,
projektledare på Städa Sverige.
– Jag tror man tänker till en extra
gång innan man slänger något på
marken när man själv varit med
och plockat skräp.
– Alla de förebyggande insatser
vi kan genomföra tillsammans med
företag som Renova är jätteviktiga
gällande nedskräpning och bidrar
dessutom till idrottsföreningens
lagkassa.
Förra året röjdes stränderna vid
Säveån på gränsen mellan Göteborg
och Partille, och dykare plockade
skräp ur ån. Planen är att Renova-
Röjet ska återkomma även 2021,
i någon annan av Renovas ägarkommuner.

.

.
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SOCIAL
HÅLLBARHET
Att bygga ett långsiktigt stabilt
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov och
rättigheter uppfylls.
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Lisa Bergh är gruppledare i Plåt- och maskin
verkstaden. Här diskuterar hon ett pågående jobb
med Robert Istrefi och Peter Sand.

Emma Hansson har sin arbetsplats på Sävenäs.
Hon är chef för våg, risk- och sekretessmottagning,
trafikledning och kranförare.

Nova

Nätverket som vill se fler kvinnor på Renova
– Nova-gruppen har betytt
jättemycket för mig, säger Lisa
Bergh. Den är ett nätverk och
jag får inspiration av att vara
med där. Via gruppen har jag
också fått en mentor.
Lisa jobbar i Renovas plåt- och
maskinverkstad, där hon är enda
kvinna och gruppledare för ett
tiotal män. Några gånger per år
träffas hon och andra kvinnliga
medarbetare från mansdominerade
arbetsplatser på Renova i Novagruppen. Den är ett nätverk, men
också HR-avdelningens bollplank
i frågor om rekrytering: Hur lockar
vi fler kvinnor att söka jobb på
Renova så att vi får en jämnare
könsfördelning i hela koncernen?
I Lisas fall har deltagandet i
gruppen också resulterat i att hon
fått en kvinnlig mentor med erfarenhet av att arbetsleda en enhet
med enbart manliga medarbetare.
– Det känns väldigt bra,
säger Lisa.

Deltagarna i Nova-gruppen trivs
med sina jobb men skulle gärna
se fler tjejer i sina arbetsgrupper.
– Jag jobbar medvetet för att
få anställa fler kvinnor, och för
att tjejer ska göra PRAO här, säger
Emma Hansson som är chef för
vågen på a vfallskraftvärmeverket.
I hennes grupp ingår också riskoch sekretessmottagning, kran
förare och trafikledningen i tömningshallen.
– Det är jätteviktigt att visa
andra tjejer att det finns en massa
roliga jobb som de kanske inte
ens känner till.
Under mötena med Nova-
gruppen har många idéer kommit upp: Att oftare visa tjejer i
rekryteringsannonser, samarbeta
med föreningar och skolor för att
erbjuda praktik och PRAO, ordna
föreläsningar och utbildningar är
några exempel.
Hur man blir välkomnad och
bemött som tjej på en mansdominerad arbetsplats är viktigt.
För att alla, både kvinnor och

män, ska trivas i arbetsgruppen
måste jargong och bemötande
vara ett återkommande tema på
arbetsplatsträffarna, menar Novagruppen. Katarina Gussmo, HRavdelningen, är sammankallande
i gruppen.
– Deltagarnas erfarenheter är
jätteviktiga för att vi ska kunna nå
vårt mål om en jämnare könsfördelning säger hon.
– De bidrar med idéer både om
hur vi kan bredda rekryteringsvägarna och hur vi ska fortsätta
jobba med värderingsfrågor för att
skapa en inkluderande och trygg
arbetsplats.

.

80 procent av Renovas medarbetare
är män och 20 procent kvinnor.
Könsfördelningen ser olika ut på olika
avdelningar. Miljöarbetare, driftpersonal
på anläggningar och yrken inom
underhåll och reparation är exempel
på grupper med betydligt fler män.
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JOBBSPÅRET

Hassan var snabbast från
Jobbspår till arbete
Den 2 juni 2020 blev Abdullahi Hassan Hashi fast anställd på Renova.
Han är den deltagare i första omgången av Jobbspår avfall och åter
vinning som snabbast kom i jobb hos oss – och han trivs.
– Det här är ett jättebra arbete.
Fritt, bra betalt och så får man
jobba med miljö, säger Abdullahi
– eller Hassan som han kallas på
jobbet. Hassan kör nu baklastare
och hämtar matavfall i centrala
Göteborg.
Jobbspåret är ett sätt för
Renova att kombinera samhälls
nytta med kompetensförsörjning.
Första omgången av Jobbspåret
avslutades den 31 maj, efter tre
terminer av studier och praktik

för deltagarna. Av de 15 personer
som varit med hela vägen blev
sex deltagare, inklusive Hassan,
helt färdiga med utbildningen. De
klarade såväl svenskastudier som
C-körkort och YKB (yrkeskompetensbevis). Fyra är nu anställda på
Renova och två har gått till annan
arbetsgivare.
– Kanske hade vi hoppats att
fler skulle klara utbildningen och
kunna jobba som miljöarbetare,
säger Elna Hansson HR-chef.

I det dagliga jobbet ingår att hantera många nycklar. Abdullahi Hassan Hashi
visar en arbetskamrat.

30

– Men förutom att vi tack vare
Jobbspåret fått fyra nya medarbetare har vi också bidragit
till att fler personer fått praktik
och språkträning som gör att de
lättare kan få anställning på andra
arbetsplatser. Att göra samhälls
nytta är ju en del av vårt uppdrag!
– Dessutom var en del av syftet
med första omgången att ta fram
själva konceptet med lärande längs
vägen. Det har vi nu tagit med oss
in i omgång två.
Jobbspår omgång två igång
Jobbspår 2 startade 2020 med
20 deltagare. På grund av corona
pandemin har undervisningen i
svenska periodvis skett digitalt,
vilket inte är helt optimalt. Men
praktik och sommarjobb har
pågått som planerat tillsammans
med engagerade handledare från
Renova.
En lärdom från Jobbspår 1 var
att deltagare som inte redan hade,
eller på egen hand klarade B-körkort under den första terminen,
skulle få svårt att sedan klara
C-körkort inom projektets tidsram.
Nio personer uppfyllde det
kravet och gick vidare med studier
och praktik under hösten.
Jobbspår nummer 3 planeras att
starta 2022. Inför denna omgång
undersöker Renova även möjligheterna att vända sig till andra
målgrupper och yrken.
Jobbspår Avfall och återvinning
drivs tillsammans med Göteborgs
Stad och arbetsförmedlingen, med
stöd av arbetsgivarorganisationen
Sobona.

.

SOCIAL HÅLLBARHET

”

Det här är ett jättebra
arbete. Fritt, bra betalt
och så får man jobba
med miljö.
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Vid några tillfällen bjöd Språklyftet in kollegorna på Renova till språkcafé. Vid bordet närmast
kameran sitter Ennadin Musa, Abraham Dulleh, Emma Hamilton och Jeanette Andersson.

SPRÅKLYFTET

Här lyfter medarbetarnas
kunskaper i svenska
Renova gör nu en storsatsning
på kompetenshöjning för med
arbetare som behöver förbättra
sin svenska. Första omgången
av Renovas Språklyft fick en
lyckad start i september.
– Det är en bra kurs och en väldigt bra lärare, tycker Michaela
Lipic och Oana Brezeanu, två av
deltagarna.
– Kursen hjälper jättemycket,
säger Oana.
De två första grupperna med
totalt 16 deltagare kommer från
olika arbetsplatser inom Renova.
De träffades tre timmar i veckan
på arbetstid och fick jobba med
språket på sätt som anpassades
till just deras förkunskaper.
Språklyftet bygger på nyare
forskning kring språkinlärning där
fokus ligger på att träna i riktiga
språksituationer. Läraren Lena
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Thornaeus hjälpte deltagarna
att fånga upp situationer i deras
arbetsvardag och coachade dem
att träna språket utifrån dessa
situationer. En bokcirkel och olika
hemuppgifter mellan lektionerna
ingick också, och efter några
veckors kurs bjöds kollegorna in
till språkcafé i lunchrummet på
Holmen.
I november fick språkkursen
sättas på paus på grund av coronapandemin. Deltagarna höll resten
av året viss kontakt via en digital
plattform i väntan på återstart.
Det finns flera skäl till att
Språklyftet genomförs på Renova.
– Dels handlar det om säkerhet
och arbetsmiljö. Dels är goda kunskaper i svenska språket en kompetens som behövs i arbetet, inte
minst i mötet med kunderna, säger
Sofia Westergaard, HR-specialist.
– Svenska är också vårt koncern
språk och en förutsättning för att

kunna vara en del av gemenskapen
på arbetsplatsen. Tre grupper med
totalt 25 deltagare är vid årsskiftet
klara att dra igång så snart restrik
tionerna tillåter.
Arbete med språkprofiler
ger ökad insikt
På Renova pågår även ett långsiktigt arbete med att ta fram språkprofiler för olika befattningar. En
språkprofil visar på vilken nivå
man behöver kunna tala, läsa och
skriva svenska för att klara jobbet.
– När vi arbetar med språkprofilerna lär vi oss också mycket
om hur vi kan jobba med språk
i samband med rekrytering och
hur vi skapar förutsättningar för
språkutveckling på jobbet, säger
Sofia.
– Det är viktiga kunskaper för
oss för att klara den utmaning som
framtida kompetensförsörjning
innebär.

.
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VÄRDEFULLT MED VALIDERADE
KUNSKAPER
Renova har deltagit i arbetet att ta fram nationella yrkesprofiler för
flera yrken. 2020 började yrkesprofilerna användas för kompetens
kartläggning och vidareutbildning inom Renova.
Genom att validera sin kompetens
mot en yrkesprofil kan medarbetare
få svart på vitt på kunskaper från
nuvarande eller tidigare arbets
platser. Validerade kunskaper kan
också ge ett yrkesbevis som är
värdefullt på arbetsmarknaden.
Yrkesprofilerna kan även vara
ett stöd i introduktionen av nya
medarbetare och för kartläggning
av utbildningsbehov i en arbetsgrupp.
Varje yrkesprofil består av ett
antal moduler, eller områden, med
definierade kunskaper och kompetenser. Med hjälp av en handledare på arbetsplatsen validerar,
(säkerställer) man sina kunskaper
mot profilen.
På återvinningscentralen Kläpp
i Stenungsund har man jobbat
med validering under 2020, och
alla medarbetare är i stort sett
klara.
– Ett jättebra verktyg, säger
platschefen Rasmus Lindberg.
Även inom trafikledningen
på Renova har man börjat med
valideringsarbete. Trafikledaren
Dylan Zarza var först ut, och är
nu klar med sitt yrkesbevis.

– Det var intressant att valideras
säger Dylan, och kul att veta att
mina kunskaper står sig också
nationellt.
– Det är jättenyttigt att tvingas
reflektera över varför och hur jag
gör olika saker i jobbet.
Arbetet med yrkesprofiler drivs
inom arbetsgivarorganisationen
Sobona. Inom Renovas område

finns nu yrkesprofiler för bland
annat tekniker på återvinningscentral, trafikledare, chaufförer
för olika typer av tunga fordon
samt så kallade medåkare utan
C-körkort.
Det finns även profiler för drifttekniker, framtagna i samarbete
med Energiföretagen.

.

Johannes Ohlsén jobbar på Renovas anläggning på Kläpp och är handledare för
validering. Bilden är från arbetsgivaren Sobonas film om valideringsarbetet.

Funktionsanalyser testar rörlighet och styrka
Medarbetare på Renova med
fysiskt tunga jobb har de senaste
åren erbjudits funktionsanalyser.
Totalt har 375 personer fått erbjudandet hittills. Drygt hälften har
nappat.
Funktionsanalyserna är en del
av det förebyggande hälsoarbetet

på Renova. Analysen innebär
tester av bland annat rörlighet,
styrka och kondition kompletterat
med en enklare hälsokontroll och
en enkät om nuläge och livsstil.
Efteråt finns möjlighet till samtal om livsstil och råd om behandlingar för den som behöver det.
De som hittills erbjudits funk-

tionsanalys jobbar till exempel
som miljöarbetare eller på våra
verkstäder. Några arbetsgrupper
återstår 2021. Sedan ska insatsen
utvärderas. Bland annat ska man
se om det behövs några åtgärder
på övergripande nivå eller för
vissa yrkesgrupper.

.
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EKONOMISK
HÅLLBARHET
Att hushålla med mänskliga och
materiella resurser på lång sikt. Att skapa
ekonomisk utveckling som inte medför
negativa konsekvenser för den miljömässiga
eller sociala hållbarheten.
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Renova Miljö driver Lindholmsleveransen – en mikroterminal för
transporter av avfall, gods och paket.

Dennis Boström är en av dem som
jobbar på Lindholmsleveransen.

Lindholmsleveransen
– miljöarbete på en ny nivå
Ena stunden hämtar de avfall. I nästa stund sorterar de paket. Och i
nästa ordnar de en container åt Chalmers som gör sig av med uttjänta
möbler. Ingen dag är den andra lik för Lars-Yngve Eliasson och Dennis
Boström – miljöarbetarna som nu även kan lägga brevbärare, godsleverantör och problemlösare till sina titlar.
Lars-Yngve och Dennis bemannar
den så kallade Lindholmsleveransen. Det är ett transportsystem för
både gods och avfall som startades 2008 för att minska de tunga
transporterna i området på Norra
Älvstranden i Göteborg som kallas
Campus Lindholmen.
Istället för att varje leverantör,
transport- och avfallsföretag kör
runt med sina lastbilar lossas och
lastas allt vid en mikroterminal
i utkanten av området. Från 
terminalen kör sedan en mindre,
gasdriven, bil runt och hämtar
upp avfall och levererar gods
och paket.
Sedan januari 2020 drivs
Lindholmsleveransen av Renova

Miljö på uppdrag av Älvstranden
Utveckling.
Lindholmen är ett av Göteborgs
mest expansiva områden. Här rör
sig varje dag tusentals gymnasie
elever, studenter, boende och
anställda vid något av de många
tech-orienterade verksamheter som
etablerat sig här. Denna förmiddag
när det både regnar och blåser på
tvären syns dock ingenting av det
vanliga folkmyllret. Det är tvärtom ganska tomt när vi åker med
på en runda ut på Sören Mannheimers pir för att hämta avfall.
Gasbilen har en kärra på släp för
sopkärl och större gods. Alltihop
samlas på mikroterminalen som
är en blandning av avfallscentral

och postkontor. Avfallet töms i
containrar, komprimatorer och
andra utrymmen anpassade för
olika fraktioner. Brev och paket
lagras inomhus för att bli hämtade
eller levererade.
För Dennis och Lars-Yngve
är det nya erfarenheter att agera
paketbud. De både levererar och
hämtar post och gods hos de olika
kunderna runt om i området. För
Lars-Yngve som har många år som
säljare bakom sig är kundkontakten både bekant och välkommen.
Men även Dennis, med lång bakgrund inom Renova, tycker det är
en stor del av behållningen under
en arbetsdag.
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Lars-Yngve Eliasson växlar kärl hos
en av kunderna på Lindholmen.

En av Dennis Boströms arbetsuppgifter är att sortera paket.

– Det är det som är det roliga.
Det är en sådan stor variation och
man vet aldrig exakt vad som ska
hända under dagen.
Faktum är att de båda är mer
eller mindre handplockade för det
här jobbet. Här räcker det inte att
vara avfallsspecialist – man måste
också vara serviceinriktad och
engagerad och tycka om att prata
med kunder, lösa problem och ta
egna initiativ.
– Det var faktiskt ett av kriterierna vi utvärderade anbuden på,
berättar Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling,
som följt med oss ut i regnet. Vi
visste att en hög nivå på service
och engagemang gör nästan hela
tjänsten och att det var väldigt
uppskattat av kunderna.
– Här har Renova Miljö prickat
helt rätt!
I erbjudandet ingår också
Renova Miljös miljöservice, vilket
innebär att Lars-Yngve och Dennis
efter beställning gör om soprum
till miljörum. De städar, föreslår
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ommålning och andra förbätt
ringar och skyltar upp med alla
fraktioner som ska finnas. De
håller också efter rummen och
ser till att det alltid är rent och
fräscht.
– Det är jätteviktigt att det
är snyggt och städat. Då s köter
sig folk mycket bättre, säger
Lars-Yngve.
– Kunderna behöver inte tänka
på någonting, vi ser till att allt
fungerar.
De har även städat upp och
organiserat om hela terminalen.
Nu är det gott om plats att svänga
runt och det är snyggt och prydligt, trots att det är fullt med
avfall i olika behållare.
– Det kan inte se ut som en
sopstation här, menar Dennis.
Det bor ju folk precis här ovanför.
En blänkande ny, smart komprimator har precis kommit på
plats och är nu under inkörning.
Den väger och registrerar varje
kunds restavfall och meddelar
automatiskt hur mycket avfall

Mattias Carlberg, säljare
på Renova Miljö.

den innehåller. Dessutom sväljer
den större mängder än den tidigare,
vilket minskar antalet transporter
till och från terminalen.
Lars-Yngve och Dennis ser
gärna fler sådana komprimatorer
på terminalen även för andra
fraktioner.
– Det blir mer transparent
gentemot kunderna om vi kan
mäta deras avfall exakt, och det
skulle underlätta för oss rent
praktiskt.
Mattias Carlberg är ansvarig
säljare för Lindholmsleveransen
på Renova Miljö.
– Upplägget med samtransporter
av avfall, återvinningsmaterial och
gods är en utveckling vi kommer
se mer av framöver, säger han.
– Att kunna minimera transporter med tunga fordon är en
otrolig vinst, inte bara för klimatet
utan också för trivselkänslan i
området.
– Tillsammans med Älvstranden
kommer vi nu att fortsätta utveckla
verksamheten här.

.
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Hållbar affärsmodell med potential
Att samlasta både gods och avfall på ett och samma ställe, istället
för att många fordon ska åka runt vart och ett för sig – det låter som
världens mest självklara sak. Men att få det att fungera i verkligheten
är inte lika enkelt. Louise Larsson, projektledare på Älvstranden
Utveckling, vet vad som krävs.
Lindholmsleveransen startades
som ett pilotprojekt 2008. Det
införlivades så småningom i
Dencity, en plattform för innovationer gällande gods- och persontransporter inom stadsutveckling.
Syftet med samlastning var att
minimera tung trafik på området
och resultatet blev att de tunga
fordonsrörelserna minskade med
mellan 80 och 90 procent. Projektet blev med tiden ett permanent
system, som kommersialiserades
2011 och där samordningsansvaret överläts till det kommunala
bolaget Älvstranden Utveckling.
Kunderna är hyresgäster i såväl
bolagets egna fastigheter som hos
andra fastighetsägare.
– Det behövs en huvudman som
äger och driver konceptet, säger
Louise Larsson. Det spelar ingen
roll hur bra idén är i sig, om inte
affärsmodellen håller i längden. En
tillräckligt stor, stabil kundbas är
nödvändig. Det måste vara enkelt
att ansluta sig och varje enskild
kund ska inte behöva sätta sig in i
hur allt funkar.
– Att det fungerar smidigt och
att få fler verksamheter att haka
på är det viktigaste, anser hon.
Där har Renova Miljö hittills gjort
ett stort arbete och vår utvärdering visar att kunderna överlag är
väldigt nöjda.
Hur upphandlingen gick till
är ett kapitel för sig. Älvstranden
Utveckling provade ett nytt grepp
– så kallad innovationsupphandling. En hittills ovanlig process
som öppnar för marknadens
förslag på lösningar. Den innebär
att målet är beskrivet, men inte
den exakta vägen dit. Genom att
uppmuntra till innovation får
marknaden utrymme att utveck-

las och bidrar på så sätt till att
driva hållbar förändring. Greppet
blev till och med så lyckat att det
belönades med Upphandlingspriset
2020.
Renova Miljös vinnande förslag innehöll bland annat en liten,
eldriven sopbil som kan minska
transporterna ytterligare. Den
är ännu på idéstadiet. Däremot
undersöks just nu möjligheterna
för leveransboxar, alltså digitalt

låsta skåp där kunder kan hämta
och lämna post och gods när det
passar dem.
– Systemet har stor potential,
menar Louise Larsson. Vi kanske
också kan använda terminalen på
nya sätt så småningom. Återbruk
och second hand, vem vet?
– Det är roligt att Renova Miljö
också ser potentialen. De har både
engagemang och ett stabilt system
i grunden.

.

Louise Larsson är projektledare på Älvstranden Utveckling.
Hon är nöjd med Renova Miljös engagemang i Lindholmsleveransen.
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Vi tar tempen på våra tre affärsområden

?

2020 blev ett annorlunda år. Hur ser cheferna för Renovas
tre affärsområden på året som gått, och vad väntar framöver?
I svaren på de tre frågorna nedan sammanfattar de läget.
1. Hur har coronapandemin påverkat ditt affärsområde?
2. Vilka är de viktigaste händelserna och milstolparna
på affärsområdet under 2020?
3. Vad kommer affärsområdet att fokusera på under 2021?

Kajsa Lager

Tony Carlsson

Christer Lundgren

Affärsområde Tilldelningar
Renova AB

Affärsområde Logistik
Renova Miljö AB

Affärsområde Återvinning
Renova Miljö AB

Affärsområdet utför tilldelade
uppdrag från ägarkommunerna.

Affärsområdet sysslar med trans
porter av avfall med kringtjänster
och verkar på en konkurrens
utsatt marknad.

Affärsområdet har behandlings
anläggningar samt säljer energi
och material. Affärsområdet verkar
på en konkurrensutsatt marknad.

1

1

1

– Hushållsavfallet i krans
kommunerna ökade något,
antagligen för att fler jobbade
hemifrån.
I Göteborg däremot minskade
avfallet. Främst var det restaurangerna som hade väldigt lite
avfall eller i vissa fall vilande
abonnemang.
– Förvaltningen Kretslopp och
Vatten planerade tätare tömningar
av fettavskiljare 2020. Sådana
finns främst hos restauranger.
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– Vi hade räknat med vikande
konjunktur 2020, men med
pandemin kom nedgången i ett
slag.
– Antalet transporter minskade
inte så mycket, men däremot volymerna. Många företag hade bara
hälften så mycket avfall i behål
larna som tidigare.
– Avfall från hotell och besöks
näring minskade drastiskt, och
sommarens evenemang ställdes in.
– Vi har haft fullt fokus på att

– Produktionen har rullat på i
stort sett som vanligt.
– Vissa volymer har minskat.
En del infrastrukturprojekt har
blivit försenade, vilket påverkat
intäkterna för schaktmassor.
Efterfrågan på skrot, trä, well och
andra material har minskat, med
lägre priser som följd.
– En stor utmaning var att
få hit material och personal till
underhållsperioden på avfallskraftvärmeverket i somras. Vi
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Kajsa Lager

Tony Carlsson

Christer Lundgren

 i skaffade fler slambilar för att
V
klara uppdragen, men eftersom
restaurangernas verksamhet minskade togs bilarna inte i full drift.
– I stort har pandemins påverkan
på affärsområdet varit ganska
liten. Den tilldelade verksamheten
bygger på självkostnadspris. 2020
kunde vi faktiskt betala tillbaka
drygt 18 Mnkr till kommunerna
och våra ägare – vår verksamhet
kostade mindre än budgeterat.

motverka de negativa effekterna
genom att hålla i kostnader och
optimera resurser.
– Ekonomiskt har covid-19
påverkat oss väldigt mycket. 2020
blev ett år med minusresultat.
Men med tanke på omständigheterna har vi ändå haft en bra
försäljning.
– Vi har haft tid att utbilda
kundservice och trafikledare.
Chaufförer som fått mindre att
göra har i flera fall vidareutbildats
på andra bilar.

behövde cirka 150 specialister
från andra delar av Europa, och
de stängda gränserna ställde till
problem. Vi lyckades, efter mycket
administrativt extraarbete och
via ett specialchartrat plan från
Österrike. Reservdelar och annat
material fick vi hit i tid tack vare
goda leverantörskontakter.

2

– Vårt fortsatta arbete med
att införa DFA, delaktigt förbättringsarbete, är viktigt. Det var
svårare att genomföra tavelmöten
på morgnarna i coronatider, men
man jobbade ändå med tänket i
bakhuvudet. Det bildades tvärgrupper mellan IT, verkstad och
produktion. Genom dem har man
kunnat lösa problem och ökat
förståelsen för varandra.
– Att vi fick bort vissa kvalitets
brister gjorde verksamheten
effektivare. Det är en av anledningarna till att vi kunde betala
tillbaka pengar till våra ägare.
Hela organisationen har gjort ett
jättebra arbete!
– Under året gjorde vi också
klart en tydlig uppdelning av de
sista fordonsområdena mellan
affärsområde Logistik och affärsområde Tilldelningar. Det innebär
färre faktureringar mellan affärsområdena och ökad tydlighet och
kontroll för produktionen.

3

– Fokus 2021 ligger på fortsatt kvalitetsarbete och på
kundnöjdhet.
– Vi ska starta upp det delaktiga
förbättringsarbetet i alla grupper.
– Vi ska fortsätta med de så
kallade ”Kundskapsmöten” mellan
oss och kommunerna som vi börjat
med 2020. Under de mötena disku
terar och samordnar vi verksamheten och lär oss mer av varandra.

2

– Den 1 april gjorde vi en
organisationsförändring som
ska ge oss ännu bättre förutsättningar att nå våra mål.
– Vi inrättade en ny tjänst som
produktionschef och utökade
antalet driftchefer. Förstärkningen
avlastar driftcheferna och ger dem
bättre möjligheter att vara närvarande ledare. Det ger i sin tur
ett delaktigt medarbetarskap. Vi
tydliggjorde också tjänsteutvecklings- och produktägargruppens
roll. Stort fokus där är nödvändigt
för affärsområdets utveckling.
– Bygget av vår nya plåt-,
maskin- och fordonsverkstad är
också en milstolpe. Det är den
största investering vi gjort! 2020
köpte vi tomt på Hisingen, fick
bygglov och började upphandla
byggare.

– Det nya, tioåriga avtalet
om fjärrvärmeleveranser med
Göteborg Energi var en milstolpe.
– Det hände mycket på våra
anläggningar: Första delen av
intertdeponin på Tagene togs i
bruk, liksom ny vattenrening.
– Första kvartalet hade avfalls
kraftvärmeverket rekordhög
tillgänglighet och produktion.
Vi började använda biodiesel
i stödoljebrännarna och projekt
zinkåtervinning ur rökgaserna
startade på nytt.
– Ett av våra mål är ökad
materialåtervinning från anläggningarna. Därför var det glädjande
att jorden som vi tillverkar av
trädgårdsavfall nu uppfyller End
of Waste-kriterier.
– Det allra bästa var att vi
kunde anpassa oss till förändringarna på marknaden under året. Vi
anpassade kostnaderna och ökade
försäljningsintäkterna, exklusive
intäkter för el och värme, jämfört
med 2019.

3

3

2

– Fokus ligger givetvis fortsatt
på kunder och marknad. Vi
ska utveckla våra tjänster efter
vad kunderna efterfrågar, och vi
ska fortsätta optimera alla våra
resurser.
– Den nya underhållsverkstaden
kommer att vara en byggarbetsplats under 2021. Men mot slutet
av året kan vi starta planeringen
för flytten hösten 2022.
– Jag har en go´ känsla i
kroppen.

– Jag ser fram emot att
satsningen på farligt avfall
kommer igång på allvar, med
exempelvis ny blandningsplatta
för flytande farligt avfall.
– Arbetet för att återvinna
mer från deponierna fortsätter,
och vi ska utreda erbjudanden
av produkter på avfallstrappans
översta steg.
– Det är även nödvändigt för
oss att planera på mycket lång
sikt. Nu börjar exempelvis planeringen för ny rökgasrening på
linje 1, avfallskraftvärmeverkets
äldsta panna.
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LÅNGSIKTIG SAMHÄLLSNYTTA MED
MILJARDINVESTERINGAR
Renova har ägarkommunernas uppdrag att svara för miljöriktig behandling
och infrastruktur för regionens avfall.
– Vi ska förutse behov i samhället och ha en plan för investeringar även på
mycket lång sikt, säger Christer Lundgren chef för affärsområde Återvinning.
– Vårt perspektiv för planering är 30 år.
Göteborgsregionen växer och utvecklas. Nya verksamheter och ökad befolkning innebär förändrade
avfallsmängder. Förhoppningsvis kan nya sorteringsoch återvinningsmetoder minska den andel av avfallet
som behöver energiåtervinnas eller deponeras, men
om detta kompenserar för befolkningsökningen
är oklart.
Att säkra kapacitet för olika former av behandling
kräver lång planering och framförhållning. Det
handlar om planering för markanvändning, ansökningar om miljötillstånd och dessutom stora investeringar.
De närmaste tio åren räknar koncernen med
att investera 2–3 miljarder kronor för att kunna
utveckla behandlingen av regionens avfall.
Sortering för materialåtervinning
STRATEGI: Det ska finnas sorteringsanläggningar
med minst 2020 års kapacitet, strategiskt placerade
i regionen. Mängden material och avfallsfraktioner
som plockas ut ska öka, liksom kvalitén på utsorterat
material. Idag har Renova anläggningar i Högsbo
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och Skräppekärr (Göteborg), Munkegärde (Kungälv)
och Kläpp (Stenungsund).
PLANER: Inom sju år behövs ny lokalisering av

nuvarande sorteringsanläggning i Högsbo.
Utredning pågår.
Behandling av biologiskt avfall
STRATEGI: Anläggningen i Marieholm ska fortsatt
ha kapacitet att ta hand om ägarkommunernas
matavfall, ris och trädgårdsavfall. Här omvandlas
matavfall och livsmedelsavfall till råvara för biogas
och biogödsel. Ris och trädgårdsavfall blir näringsrik kompost eller jordar.
PLANER: Arbetet med att optimera anläggningen

i Marieholm fortsätter.
På planeringsstadiet finns även en anläggning
där färskt trä omvandlas till biokol.
En ansökan om statliga bidrag har lämnats in,
och investeringsbeslut väntas under 2021. Huvud
alternativet för lokalisering är Tagene.
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Farligt avfall
STRATEGI: Renova ska vara en viktig
aktör för avgiftning av samhället.
PLANER: Under 2021 tas en ny

anläggning för farligt avfall i bruk
på Renovas fastighet Rödingen.
Under kommande år ska
Rödingen utvecklas till en
mer komplett farligt avfall-
anläggning.
Energiåtervinning
STRATEGI: Dagens
kapacitet vid avfalls
kraftvärmeverket i
Sävenäs ska upprätthållas i 30 år framåt,
främst för ägarkommunernas avfall. Energin
från anläggningen ska
vara basen i regionens
fjärrvärmeförsörjning.
PLANER: Minimera

avfallskraftvärme
verkets klimat
påverkan. Som en
del av detta bygger
man upp kunskap
kring CCS-teknik.
Läs mer om Renovas
klimatarbete på
sidan 18.

Under 2021 byggs en anläggning för asktvätt med zinkåtervinning ur rökgaserna vid avfallskraftvärmeverket.
Planering har börjat för ny rökgasrening på
linje 1. Tanken är att rusta upp rökgasreningen
och kraftigt minska utsläpp av kväve till såväl luft
som vatten.
Ny detaljplan är på gång för området för att
säkra framtida utbyggnad.
Under de närmaste åren ska även anläggningens
hela processtyrsystem bytas ut.
Deponering
STRATEGI: Säkerställa deponikapacitet i 30 år

för icke farligt avfall och farligt avfall. Den
långsiktig kapaciteten på Tagene deponi är
god. På Fläskebo deponi finns god kapacitet
för farligt avfall men begränsad för icke
farligt avfall.
PLANER: Arbetet med ökad material

återvinning fortsätter.
En ny deponicell för farligt avfall
byggs nu på Fläskebo. Den ska vara
klar 2023.
En ny detaljplan för området
är påbörjad. Den är nödvändig
för att säkerställa kapacitets
behovet för många år framöver.
På Tagene byggs intertdeponin ut i flera steg
de kommande
åren.

.
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Ökade kostnader för klimatutsläpp
Renovas avfallskraftvärmeverk omfattas
av EU:s handel med utsläppsrätter för
fossil koldioxid. 2020 innebar det en
kostnad på drygt 24 miljoner kronor.
Utsläppsrätterna är ett av flera styrmedel för k
 limatets
och miljöns bästa som belastar avfallshanteringen och
Renovakoncernen.
Handeln med utsläppsrätter har funnits i EU sedan
2005. Den är en viktig del i EU:s mål att minska
utsläppen. Systemet bygger på att ett tak sätts för
fossila koldioxidutsläpp, ett tak som successivt sänks.
I takt med detta blir det totala antalet utsläppsrätter
färre och därmed dyrare. På så sätt styr man mot
minskade utsläpp.
Industrier och andra verksamheter köper varje
år utsläppsrätter i förhållande till hur mycket fossil
koldioxid de släpper ut – en utsläppsrätt för varje
ton koldioxid. Lyckas man minska utsläppen och får
utsläppsrätter ”över” kan dessa säljas.
Sverige och Danmark är de enda länder i EU där
avfallskraftvärmeverken är anslutna till handels
systemet med utsläppsrätter. Renovas avfallskraft
värmeverk står nu för en procent av utsläppsrätterna
i det svenska handelssystemet. De fossila utsläppen
från Sävenäsanläggningen uppgår nu till cirka
200 000 ton per år. Utsläppen kommer främst från
den plast som finns i det restavfall som förbränns.
2021 kostar utsläppsrätterna för avfallskraftvärme
verket ca 40 miljoner kr, och för 2022 förväntar vi
oss en kostnad på ca 55 miljoner kr.
Läs om Renovas arbete för att minska koldioxid
utsläppen på sidan 18.
Fler styrmedel
Den 1 april 2020 infördes punktskatt på avfall som
förbränns. Inledningsvis var skatten 75 kr per ton.

1 januari 2021 höjdes skatten till 100 kr per ton
och 2022 planeras den öka till 125 kronor per ton.
– Ekonomiska styrmedel kopplade till miljö-,
avfalls- och energiområdena diskuteras och införs
löpande. Den utvecklingen kommer säkerligen att
fortsätta säger Christer Lundgren, chef för affärs-
område Återvinning.
– Utmaningen för oss är att föra tillbaka dessa
ökade kostnader till kunder och så småningom
konsumenterna.
– Att arbeta för avfallsminimering, återanvändning
och mer materialåtervinning blir därför allt viktigare
framöver.

.

Avgörande för kunden att avfallet behandlas miljöriktigt
I november 2020 skickades en enkät ut till
Renova Miljö ABs kunder. Syftet var en generell
kartläggning av kundnöjdheten.
Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval på
närmare 700 kunder hos Affärsområde Logistik och
100 hos affärsområde Återvinning. Svarsfrekvensen
totalt blev 23 procent. NKI (Nöjd Kund Index)
bland de svarande var 73, vilket är klart över snittet
för svenska företag som ligger på 70. Gränsen för
42

”mycket nöjd” går vid 75. Kunderna ansåg över lag
att den helt avgörande egenskapen hos en leverantör
av avfallstjänster är att material tas om hand på ett
säkert och miljöriktigt sätt. 91 procent av kunderna
ansåg att detta stämmer in på Renova Miljö.
Resultaten ska nu analyseras och användas för
att ytterligare slipa på Renova Miljös tjänsteutbud,
utförande av tjänster och kundkontakter så att
kundnöjdheten på sikt kan öka ytterligare.

.

NYCKELTAL
OCH GRI-INDEX
På följande sidor redovisas de upplysningar
som vi bedömt relevanta utifrån våra väsentliga
frågor. Avslutningsvis redovisas vårt GRI-index,
som utgår från gällande GRI Standards.
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Nyckeltal Miljömässig påverkan
Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (ton CO2-ekv)
På Renova är all el vi använder ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle och anses därför inte bidra
med några CO2-ekv alls. 60% av den el vi producerar är ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle.
Utsläpp av klimatgaser

2020

2019

2018
Totala CO2-ekv utsläpp mätt i ton
1 730

250 000

213 800

206 620

216 140

200 000

0

0

80

150 000

Naturgas, uppvärmning

Totala CO2-ekv utsläpp, ton

2019

50 000

0

0

0

140

300

500

215 500

209 100

218 500

El, köpt
Fjärrvärme, köpt

2020

100 000

Indirekta

218 500

2 210

209 100

Avfallsförbränning (CO2, N2O)

1 600

215 500

Direkta
Transporter och arbetsmaskiner

0
2018

Avfall i vikt eller volym
Vi redovisar här allt inkommande avfall. Det är vårt ”råmaterial” in i verksamheten
och av det skapas el och värme och olika materialfraktioner.
2020
Inkommande avfall
(ton)

2019

2018

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Avfall till sortering från
hushåll och verksamheter

66 000

10 000

56 000

73 600

8 100

65 500

73 000

8 000

65 000

Obrännbart avfall från
hushåll och verksamheter

24 000

10 000

14 000

25 300

9 200

16 100

26 000

9 000

17 000

Jord och stenmaterial

453 000

14 000

439 000

367 300

11 200

356 100

272 000

10 000

262 000

Biologiskt avfall
(komposterbart)

78 000

52 000

26 000

78 000

49 800

28 200

75 000

48 000

27 000

Brännbart hushållsavfall

198 000

169 000

29 000

197 700

172 400

25 300

200 000

176 000

24 000

Brännbart
verksamhetsavfall 1)

229 000

0

229 000

220 500

0

220 500

247 000

0

247 000

Flytande biologiskt avfall

77 000

0

77 000

68 000

0

68 000

70 000

0

70 000

Farligt avfall

9 000

1 000

8 000

7 100

800

6 300

7 700

700

7 000

Återvinningsmaterial

86 000

47 000

39 000

85 600

39 700

45 900

88 000

39 000

49 000

Från mellanlager brännbart
avfall (Inkommet året innan)

31 000

0

31 000

30 300

0

30 300

28 000

0

28 000

1 251 000

303 000

948 000

1 153 400

291 200

862 200

1 086 700

290 700

796 000

Summa

1) 35 100 ton brännbart verksamhetsavfall levererat från UK, 4 900 ton från Norge och 300 ton från Danmark.
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Direkt och indirekt energianvändning per primär energikälla
Här redovisas vår egen energiförbrukning uppdelat på våra anläggningar och våra transporter.
Vi redovisar även vår energiproduktion vid avfallskraftvärmeverket, Sävenäs.
Transporter och arbetsmskiner, direkt energianvändning per primär energikälla
Energiförbrukning, transporter
och arbetsmaskiner

2020

2019

2018

Diesel MK1 (MWh)

820

2 230

2 710

Diesel Go Easy (MWh)

830

1 530

1 440

Diesel BioHVO100 (MWh)

35 900

33 800

33 860

Biogas100 (MWh)

1 320

1 480

470

Bensin (MWh)

70

140

80

El (MWh)

10

-

-

Energianvändning vid våra anläggningar
Energianvändning vid våra
anläggningar

2020

2019

2018

Eldningsolja (MWh)

5 268

5 271

5 640

Naturgas (MWh)

0

0

380

380

580

490

El (MWh) Köpt el inkl. Sävenäs

7 200

10 700

10 600

Värme (MWh) Ej Sävenäs

1 910

4 100

3 120

Biogas100 (MWh)

El intern (MWh) Sävenäs

71 500

73 100

72 900

Värme (MWh) Sävenäs

103 000

102 400

113 600

2019

2018

60% av den el vi producerar är
ursprungsmärkt som framställd ur
biobränsle. För att producera energi
i avfallskraftvärmeverket går det
dock åt en del energi.

Energiproduktion, Sävenäs (MWh)
Energiproduktion, Sävenäs (MWh)
Producerad energi
Levererad energi

2020

El

275 600

279 100

279 000

Värme

1 537 800

1 500 800

1 506 000

El

203 400

206 200

205 000

Värme

1 434 800

1 398 500

1 393 000

2020

2019

2018

535 400

526 200

538 200

Mängd förbränt avfall (ton)
Mängd förbränt avfall (ton)
Mängd förbränt avfall (ton)
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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)

2020

2019

2018

Bottenaska

91 500

93 400

101 100

Bambergkaka

17 600

17 800

21 500

Gipsslam
Toltalt avfall AKV-produktion

1 900

1 300

1 400

111 000

112 500

124 000

NOX, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ
Redovisade utsläpp är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra
transporter vilka vi inte redovisar, då de i dagsläget inte mäts.
Direkta utsläpp till luft från
förbränning

2020

2019

2018

CO2, biogent och fossilt (ton)1)

561 426

546 600,0

559 600,0

CO2, varav fossil (ton)2)

206 413

200 300,0

206 900,0

N2O (ton)

25,0

21,2

31,0

NOx (ton)

164,0

159,0

162,0

SO2 (ton)

5,3

7,5

10,8

NH3 (ton)

2,0

2,3

1,9

CO (ton)

87,0

67,0

75,0

Stoft (ton)

1,7*

1,0

1,2

TOC (ton)

1,5

0,7

1,6

HCl (ton)

1,0

0,8

1,5

Hg (kg)

5,3

5,6

3,1

HF (kg)

11,0

9,4

41,0

As (kg)

2,6

3,8

4,3

Pb (kg)

8,8

9,1

33,0

Cd (kg)

0,8

0,7

1,4

Cu (kg

6,1

9,4

14,0

Cr (kg)

82,0

54,0

30,0

Ni (kg)

56,0

25,0

22,0

Tl (kg)

0,3

0,5

0,5

Dioxin (mg)

12,0

31,0

21,0

1) Med biogent avses koldioxid från till exempel trä, papper och matavfall.
2) I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och gas.
* Under året har det varit problem med kalibreringen av ny stoftmätare på P4. Detta
resulterar i en högre rapporterad mängd stoft än faktiskt utsläpp.
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I mängdberäkningen för 2020 är
mätresultaten för metaller exklusive
kvicksilver avseende linje 3 inte
medräknade då proverna bedömts
vara kontaminerade.
I mängdberäkningen för 2019 är
mätresultaten för tungmetaller inte
medräknade, då en pannsläckning
påverkat utsläppsvärdena som därmed inte anses vara representativa.
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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

Mängd (kg)
Ämne

2020

2019

2018

Hg

0,0002

0,007

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Mängd (kg)
Ämne

2020

2019

2018

<0,001

Hg

0,01

0,03

0,03

Cd

0,1

0,3

0,4

Tagene
deponi

Pb

0,4

1,3

0,5

As

1,0

1,0

1,6

Gryaab
reningsverk

Cu

12,0

26,0

35,0

Cd

0,003

0,002

0,002

Fläskebo
deponi

Pb

0,016

0,009

0,007

As

0,02

0,03

0,03

Sjösystemet
HaketjärnMaderna

Cu

0,3

0,2

0,4

Cr

0,03

0,01

0,04

Cr

1,4

1,6

1,3

Ni

0,9

0,9

1,8

Ni

6,1

5,4

6,8

Zn

6,0

1,0

0,2

Zn

12,0

23,0

26,0

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Skräppekärr
sortering
Göta älv

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Mängd (kg)
Ämne

2020

2019

2018

Hg

0,000

<0,001

Cd

0,001

0,002

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Mängd (kg)
Ämne

2020

2019

2018

0,001

Hg

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

Cd

0,001

0,001

0,001

Pb

0,01

0,05

0,02

As

0,05

0,07

0,06

Cu

0,03

0,13

0,08

Cr

0,05

0,07

0,05

Ni

0,1

0,1

0,09

Zn

0,3

0,9

0,5

Pb

0,03

0,05

0,03

As

0,05

0,05

0,04

Cu

0,1

0,2

0,2

Cr

0,06

0,08

0,05

Ni

0,4

0,3

0,1

Zn

1,0

1,0

0,9

Mängd (kg)
Ämne

2020

2019

2018

Hg

0,002

0,004

Cd

0,003

0,004

Högsbo
sortering
Dagvattennät.
Via Järnbrott till
havsviken
Välen

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Mängd (kg)
Ämne

2020

2019

0,002

Hg

0,05

0,03

0,1

0,001

Cd

0,02

0,02

0,04

Kläpp
sortering mm

Pb

0,02

0,02

0,005

As

0,11

0,06

0,07

Skedhammarsbäcken

Cu

0,06

0,08

0,03

Cr

0,08

0,04

0,04

Ni

0,09

0,07

Zn

0,2

0,6

2018

Pb

0,2

0,1

0,2

As

0,3

0,1

0,2

Cu

0,3

0,4

0,4

Cr

0,7

0,6

0,7

0,06

Ni

0,4

0,6

0,8

0,2

Zn

3,4

2,4

4,3

Sävenäs
AKV
Göta älv

Monetärt värde av böter och andra sanktioner till följd av
överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser
Beskrivning

Bot (kr)

2020

Miljösanktionsavgift Plåt och maskin

1 000

2019

Brott mot villkor för Skräppekärr

50 000

2018

Inga överträdelser

-

2020 fick vi en miljösanktionsavgift på 1 000 kr då miljö
rapporten inte var inlämnad i tid.
Företagsbot om 50 000 kr till följd av åsidosättande av villkor
i tillståndet. Drivmedelstank var placerad på ett underlag som
inte var oljebeständigt. Dom föll i januari 2019.
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Nyckeltal Social påverkan
Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform per 2020-12-31
Anställningsform

2020

2019

2018

Tillsvidareanställning inkl.
provanställning

785

770

735

Allmän visstid och vikariat

39

28

32

Intermittent anställda (timlön)

87

92

65

Personalomsättning (%)

7%

8,8%

9,4%

Könsfördelning i styrelse, ledning, chefer och anställda (%) per 2020-12-31
2020
Fördelning

2019

2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelsen

22%

78%

22%

78%

33%

66%

Koncernledningen

60%

40%

50%

50%

50%

50%

Chefer exkl. gruppledare

32%

68%

31%

69%

29%

71%

Chefer inkl. gruppledare

24%

76%

22%

78%

22%

78%

Samtliga anställda

21%

79%

20%

80%

19%

81%

Andel av föräldraledighet som tas ut av kvinnor och män
Föräldraledighet

2020

2019

Antal medarbetare som tog ut
föräldraledighet

105

104

32 800

29 890

% av föräldraledighet total tid, kvinnor

Antal timmar föräldraledighet totalt

66%

57%

% av föräldraledighet total tid, män

34%

43%

Sjukfrånvaro (%)

2020

2019

2018

Frånvaro 1-14 dagar

3,1%

2,7%

2,6%

Frånvaro >15 dagar

4,1%

3,8%

4,4%

Totalt

7,2%

6,5%

7,0%

Sjukfrånvaro
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Statistiken är förändrad jämfört med
tidigare års rapportering, då intermittent
anställda inte längre ingår i underlaget.
Siffrorna i tabellen är jämförbara.
Frisknärvaro följs inte upp.
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Utvecklingssamtal och regelbundna hälsofrämjande aktiviteter

2020

2019

2018

Andel medarbetare som haft
utvecklingssamtal (%)

100%

100%

70%

Andel av friskvårdsbidraget som
nyttjats (%)

33%

36%

36%

95

60

41

Antal deltagare i funktionsanalyser

Utvecklingssamtal genomförs under
perioden oktober–februari.
Utvecklingssamtalen har därför inte
genomförts endast under 2020 men
avser Mål och utveckling för 2020.
Samtliga medarbetare med fysiskt
tunga arbeten har fått erbjudande om
att genomföra funktionsanalys under
perioden 2018–2020. Ungefär hälften
har tackat ja till erbjudandet. Under
2020 erbjöds funktionsanalys till
medarbetare i Göteborg och Ale.

Arbetsrelaterade olyckor, anmälda tillbud och riskobservationer
2020

2019

2018

Riskobservationer

54

157

-

Anmälda tillbud

167

114

122

Olycksfall utan frånvaro

73

59

52

Olycksfall med frånvaro

23

30

21

Dödsfall

0

0

0

Respekt för mänskliga rättigheter
Våra medarbetare ska känna sig trygga med att
vara sig själva och med att komma med förslag och
synpunkter. Renovas ledstjärnor, uppförandekod
och likabehandlingsplan syftar till en respektfull
kommunikation. Om någon kränks skall vi ta det
på allvar och utreda det.
Renovas uppförandekod bygger på de tio
principerna i FN:s Global Compact inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt att
motverka korruption.
I likabehandlingsplanen identifieras utvecklings
områden. Mål sätts och aktiviteter genomförs.
100% av Renovas medarbetare omfattas av
kollektivavtal.

Renova har fokus på de mänskliga rättigheterna
och arbetar för att motverka diskriminering. Den
viktigaste metoden är att höja kunskapen och medvetenheten bland chefer och medarbetare. Samtliga
medarbetare har tidigare fått en utbildning inom
mänskliga rättigheter och normkritiskt tänkande.
Det handlar till exempel om hur vi bemöter
varandra och om att undvika negativ jargong.
Antal fall av diskriminering 2020
Under året har inget fall av diskriminering
rapporterats.
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Nyckeltal Ekonomisk påverkan
Ekonomisk stabilitet
2020
Ekonomisk Renova
stabilitet koncern*
Resultat
(miljoner kronor)
Soliditet (%)

2019

2018

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern*

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern*

Renova
AB

Renova
Miljö AB

22

-20

43

106

45

63

53

4

50

27%

54%

30%

28,4%

60,1%

28,9%

27,4%

28,8%

28,6%

* Renova koncern inklusive koncernelimineringar

Soliditet (%)

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

Renova
koncernen*
120

Renova
Miljö AB

Renova AB

Renova
koncernen*

Renova
Miljö AB

Renova AB

80

106

80

60

63

53

45

40

43

60

50

40

22

27

4

0

54

28

27

29

30

29

29

20
2020 2019 2018

-20

2020 2019 2018

2020 2019 2018

-40
2020 2019 2018

2020 2019 2018

2020 2019 2018

Resultatet för Renova AB samt Koncern för år 2019 innefattar
en reavinst på försäljning av anläggningstillgång på ca 50 mnkr.
Övriga skillnader i resultat 2019 till 2020 beror framförallt av en
minskat intäkt för värme och el under år 2020.

Soliditeten har en stabil utveckling över åren. Renova AB
gör en förlust 2020 (till största del på grund av låga priser på
värme- och elleveranser) detta bidrar till minskad soliditet.

Arbete mot korruption
Renovakoncernen är samhällsägd och har en viktig
roll både för samhälle och näringsliv.
Vi ställer höga 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 mot korruption.
I koncernens 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
vilket innebär att vi ska vara ansvarstagande,
oberoende och pålitliga.
En bra grund för det är att det råder ordning och
reda i hela verksamheten. Det ska vara lätt att göra
50

rätt och att rapportera avvikelser. För att öka
medvetenheten går alla nyanställda ett introduktionsprogram som tar upp uppförandekoden och vad
den betyder.
Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincident eller oegentligheter 2020
Under året har ett fall av s k svarttömning upp
märksammats där kund erbjudit till exempel
måltider, rabatter, produkter, kontanter mot att
medarbetaren utfört tjänster utan att ta betalt
korrekt. Detta har inneburit att medarbetarens
anställning har avslutats. Det har även gjorts
förtydligade och påminnelse om arbetsplatsregler
för samtliga medarbetare.
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GRI-index
Hållbarhetsredovisningen bygger på Global Reporting Initiative (GRI). I tabellerna nedan
framgår var i redovisningen respektive information finns. Hållbarhetsredovisningen har
inte genomgått någon tredjepartsgranskning.
Sedan föregående års hållbarhetsredovisningar har det inte skett några förändringar när
det gäller metod eller avgränsning. Förändringar finns dock när det gäller presentation
av nyckeltalen, som från och med 2020 visar utfall de senaste tre åren.

Generella

Sid

Ekonomisk hållbarhet

Sid

9

201-1

Ekonomiskt resultat

50

Varumärken, produkter och tjänster*

4

201-4

Finansiellt stöd från myndigheter***

Huvudkontorets säte

52

205-3

Antal bekräftade fall av korruption

102-1

Organisationens namn

102-2
102-3
102-4

Länder som företaget verkar i

4

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

9, 11

102-6

Marknader

102-7

Koncernens storlek

102-8

Personalstyrka

102-9

Koncernens värdekedja

102-10

Betydelsefulla förändringar i
organisation eller värdekedja

102-11
102-12
102-13
102-14

Tillämpning av försiktighetsprincipen
Externa principer som organisationen
stödjer
Medlemskap i organisationer och
föreningar
Vd-ord

102-16

Värdegrund och uppförandekod

102-18

Bolagstyrning och styrningsstruktur
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Miljömässig hållbarhet

Sid

4

302-1

Energiförbrukning

45

4, 50

302-4

Energibesparingar

25

4, 48

303-4

Utsläpp av vatten

17, 47

8–9

305-1

Direkta koldioxidutsläpp

44

10

305-2

Indirekta koldioxidutsläpp

44

11, 15

305-7

Kväveoxider (NOX), svaveloxider
(SOX) och andra betydande
luftutsläpp

46

Egen

Inkomna avfallsmängder

44

4, 5, 49
51

Social hållbarhet

Sid

13, 49

403-9

Arbetsrelaterade skador

49

11

403-10

Arbetsrelaterad ohälsa

49

Mångfald****

48

6–7

102-40

Organisationens intressenter

14

405-1

102-41

Kollektivavtal

49

406-1

Fall av diskriminering

49

Egen

Jobbspåret

30

102-42

Metod för att identifiera intressenter

14

102-43

Metod för intressentdialog

14

102-44

Huvudämne och frågor som lyfts i
intressentdialog

14

102-45

Organisationsstruktur

4, 9

102-46

Process för att fastställa innehåll och
avgränsningar

8, 12

102-47

Identifierade väsentliga frågor

12–13

102-48
102-49

Effekterna av och skälen till förändrad
information från tidigare redovisning
Betydande ändring av avgränsning
eller metoder jämfört med tidigare
redovisning

51
51

102-50

Redovisningsperiod

10

102-51

Tidpunkt för senaste redovisning

10

102-52

Redovisningsfrekvens

10

102-53

Kontaktperson

10

102-54

Redovisningsnivå GRI

10

102-55

GRI-index

51

102-56

Extern granskning

51

103-1

Styrning och avgränsningar**

103-2

Strategi (metod för styrning)

11

Renova deltar i en rad utvecklings- och samarbetsprojekt samt nätverk för frågor som rör vår bransch.
Nedan följer några exempel på våra samarbeten.
Avfall Sverige, Biogas Väst, CSR Västsverige, CCR
(Competence centra Recycling), FRIST (Forum for
Risk Investigation och Soil Treatment), Göta älvs
vattenvårdsförbund, Göteborgsregionens Luftvårdsförbund, My dream now, Renare Mark, RE:Source,
Svenska Brandskyddsföreningen, Västsvenska Kemioch materialklustret, Waste Refinery.

* Renova har inga varumärken utöver företagsnamnet
** Transportentreprenörer ingår ej
*** Energimyndigheten 1 973 122 kr för fordonsutveckling
**** Renova redovisar enbart könsfördelning
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