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HÅLLBARHETSREDOVISNING

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.

1 266 100 ton
inkommande återvinningsmaterial och avfall 2021.

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

773

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.

1 498 325 MWh
producerad fjärrvärme.

273 323 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.

1 538 miljoner kronor
i omsättning 2021.

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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VD-ORD

2021 – ett bra år med fokus
på kommande utmaningar
När 2021 ska sammanfattas går det inte att bortse ifrån
effekterna av pandemin. 2020 var ett år som bäst kan
beskrivas som ett stresstest för organisationen, som
vi trots alla påtvingade förändringar klarade bra. Under
2021 har det blivit tydligt att fokus allt mer flyttas över
på kommande utmaningar.

Vår organisation har gjort sitt
yttersta och vi har lärt oss att agera
på nya sätt. Sådant vi sköt upp har
vi nu successivt börjat ta tag i, men
i en ny kontext. I stora drag har vi
klarat det gångna året väldigt bra.
Våra kunder har återgått till en mer
normal vardag och även restaurang- och besöksnäringen har återhämtat sig något. Ekonomiskt var
det ett mycket bra år för Renova,
vilket är oerhört viktigt med tanke
på de stora satsningar och investeringar vi står inför.
Utsläppen speglar samhället
Det var inte bara pandemin som
stod i fokus under 2021. Klimatet
klättrade ännu högre på dagordningen, tyvärr bland annat genom
extrema väderhändelser. Översvämningarna i Europa, orkanen
Ida över USA och Karibien och
många andra väderrelaterade katastrofer har belyst att vi måste jobba
ännu hårdare med att begränsa den
globala uppvärmningen.
Klimatbokslutet visar hur
Renovas uppdrag att omvandla
avfall till nya material och energi
påverkar klimatet. Bokslutet sätter
även in Renovas verksamhet i ett
större sammanhang, och visar att
påverkan på klimatet i många fall
skulle bli större utan Renova. Men
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det är trots allt ett faktum att cirka
540 000 ton koldioxid passerar ut
genom skorstenarna på vårt avfallskraftvärmeverk varje år, varav en
tredjedel av fossilt ursprung. Det
motsvarar ungefär ett års utsläpp
från 260 000 bensin- och dieseldrivna personbilar.
Detta är en direkt spegling av
vårt samhälle. Utsläppen är en
följd av mängden osorterat fossilt
material – till största delen plast
– i avfallet. Ju mer plast vi konsumerar och slänger som brännbart
avfall, desto mer koldioxid tillförs
atmosfären.
Det är en komplex fråga som
vi måste närma oss från flera håll.
Vi har bland annat börjat titta på
lösningar för CCS (Carbon Capture
and Storage). Tekniken finns men
det gäller också att hitta metoder
och infrastruktur för att transportera den till lagringsplatsen under
havsbotten. Vi samverkar med en
rad andra aktörer inom det unika
projektet CinfraCap för att göra det
möjligt såväl praktiskt som ekonomiskt. En förstudie blev klar under
året, och samarbetet fortsätter nu.

bara hur mycket man kan begära
av oss konsumenter när det gäller
källsortering. Kanske är det mer
realistiskt och kostnadseffektivt att
avfallsbranschen tar större ansvar
för sorteringen? Renova har under
2021 både utökat sorteringen av
bygg- och rivningsavfall och börjat
titta på möjligheterna till sortering
av restavfall. Att det är fullt rimligt
visar den stora anläggningen som
nyligen invigdes i Brista utanför
Stockholm – den första i sitt slag
där plast, metall och organiskt
material på mekanisk väg sorteras
ut ur restavfallet.
Hittills har det varit svårt att
få avsättning för återvunnen plast
eftersom den är dyrare än nyproducerad, men det finns positiva
signaler och fler initiativ tas för att
nyttiggöra plasten. Man kan också
se ett gryende intresse för att sätta
bättre plast på marknaden, som är
lättare att sortera ut och återvinna.
Där har vi konsumenter ett stort
ansvar i vilka produkter vi väljer
att köpa. Eller kanske ännu viktigare – att inte köpa alls.

Vi utvecklar utsortering

När det gäller sådant vi själva råder
över har vi redan gjort mycket,
både på våra anläggningar och med
våra fordon. Sedan många år drivs

Det bästa vore förstås om plasten
sorterades ut från avfallet innan
det går till förbränning. Frågan är

Biokol skapar grönare stad

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

”Idag är Renovas huvudsakliga uppgift att ta hand
om avfall – imorgon är det sannolikt att producera
material och produkter som vi utvinner ur avfallet.”
Anders Åström
Vd .

vår tunga fordonsflotta med förnybara drivmedel och vår fordonsutveckling fortsätter. Exempelvis startade
provdriften av vår första vätgasdrivna sopbil under 2021.
Vi har under året kommit överens
med Göteborg Energi om en gemensam, mycket spännande satsning på
biokol. Trädgårdsavfall från regionen
omvandlas till biokol, ett jordförbättringsmedel som samtidigt blir en
kolsänka.
Vi avgiftar kretsloppet
Att återanvända och återvinna är
grunden i ett cirkulärt samhälle
men paradoxalt nog finns det också
ämnen som absolut inte ska återvinnas. En av mina kollegor brukar
kalla Renova för ”samhällets njure”
– att rensa bort gifter och miljöskadliga ämnen ur kretsloppet är en viktig
del av vårt uppdrag. En ganska stor
del av avfallet kommer från byggnader, som kan vara upp emot hundra
år gamla och innehålla PCB, asbest,
tungmetaller och annat som idag
inte är tillåtet. Flamskyddsmedel,
PFAS-ämnen, lösningsmedel och
medicinskt avfall med mera måste

också hanteras. Under 2021 tog vi
en ny förbehandlingsanläggning i
drift som kan ta emot större volymer
av farligt avfall och vi kommer att
fortsätta utveckla vår kapacitet inom
området.

avfall”, med syfte att integrera
människor som står långt från
arbetsmarknaden. Modellen har blivit mycket framgångsrik och inspirerar nu andra arbetsgivare att ta efter.

Vår modell inspirerar andra

2022 fyller vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs 50 år. Det lär stå
i många år till och påminner om
att Renova är en stark och stabil
samhällsaktör med ett långsiktigt
uppdrag.
Idag är Renovas huvudsakliga
uppgift att ta hand om avfall –
imorgon är det sannolikt att producera material och produkter som vi
utvinner ur avfallet. Men för att vårt
samhälle ska bli mer cirkulärt måste
vi inse att vi alla är beslutsfattare, vi
måste ta ansvar och samarbeta. Bara
då kan vi sluta loopen och skapa ett
hållbart kretslopp.

Pandemin har fått oss att avvakta
med vissa sociala frågor – men det är
bara att inse att vi inte kan vänta på
att allt ska bli som vanligt igen. Ett
exempel är vår variant av Lean, som
vi kallar ”Delaktigt förbättringsarbete”. Eftersom det bygger mycket på
att människor möts satte vi införandet på paus under 2021, men under
2022 ska nya grupper igång.
Något som vi däremot kommit
långt med är att identifiera och
kvantifiera vilka kompetenskrav vi
har på befattningar där det vanligtvis saknas. Vad krävs till exempel
av våra miljöarbetare när det gäller
språkkunskaper och jobbets utförande? Det är viktigt att ha detta klart
för sig för att matchningen på arbetsmarknaden ska bli bättre.
Jag är också stolt över modellen
vi själva utvecklat inom ”Jobbspår

Idag avfall – imorgon produkter?

.

Anders Åström
Vd, Renova AB
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HÄNT PÅ RENOVA

Världens första vätgassopbil tas i drift, en ny verkstad
börjar byggas och vi tilldelas Revaqs miljöpris
Ett axplock av vad som hänt på Renova under 2021
JANUARI

Ett nytt avtal med Göteborg
Energi om fjärrvärmeleveranser börjar gälla.
Renova lanserar digitala
utbildningar för kunderna.
Även intern miljöutbildning
blir digital.
Vid omcertifiering fick
Renova förnyat certifikat enligt ISO 9001 (kvalitet) och
ISO 14001 (miljö). Samtidigt
gjordes en uppgradering till
ISO 45001 (arbetsmiljö).

FEBRUARI

Resultatet för Renovakoncernen 2020 blev 23 mnkr.
Sämre än budgeterat men
bättre än förväntat.
Rekryteringen av chaufförer inför sommaren börjar.

MARS

Bygget av anläggningen för
zinkåtervinning vid avfallskraftvärmeverket är igång.
Direkttilldelningar till
Renova AB i Göteborg förlängs till 2025.
Avtal med ny samarbetspartner för bättre gipsåtervinning.

APRIL

Klimatklivet lovar statligt
stöd till bygge av biokolsanläggning.
Förstudien i projekt
CinfraCap (infrastruktur för
infångad koldioxid) är klar.
Renova Miljö vinner upphandling av transporter från
återvinningscentraler (ÅVC)
i Ale, Lerum, Kungälv och
Härryda.
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MAJ

Första spadtaget tas för den
nya underhållsverkstaden i
Bönekulla.
Försök med mobil ÅVC i
Stenungsund pågår.
Försök med utökad
utsortering av plast startar
på Renovas sorteringsanläggningar.

JUNI

Renovas första vätgasdrivna
sopbil presenteras.
Renova Miljö vann upphandlingen och får fortsätta
att hämta hushållsavfall i
Kungälv.
Jobbspår Avfall omgång
två avslutas.

JULI

Sommarunderhållet på avfallskraftvärmeverket pågår
för fullt.
Makadamprojektet Återanvänt i spåren fortsätter
under sommarhalvåret.

AUGUSTI

Renova får bidrag till Språklyft (utbildning i svenska för
anställda) från KFS Trygghetsfond.

SEPTEMBER

RenovaRöjet genomförs på
Tjörn. Ungdomar samlar in
över ett ton brännbart skräp
och 500 kg skrot.

OKTOBER

Renovas batterisortering,
där 60 procent av batterierna från svenska hushåll
sorteras, byggs om för bättre
arbetsmiljö och flöde.
Förbehandlingsanläggningen för farligt avfall på
Rödingen tas i bruk.
Renova ordnar hållbarhetsseminarium med temat
Spaning mot framtiden.

NOVEMBER

Renova får Revaqs miljöpris
för lakvattenreningen på
Tagene. Även Kretslopp och
vatten och Gryaab prisas.
Renovas styrelse säger ja
till investering i en biokolsanläggning.
Kretslopp och vattennämnden i Göteborg beslutar att fortsätta direkttilldela Renova uppdrag även
efter 2025.
Katten Alfons räddas ur
bunkern på Sävenäs avfallskraftvärmeverk och blir
viral i sociala kanaler.

DECEMBER

Säsongens första köldperiod
med snöfall blir tuff för
Renovas miljöarbetare.
Renova lånar ut en gripklo till brandbekämpningen
på fartyget Almirante Storni
i Göteborgs Hamn.
Rekordhöga priser för el
som produceras på Sävenäs
noteras.

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

I september genomfördes det nu årliga RenovaRöjet, ett samarbete mellan Renova och Städa Sverige. I år
besökte vi vår ägarkommun Tjörn. Ungdomar från lokala idrottsföreningar samlade tillsammans in över ett
ton brännbart skräp och 500 kg skrot. Arbetet ger en bättre närmiljö och ett bidrag till klubbkassan.
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RENOVA OCH VÄRLDEN

Renova i ett globalt och
lokalt sammanhang
Vår verksamhet påverkas av allt från globala och
lokala miljömål till önskemål från kunder och
utvecklingen i samhället. Minskade avfallsmängder
och ökat utnyttjande av resurser ur avfall är
nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Mängden avfall och typ av avfall speglar det konsumtionssamhälle
vi lever i. Det behövs styrmedel och beteendeförändring både globalt
och lokalt för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle
med cirkulära flöden. Förändringar behövs i alla led när varor produceras och konsumeras, från design, konstruktion och tillverkning till
användning och avfallshantering. Stora och snabba kliv framåt behövs
för att minska avfallet.
Renova har stor påverkan på avfallshanteringen och mindre på mängden avfall som uppstår i samhället. Styrmedel i form av mål, lagar och
regler samt samhällsdebatt har stor betydelse för utvecklingen.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Renovas vision:

”Vi sätter värde på allt för
en hållbar morgondag”

Globala mål sätter agendan

Intressenternas önskemål utvecklar

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens länder en ambitiös
agenda för hållbar utveckling med 17 globala hållbarhetsmål inklusive 169 delmål. Renova har valt att främst fokusera på mål nummer 7, 8, 9, 11, 12 och 13.
I linje med målet om att bekämpa klimatförändringarna i
världen signerades Parisavtalet år 2016. Under COP26mötet 2021 förhandlades bland annat Parisavtalets regelbok, med regler för hur länderna ska genomföra sina åtaganden under avtalet.
EU-länderna har år 2021 enats om målet att minska
koldioxidutsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört
med 1990 års nivåer.

Kunder, ägare, medarbetare och övriga intressenter ställer
krav och har önskemål som utvecklar och driver oss framåt.
Likaså är samhällsdebatten en pådrivande faktor. Allt detta
påverkar oss och vi tar in det i arbetet med vår affärsplan.
Den öppna och levande dialogen med våra intressenter är
en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika i vårt hållbarhetsarbete, och det konkreta samarbetet är ovärderligt
när vi tar oss an de utmaningar vi står inför. Med den påverkan vi har på våra intressenter och de på oss uppstår de
smartaste och livskraftigaste idéerna för hur vi ska utveckla
framtidens avfallshantering. Vi har höga ambitioner och vi
skulle aldrig klara vårt uppdrag att leverera hållbara tjänster
utan att samarbeta med ägare, kunder, branschorganisationer och övriga intressenter.
Intressentanalysen uppdateras årligen och värdet vi vill
ge tillbaka till våra intressenter som svar på deras krav och
förväntningar är detta; att på ett långsiktigt hållbart sätt
leverera miljösmarta tjänster och återvinna avfall till nya
råvaror och energi. Det ska vi göra på ett affärsmässigt sätt
med konkurrenskraftiga priser, stabil lönsamhet och förväntad kvalitet. Vi ska också ta ett samhällsansvar genom att
stödja en positiv utveckling i det samhälle vi verkar inom.

Lagstiftning och regionala mål styr
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 den
verksamhet som producerar, transporterar eller behandlar
farligt avfall. Renova har stor direkt eller indirekt påverkan
på dessa mål och därmed möjlighet att göra skillnad.
I Göteborgs Stad har även ett nytt miljö- och klimatprogram för 2021-2030 arbetats fram, bland annat med sikte
på att så snart som möjligt nå noll i klimatavtryck.
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.
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VI ÄR HÅLLBARHET

För oss är hållbarhet inte bara ett ord
– det är ett förhållningssätt
Renova ska bidra till en ökad
hållbarhet och vara drivande
och ledande i vår bransch.
Alla på Renova bidrar till att vi
lyckas med det! Allt vi gör har
en tydlig koppling till att minska
den negativa miljöpåverkan. Det
gäller oavsett om vi transporterar,

reparerar, behandlar avfall, säljer
miljökunnande till våra kunder eller
har andra arbetsuppgifter.
Hållbarhet är mer än yttre miljö,
och vi vill verkligen ligga långt fram
även gällande arbetsmiljö och
andra delar inom social hållbarhet.
Läs mer om detta på sidorna 32-37.

En röd tråd mellan strategi och operativ verksamhet
Renovas affärsidé är att erbjuda miljösmarta tjänster och
återvinna avfall till energi och
nya råvaror. Vi har en otroligt
viktig roll i den cirkulära ekonomin. Vi ska minska resursanvändningen och ta steg uppåt i
avfallstrappan tillsammans med
våra kunder och övriga intressenter. Vår egen miljöpåverkan
sker främst genom utsläpp från
våra anläggningar och transporter, men vi bidrar även på
ett positivt sätt då vi omvandlar
avfall till råvaror och energi.
I det strategiska arbetet
med affärsplan lägger vi fokus
på att omvandla den information vi får genom exempelvis
omvärldsanalys, intressenter,
branschutveckling samt riskoch möjlighetsanalyser. Detta
summeras ihop till koncernmål
som därefter bryts ned till mål
för olika områden i verksamheten. Att lyckas med länken
mellan det strategiska och det
operativa arbetet är avgörande.
De två delarna måste samverka.
Nyckeln är kommunikation så
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att vi alla förstår vart vi är på
väg och hur vi ska förverkliga
våra mål. Det arbete som pågår
med att effektivisera våra processer liksom allas delaktighet i
förbättringsarbetet, och kopplingarna från detta arbete till
koncernens mål är avgörande.
Då får vi det operativa arbetet
att röra sig i samma riktning
som det strategiska. Hållbarhetsfrågorna är naturligt med i
detta arbete.

Affärsplanen sammanfattar
vårt strategiska arbete och är
indelat i långsiktig ambition,
5-årsmål samt 1-årsmål. För
att stötta dessa finns strategier
och handlingsplaner i verksamheten. Väsentliga hållbarhetsfrågor och riskanalyser uppdateras årligen och är underlag i
affärsplanearbetet. Koncernen
är också ISO-certifierad inom
kvalitet, miljö och arbetsmiljö
och har därför ett utvecklat
ledningssystem som stöttar
verksamheten.

MINIMERA
ÅTERANVÄNDA
ÅTERVINNA
ENERGIUTVINNA
DEPONERA

För att klara de klimatutmaningar som vårt samhälle står inför behöver
även avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer avfall behöver hanteras
högre upp i avfallstrappan, men ännu mer måste göras för att minska
uppkomsten av avfall.

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

Framtida utmaningar och risker
Renovakoncernen har ett strukturerat arbetssätt för att systematiskt hantera och bemöta risker.
Det är en av förutsättningarna
för att fatta strategiskt viktiga
beslut men öppnar också för att
tydliggöra utvecklingsmöjligheter. Riskanalysen är indelad
i strategiska, operationella,
finansiella och efterlevnadsrisker. Här beskrivs några av dessa
utmaningar och risker:
För att klara de klimatutmaningar som vårt samhälle står
inför behöver även avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer
avfall behöver hanteras högre
upp i avfallstrappan men ännu
mer måste göras för att minska uppkomsten av avfall. Här
jobbar Renova tillsammans med
våra ägarkommuner, kunder

och branschorganisation för att
åstadkomma den beteendeförändring som krävs.
Renovas verksamhet påverkas
i hög grad av konjunkturen i vår
region. En vikande konjunktur
ökar risken för att lönsamhetsmålen inte nås. Fortsatt effektivisering och utveckling av verksamheten är nödvändig för att fortsatt
säkerställa en tillfredställande
lönsamhet. En lönsamhet som
är avgörande för att kunna möta
risker, utmaningar men också ta
vara på möjligheterna.
Utvecklingen inom branschen
går fort och för att vara en ledande aktör krävs bred kompetens
inom koncernen. Det kräver
såväl ständig kompetensutveckling som en förmåga att attrahera personal på marknaden.

En grundläggande del i Renovas uppdrag är att upprätthålla
och vidareutveckla kapacitet för
behandling och omhändertagande av avfall i vår region. Flera
av koncernens anläggningar
utnyttjas nära taket av befintlig
kapacitet. Att kunna utöka kapacitet där behov uppstår är därför
kritiskt.
Förändrade regelverk och
styrmedel, främst inom miljöområdet, kan både innebära risk att
inte uppfylla kraven och en konkurrensfördel om vi utvecklar
effektiva lösningar. Snabbt stigande kostnader med anledning
av nya eller ändrade styrmedel
måste mötas med innovativa och
tekniska lösningar.
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Renovas affärsmodell
Renova är ett aktiebolag som
ägs av tio kommuner med
Göteborg som största delägare,
och grunden i affärsmodellen är
att ha en tilldelad verksamhet
och en affärsdrivande. Koncernen består av moderbolaget
Renova AB och dotterbolaget
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.
Även behandlingsanläggningen
för biologiskt avfall och flera
omlastningsstationer i ägarregionen tillhör Renova AB.
Renova Miljö AB består av
två affärsområden, affärsområde Återvinning och affärsområde Logistik. Båda verkar på en
konkurrensutsatt marknad med
konkurrenskraftiga priser.
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RENOVA AB
VD
AFFÄRSOMRÅDE
TILLDELNINGAR

KONCERNGEMENSAMMA
FUNKTIONER

RENOVA MILJÖ AB
VD
AFFÄRSOMRÅDE
ÅTERVINNING

AFFÄRSOMRÅDE
LOGISTIK

Affärsområde Återvinning
erbjuder miljöriktig 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.
Dessutom finns ett antal
koncerngemensamma funktioner, som exempelvis HR- och
IT-avdelningarna inom moderbolaget.

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

NYTT I OMVÄRLDEN

Plast, producentansvar och mer sortering
Hänt i bransch och samhälle 2021
• Kommunfullmäktige i Göteborgs
Stad antog ett nytt miljöklimatprogram med tuffa mål för
åren 2021-2030.
• Utredningen om producentansvar för
textil och separat insamling av textil
för återvinning och återanvändning
var ute på remiss under året.
• Stockholm Exergi och
SÖRAB invigde Brista
Eftersorteringsanläggning. Här
sorteras plast och metall ut ur
hushållsavfallet med optisk sortering.
• ”Använd det som fungerar” var
rubriken på den statliga utredningen
om utveckling av producentansvar för
elektronik. Förslaget tryckte på ökad
återanvändning, men förordade inte
ett pantsystem.
• Svensk Plaståtervinning presenterade
satsningen Site Zero, en kraftigt
utbyggd anläggning i Motala för
sortering av plastförpackningar. Här
ska ett stort antal plastsorter kunna
sorteras ut.
• Det tyska avfalls- och
återvinningsföretaget Remondis köpte
Veolias verksamhet i Sverige.
• Stena Recycling expanderade sin
verksamhet i Halmstad med bland
annat en satsning på återvinning av
batterier från bilindustrin.
• Plastproduktionen i världen fortsatte
att öka, och den fossila plasten ökade
mest.
• I september röstade riksdagen för
att genomföra EU:s direktiv om
engångsplast.

Plastproduktionen i världen ökade under året, och sortering
och återvinning av plast var ett aktuellt ämne.

• Projekt Langskip – jätteprojektet för
koldioxidinfångning, infrastruktur
och lagring av koldioxid fick grönt
ljus av Stortinget i Norge.

• En statlig utredning kring ”End of
waste”-kriterier har pågått under
2021. Den lämnades till regeringen i
slutet av november.

• Veolia Environment S.A. köpte SUEZ
S.A. (Det näst största avfallsbolaget i
världen köper det tredje största.)

• Regeringsförslaget om hur
fastighetsnära insamling av
förpackningar ska gå till i praktiken
presenterades i november.

• Flera mindre biokolsanläggningar
byggdes i Sverige under året.
• Priserna på utsläppsrätter för fossil
koldioxid tredubblades under året.

• FN:s klimattoppmöte COP26
genomfördes i Glasgow. Där samlades
världens länder till förhandlingar om
det globala klimatarbetet.

• Sverige som medlemsland inom EU
jobbar nu för att avfallsförbränning
i alla EU-länder ska inkluderas i
utsläppsrättshandeln för att jämställa
villkoren.

• Producentansvaret för returpapper
upphörde den 31 december. Från
2022 har kommunerna ansvaret
för att returpapperet samlas in och
återvinns.
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RENOVAS VÄRDEKEDJA

Så skapar vi värde för
samhället och våra kunder
Renova arbetar tillsammans med kunder,
ägare, bransch och universitet för att
utveckla en stabil, modern och långsiktigt
hållbar avfallshantering. Målsättningen är att
hantera avfallet så högt upp i avfallstrappan
som möjligt men eftersom inte allt avfall kan
återanvändas strävar vi mot att hantera alla
avfallsslag på miljömässigt bästa sätt.
Vår värdekedja visar också att våra kunder
är både leverantörer och kunder på samma
gång. Detta då det är kunderna som förser
oss med det avfall som vi förädlar till nya
material och energi. Vi arbetar aktivt för att
säkerställa en hållbar avfallshantering i varje
steg av värdekedjan, även där vi har lägre
möjlighet att påverka.
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SAMHÄLLET OCH
VÅRA KUNDER
GENERERAR
AVFALL

VI SAMLAR IN OCH
TAR EMOT AVFALL

VI AVGIFTAR
KRETSLOPPET

VI SORTERAR, BEHANDLAR
OCH FÖRÄDLAR AVFALL

VI LEVERERAR ENERGI
TILL SAMHÄLLET

VI ÅTERFÖR MATERIAL
TILL SAMHÄLLET

Samhället och våra
kunder genererar avfall
Möjlighet att påverka: Låg

Vi samlar in och
tar emot avfall
Möjlighet att påverka: Hög

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 miljökunnande
och avfallshantering.
Kunderna erbjuds
lösningar som bidrar
till att minska avfallets
miljöpåverkan, och de
har möjlighet att följa upp
sin avfallshantering via
Renovas kundportal.

Renovas tunga fordonsflotta drivs med förnybara
drivmedel och vi har
tillgång till flera omlastningsstationer. Fordonens
rutter 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 avfallsaktörer
lämnar direkt på våra
anläggningar.
Vi sorterar, behandlar
och förädlar avfall
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.

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
resursutnyttjande förbättras samt att
material återvinns.
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.
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VÅRA VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

Nio väsentliga hållbarhetsfrågor
Under 2021 gjordes en genomgång av verksamhetens
hållbarhetsfrågor. Vid identifieringen utgick vi ifrån hur
stor påverkan Renova har samt hur viktig frågan är för
våra intressenter. Vi har även kopplat våra väsentliga
hållbarhetsfrågor till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

KLIMATPÅVERKAN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Klimatpåverkan beror huvudsakligen på att en del avfall vi
förbränner ger upphov till fossila utsläpp. För att minska
utsläppen krävs samarbete med avfallslämnare och andra
parter till exempel när det gäller utsortering av plast.

SPARA PÅ ÄNDLIGA RESURSER
När vi väljer rätt behandling kan energi och material i högre
grad återföras till samhället. Vi arbetar med flera utvecklingsprojekt för att spara på ändliga resurser. Exempel på det är
ökad sortering av plast och återvinning av spårmakadam.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

13 Vidta omedelbara
åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess
konsekvenser

7.2 Öka andelen förnybar energi
i världen
7. 3 Fördubbla ökningen av
energieffektivitet

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.5 Minska mängden avfall markant

UNDVIKA ATT SKADLIGA ÄMNEN
ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET
En del avfall ska inte återföras till samhället utan hanteras så
att skadliga ämnen tas bort från kretsloppet. Vi skickar efter
förbehandling farligt avfall till externa parter, alternativt till
slutförvaring eller energiåtervinning. Vi deponerar även farligt avfall på egna deponier, och utvecklar reningen på våra
anläggningar.

MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING
Renova ska vara en arbetsplats som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Renova
är positiv till mångfald på arbetsplatsen och ser det som en
tillgång i vår utveckling. Då vi verkar i en mansdominerad
bransch arbetar vi för att få in fler kvinnor i verksamheten.
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

JÄMSTÄLLDHET

11.6 Minska städers miljöpåverkan

12.4 Ansvarsfull hantering av
kemikalier och avfall

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor
och flickor

5.5 Säkerställ fullt deltagande

för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

8.5 Full sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor med lika lön för lika
arbete

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

SÄKERHET OCH HÄLSA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vi arbetar förebyggande med att minska olyckor och ohälsa. Många
på Renova har fysiskt tunga arbetsuppgifter. Det är också viktigt att
alla känner sig trygga. Under 2021 var ett av våra fokus att säkerställa att alla känner till säkerhetsföreskrifterna på sin arbetsplats.

STABIL EKONOMI OCH KONKURRENSKRAFT

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Goda ekonomiska förutsättningar är nödvändiga för att utveckla
verksamheten och möjliggöra investeringar för ett långsiktigt och
hållbart agerande. Priser på energi och återvinningsmaterial, vår
konkurrenskraft samt resursoptimering har stor påverkan.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vi vill att människor med kunskap och intresse för vår bransch
ska söka sig till och stanna hos oss. De ska uppfatta Renova som
en säker, utvecklande, och trivsam arbetsplats. En nyckel är att
involvera medarbetarna och skapa delaktighet.

8.8 Skydda arbetstagares
rättigheter och främja trygg
och säker arbetsmiljö för alla

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
8.2 Främja ekonomisk produktivitet
genom diversifiering, teknisk
innovation och uppgradering

8.8 Främja social, ekonomisk och
politisk inkludering

10.2 Främja social, ekonomisk och
politisk inkludering

ANTIKORRUPTION

16.5 Bekämpa korruption
och mutor

Renova har en viktig roll både för samhälle och näringsliv. Vi
accepterar ingen form av korruption, mutor eller bestickning. Vårt
förhållande till kunder och samarbetspartners ska bygga på en
sund affärsetik.

UTVECKLA OCH HUSHÅLLA MED KAPACITET
Renova säkerställer att kapacitet finns även för kommande behov.
Ett flertal anläggningar närmar sig taket för vad de klarar av.
Därför arbetar vi med ett effektivt och långsiktigt underhållsarbete
samt styr avfallet så att det inte tar mer anläggningskapacitet än
nödvändigt.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga
och inkluderande infrastrukturer

9.4 Uppgradera all industri och

infrastruktur för ökad hållbarhet
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Miljömässig hållbarhet
Att långsiktigt bevara
och inte överutnyttja
naturresurser. Bibehålla
ekosystemets naturliga
funktioner i form av
klimatreglering, energioch matproduktion
samt förmåga att
tillhandahålla rent vatten.

VÅRT KLIMATARBETE

Vi tar vårt ansvar i en
komplex fråga
Det allt varmare klimatet är en av vår tids
stora utmaningar och därför också en av
Renovas väsentliga hållbarhetsfrågor. Frågan
är mycket komplex och kräver att vi närmar
oss den från flera olika håll, i samarbete med
i stort sett hela vårt övriga samhälle.

Avfallshantering innebär alltid
någon form av påverkan på miljön och klimatet. På många håll
i världen lägger man mycket av
sitt avfall på deponi, med stora
utsläpp av exempelvis metan, en
långt kraftfullare växthusgas än
koldioxid, som följd. I Sverige
har utsläppen från deponier
minskat drastiskt de senaste
decennierna, i takt med att vi i
större utsträckning återvinner
avfall till nya material och energi.
Renovas klimatbokslut visar att
vi i ett globalt perspektiv vunnit
mycket när det gäller de totala
utsläppen av växthusgaser genom
att förbränna avfall istället för
att deponera det.
Men avfallet genererar ändå
ett betydande utsläpp av koldioxid och det måste minskas.
Systematiskt klimatarbete
Vi har länge arbetat systematiskt
med att minska avfallshanteringens klimatavtryck och inom
de områden vi själva råder över
har vi redan genomfört åtgärder
som gör stor skillnad. Såväl hela
vår tunga fordonsflotta som
maskiner på våra anläggningar
och stödbrännare på avfallskraftvärmeverket använder förnybara
bränslen. Vi har även infört differentierade avgifter för energi-
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återvinning av avfall med olika
fossilinnehåll.
– Sådana viktiga områden
fortsätter vi att utveckla. Men
den ojämförligt största klimatpåverkan från vår verksamhet är en
del i ett system som vi själva bara
delvis råder över, säger Marlene
Hedendahl, hållbarhetschef.
– Det är där stora förändringar måste till på flera håll om
målet med ett koldioxidneutralt
Sverige senast 2045 ska uppnås.
Plast största boven
Renovas förbränning av avfall
producerar fjärrvärme och el
men genererar också ett årligt
utsläpp av cirka 540 000 ton koldioxid. Två tredjedelar av detta
är så kallade biogent utsläpp från
exempelvis trä och papper. Men
resten har fossilt ursprung och
innebär ett tillskott av koldioxid i
atmosfären.
Största boven i dramat är all
den plast som vårt samhälle är
fullt av, och som antingen hamnar
i det brännbara avfallet eller som
av olika skäl inte bör eller kan
återvinnas. Plast är ett material
med fantastiska egenskaper, men
är också mycket problematiskt
ur miljösynpunkt. Globalt ökar
fortfarande produktionen av plast
kraftigt, och plasten hamnar till

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

slut i avfallsflödet. Trots ökande
utsortering av plast i avfallet är
andelen plast som går till energiåtervinning konstant eller ökande.
Nationellt har ett flertal initiativ
tagits för att minska användningen. Som exempel kan nämnas att
lagstiftning om engångsartiklar av
plast kommit på plats.
Delat ansvar
Renova tar ett ansvar genom att
bedriva påverkansarbete både
nationellt och inom EU, bland
annat genom branschorganisationen Avfall Sverige. Målet är i stora
drag att begränsa andelen plast i
olika produkter för att ersättas av
andra material, att successivt öka
andelen biobaserad plast från hållbara källor och att ställa hårdare
krav på att produkter designas för
att underlätta återvinning.
– Det ligger även ett tungt ansvar
på producenter av produkter och
förpackningar, liksom på politikerna som beslutar om styrmedel och
kan skapa förutsättningar för att
mindre mängd fossil plast sätts på
marknaden.
Som medborgare och konsumenter är vi också beslutsfattare. Vi
har ett eget ansvar för att inte bara
källsortera vårt avfall utan också
att ifrågasätta vår egen konsumtion. Vi behöver alla gå i riktning

Ökad plastsortering ger
mindre CO2-utsläpp
Marlene Hedendahl
Hållbarhetschef

mot att välja produkter med så liten
klimatpåverkan som möjligt, att
återanvända, dela och framför allt
konsumera mindre.
Sortering och CCS
Många återgärder måste till. På
Renova sorterar vi nu bland annat
ut plast ur verksamhetsavfall, se
artikel här intill. Vi tittar också
på hur vi skulle kunna sortera ut
bland annat plast ur det restavfall
som kommer in till oss.
Koldioxidinfångning, CCS, är
också en väg att förhindra koldioxidutsläpp. Vår ambition är att
införa koldioxidinfångning med
början 2030.
– Vi på Renova kan göra mer för
att minska utsläppen av växthusgaser, säger Marlene Hedendahl,
hållbarhetschef.
– Men det här är inte en fråga vi
löser på egen hand. Det blir möjligt
bara genom samarbeten och när
hela samhället kraftsamlar och
drar åt samma håll.

.

I maj 2021 startade ett projekt med
ökad plastsortering på Renovas
sorteringsanläggningar Skräppekärr
och Högsbo. Under året har 450 ton
plast sorterats ut – en vinst både för
klimatet och för ekonomin.
Större föremål av hårdplast plockas
nu maskinellt bort ur grovt och blandat brännbart avfall som kommer in
till sorteringsanläggningarna. Under
år 2021 sorterade vi ut totalt 450
ton, eller 4-6 stycken 34-kubikscontainrer i veckan. Tillsammans med
hårdplast som källsorterats på bland
annat byggarbetsplatser blir plasten
sedan råvara till plastindustrin.
– Vi hoppas kunna fortsätta att
utveckla fler och förfinade processer för att sortera ut ännu större
mängder, och så småningom också
fler plastsorter, säger Mikael Edh,
säljare på affärsområde Återvinning.
Den ökade utsorteringen av plast
på Högsbo och Skräppekärr innebär
att mer plast återvinns till nytt material istället för att energiåtervinnas.
Det innebär över 1 000 ton mindre
utsläpp av fossil koldioxid. Förutom
klimatnyttan innebär det minskade
kostnader för utsläppsrätter, intäkter
för levererat material och plats för
andra avfallsströmmar till avfallskraftvärmeverket.

.
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VÅRT KLIMATARBETE

Reviderad klimatplan och samarbetsfokus

Utsläppen mäts i CO2-e,
koldioxidekvivalenter, som är
samtliga klimatgasers påverkan
omräknat till koldioxid.
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TILLFÖRDA UTSLÄPP

Direkt

Utsläpp från egen
verksamhet
(208 700 ton CO2e)

Utsläpp som undviks tack vare företagets
produkter och tjänster

-1 200

Utsläpp i andras
verksamheter

(-913 200 ton CO2e)

(99 100 ton CO2e)

Summan av tillförd och undviken
klimatpåverkan
(-605 500 ton CO2e)
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Undvikna
indirekta utsläpp:

Tillförda
direkta utsläpp:

Tillförda
indirekta utsläpp:

• Utsläpp från deponier i
Europa.

• Fossil koldioxid,
främst från
förbränningen av
avfall.

• El som vi inte själva
producerar och som används
för att sortera avfall och
driva våra anläggningar.

• Deponiverksamhet
och biologisk
behandling genererar
små utsläpp av
främst metangas.

• Tillverkning och transport
av maskiner, material,
processkemikalier och annat
som behövs i Renovas
verksamhet.

Summa: 900 000 ton CO2e

Summa:
200 000 ton CO2e

• Utsläpp vid
biogasproduktion.

Utsläpp som undvikits:
900 000 ton CO2e

Utsläpp som tillförts:
300 000 ton CO2e

• Utsläpp från alternativ
produktion av värme och el.

Klimatbokslutet gjordes
2020 med siffror från 2019,
av konsultföretaget Profu.

tidigt som man sätter dessa utsläpp
i ett systemperspektiv. Bokslutet
redovisar utsläppen, såväl direkta från den egna verksamheten
som indirekta från till exempel
elproduktion och tillverkning av
maskiner. Förbränningen av avfall
genererar utsläpp av växthusgaser –
men i ett systemperspektiv innebär
den att långt större utsläpp undviks. Exempelvis skulle utsläppen
från andra metoder för avfallshantering kunnat bli ungefär tre gånger
så stora. Deponering är exempelvis
fortfarande det dominerande
alternativet i stora delar av Europa,
vilket resulterar i stora utsläpp av
växthusgasen metan.

UNDVIKNA UTSLÄPP

Indirekt

2019 tog Renova fram en
klimatplan, vilken fastställdes av
styrelsen 2020. Den listar bland
annat klimatåtgärder för åren
2020-2024. Under 2021 har vi
gjort en utvärdering av planen
och konstaterat att mycket är
gjort. Det i kombination med att
teknikutvecklingen går snabbt
framåt och att vi byggt på med
kunskap gör att vi beslutat att
under 2022 göra en översyn av
klimatplanen.
Då klimatfrågan är global blir
Renovas klimatbokslut ett väsentligt underlag.
Tyngdpunkten i planen kommer att vara de stora frågorna
som vi kan påverka för att minska
utsläppen. Det är åtgärder som
delvis kräver större utredningar
och investeringar och ligger något
längre bort i tidplanen. Exempelvis
handlar det om utökad sortering och

att arbeta vidare med koldioxidinfångning, CCS.
Under 2022 kommer vi att
utveckla hållbarhetsarbetet längs
värdekedjan: Att genom samarbete, kunskapsöverföring och
kravställning se till att leveranserna av avfall till oss ger mindre
miljöpåverkan. Vi kommer även
att samarbeta med leverantörer
av exempelvis kemikalier, fordon
och bränsle samt våra kunder för
att tillsammans ta kliv framåt i
hållbarhetsarbetet. Det gäller även
social hållbarhet. Läs mer om
Renovas värdekedja på sidan 14.
Klimatbokslutet gjordes under
2020 och är ett sätt att redovisa
Renova
KB klimatutsläpp,
2019
Renovas totala
sam-

Totalt

2021 utvärderade Renova
klimatplanen för 2020-2024. Många
åtgärder inom områden vi själva
styr över är genomförda. Planen
ska nu ses över och vi fokuserar
på stora åtgärder som är komplexa
och tar längre tid. Ett annat
fokus under 2022 är samarbete
med kunder, leverantörer och
övriga samarbetspartners för att
gemensamt minska klimatpåverkan.

• Utsläpp vid tillverkning av
jungfruligt material till nya
produkter, som undviks
genom att vi sorterar ut och
förädlar återvunnet material
ur avfallet.

Summa: 100 000 ton CO2e
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Renova och Göteborg
Energi satsar på biokol
Renova och Göteborg Energi satsar
gemensamt på en biokolsanläggning i
Tagene. Biokolet kommer att tillverkas av
göteborgarnas trädgårdsavfall och förväntas
binda cirka 6 000 ton koldioxid varje år.
Eftersom kolet är biogent, det vill säga
inte av fossilt ursprung, innebär detta en
ny kolsänka i regionen. Överskottsvärmen
från tillverkningsprocessen tas emot av
Göteborg Energi och blir klimatpositiv
fjärrvärme.
Biokolet tillverkas genom så kal�lad pyrolys, upphettning utan syre. Det
används som jordförbättringsmedel och
lagrar samtidigt kol i jorden. Det har god
förmåga att binda näring och vatten och
underlättar för växter att tillgodogöra sig
näringsämnen. Blandat med gödsel eller
kompostjord blir effekten ännu större.
Ökad växtlighet bidrar i sin tur till att
ännu mer kol lagras.
Överskottsvärmen från processen i biokolsanläggningen ska kopplas till Göteborg
Energis fjärrvärmenät. Renova Miljö och
Göteborg Energi ska därför investera i och
äga var sin del av anläggningen. Den delfinansieras även av statliga Klimatklivet.
Styrelsen fattade beslut om Renovas investering i november 2021. Byggstarten planeras
till 2022 och biokolsanläggningen beräknas
vara i drift våren/sommaren 2023.

.

Hur kan koldioxid
transporteras och lagras?
Renova är en av parterna
inom CinfraCap, ett unikt
projekt som undersöker
förutsättningarna för
gemensam infrastruktur för
infångad koldioxid (CCS).
2021 avslutades fas 1 i
förstudien, och under 2022
inleds fördjupade analyser.
Renova har tidigare tagit
principbeslut om att införa
infångning och lagring av
koldioxid från avfallskraftvärmeverket för att minska
klimatutsläppen. Det är en
komplex process med flera
delsteg som kräver gemensamma satsningar för att bli
kostnadseffektiv. Vi arbetar
därför tillsammans med
Preem, St1, Nordion Energi,
Göteborg Energi och Göteborgs Hamn för att hitta lösningar på hur koldioxid kan
transporteras från infångning

till mellanlagring i Göteborgs
Hamn och vidare till slutförvaring under havsbotten.
För att samhällsnyttan
ska blir så stor som möjligt
är tanken också att skapa
logistik och infrastruktur i
industriell skala som på sikt
ska kunna nyttjas även av
andra CCS-aktörer.
Under 2021 gjordes en
inledande förstudie som
undersökte olika scenarier
för att transportera upp till
två miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning
till lastning på fartyg. 2022
fortsätter förstudien med
fördjupade analyser av såväl
tekniska förutsättningar som
affärsmodell.

.
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VÅRA DEPONIER NU OCH I FRAMTIDEN

Spännande återvinning
ur schaktmassor
Flera intressanta projekt är på gång på Renovas
deponier. Medvetenheten om att mycket som
tidigare lades på deponi istället kan återvinnas ökar.
– Det optimala är när kunden lämnar ett avfall
till oss, vi förädlar och kunden eller någon annan
intressent sedan tar tillbaka materialet som går att
återvinna, säger Nanna Bergendahl.

2021 hade Affärsområde Återvinning ett mål att sju procent
av avfallet som kommer in till
Renovas deponier skulle återföras
till samhället. Till största delen
handlade det om att använda icke
förorenade massor som grund i tillverkning av anläggningsjord, eller
att sortera, tvätta och återanvända
stenmaterial.
Målet nåddes inte, främst
beroende på att det varit svårt att
avsätta den anläggningsjord man
producerat. Men när det gäller återanvändning av stenmaterial är nu
tre spännande projekt igång:
Sopsand, makadam och sten
för återvinning
Ett av projekten handlar om uppsopad sand och grus från gång- och
cykelbanor. Delar av den så kallade
sopsanden ska kunna användas för
halkbekämpning på nytt.
– Vi har siktat bort skräp och
tvättat en första testomgång på cirka 500 ton, säger Nanna. Vi ser att
minst hälften kan återanvändas.
– Under vintern har vi lagt den
på egna anläggningar för att testa.
Målet är sedan att sopsanden blir
ett eget cirkulärt flöde med en tydlig uppsida för kunden - att kunna
få tillbaka sin återvunna sopsand
till kommande vinter.
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Projektet återanvändning av
makadam från spårvagnsspår som
inleddes 2020 fortsätter. Det är Trafikkontoret som levererar makadam
från spårbyten. Makadamen sorteras
och tvättas på Renovas anläggning i
Fläskebo. Förhoppningsvis kommer
en del av makadamen att återanvändas i något annat av trafikkontorets
projekt under 2022.
Ytterligare ett projekt med
material från ett spårbyte genomförs just nu. Där är det Sortera
som levererar stenmaterial från ett
järnvägsspår. Det grövre materialet
sorteras redan på plats så att onödiga transporter undviks medan
den finare makadamen tas emot
av Renova. Totalt kommer cirka
35 000 ton från detta projekt att
tas emot på Fläskebo.
– Under våren 2022 när hela
mängden makadam kommit in ska
vi tvätta och sortera materialet i
olika storlekar, så att det sedan
kan återanvändas i nya projekt.
Diskussion med olika intressenter
pågår redan.
Konsultation och provtagning
Att schakta för byggen och infrastruktur kräver förberedelser. Det är
viktigt att veta om hela eller delar av
markområdet är förorenat och vilken
typ av schaktmassor det rör sig om.

Nanna Bergendahl
Chef för miljö och utredning

Under 2021 har Renova utvecklat konsulttjänster för att hjälpa
kunderna tidigt i processen, innan
grävmaskinen kan börja jobba.
– Än så länge har vårt jobb mest
handlat om provtagningar av olika
jordar och avfall. Men vi kommer
på sikt att kunna hjälpa till även
med hela utredningar, säger Nanna.
– Det är viktigt att inte bara veta
föroreningshalter, utan även vad
massorna består av. Är det jord,
sten, sand, lera eller mest organiskt
material? Allt för att både kunden och vi ska veta om massorna
lämpar sig bäst för deponering eller
delar av dem faktiskt skulle gå att
återanvända.
Om projekten som nu pågår
slår väl ut ser Nanna Bergendahl
framför sig ett naturligt nästa steg:
Att en särskild yta anpassas för just
materialåtervinning.
– Vi vill starta ett återvinningscentrum för jord och sten – ett
komplement till den materialåtervinning som finns idag.

.
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SÅ HÄR KAN PROCESSEN FÖR MASSHANTERING
SE UT, FRÅN ANALYS TILL RAPPORT
1. Utreda om det
finns risk att en
fastighet är förorenad
(kunskapssammanställning och/
eller miljöteknisk
markundersökning)
Om fastigheten är
förorenad behöver en
anmälan lämnas till
kommunen
2. Masshanteringsplan
upprättas

3. Schaktning på
fastigheten påbörjas
4. Schaktning för att
möjliggöra återvinning
5. Löpande miljökontroll
under schaktningen
6. Schaktmassorna och
avfall körs till behandling
på Renovas anläggningar
7. Miljörapportering
till kommunen och
sammanställning av
projektet

Det är viktigt att veta om schaktmassorna innehåller föroreningar. Kenneth Hägerlo tar prover.
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VÅRA DEPONIER NU OCH I FRAMTIDEN

Här ska den nya cellen för farligt avfall ligga. Nu pågår sprängning, krossning och berguttag.

Planering för Fläskebo
säkrar framtida behov
På Renovas deponi Fläskebo i Härryda förbereddes under 2021
bygget av en ny deponicell för farligt avfall. Samtidigt pågår
långtidsplanering för att kunna säkra kapaciteten på längre sikt.
Där den nya cellen ska byggas har
man nu sprängt åtta meter ner i
berget för att få största möjliga
volym. Sprängning, krossning och
berguttag pågår och kommer att
avslutas under 2022. Parallellt
påbörjas bygget av cellen. I slutet av
2023 eller i början av 2024 räknar
man med att kunna ta cellen i bruk,
lagom till att Fläskebos nuvarande
cell för farligt avfall är full.
För att kunna utvidga deponin
och därmed säkra kapaciteten även
på lång sikt pågår även ett arbete
med ny detaljplan för Fläskebo.
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Planarbetet kommer att starta i
början av 2022 och väntas, om allt
går som det ska, vara klart under
2024. Parallellt med detaljplanearbetet förbereder Renova ansökan
om ett nytt miljötillstånd. Enligt
planeringen ska ansökan lämnas in
i slutet av 2022. Målet med både
detaljplanen och det nya tillståndet är att bättre kunna nyttja hela
fastigheten som Renova äger på
Fläskebo och att ytterligare kunna
utveckla och utöka materialåtervinningen på anläggningen.

.
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RENOVAS AVFALLSTRAPPA

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 2019-2021. År 2021 återförde vi totalt 187 500 ton till samhället,
vilket var en ökning med nära 5000 ton jämfört med år 2020.
På det översta trappsteget – ”minimera” anger vi antal skolelever
som utbildats i miljökunnande, som ett mått på förebyggande arbete.

MINIMERA
2021 2 500 st
2020 2 334 st
2019 4 100 st

ÅTERANVÄNDA
2021 116 ton
2020 139 ton
2019 182 ton

ÅTERVINNA
2021 97 700 ton
2020 104 200 ton
2019 96 600 ton

Minimera

ENERGIUTVINNA
2021 84 600 ton
2020 76 900 ton
2019 75 300 ton

Rådgivning till våra kunder för
att minska avfallet är viktigt. Vi
utbildar också kunder och skolelever
i miljöfrågor.

DEPONERA
2021 71 ton
2020 1 144 ton
2019 0 ton

Återanvända
Träpallar, pallkragar och kabeltrummor är exempel på produkter som
sorteras ut av Renova för återanvändning. Även makadam från spårvagnsspår blir förhoppningsvis en produkt
som kan återanvändas.
Återvinna
På det här trappsteget finns flera
olika materialströmmar:
Det är återvinningsmaterial som
Renovas kunder sorterat ut för återvinning samt material Renova sorterar
eller mellanlagrar på egna anläggningar. Exempel är plast, glas, metall,
gips, trä och wellpapp. Även material som körs från kunden direkt till
extern återvinningsanläggning ingår.

Visst farligt avfall kan också
återvinnas, liksom material från
produkter där farligt avfall plockats
bort. Spillolja och olika metaller från
elektronik är två exempel.
Från vår anläggning för biologiskt
avfall levererar vi råvara för tillverkning av biogas och biogödsel, liksom
jordar tillverkade med komposterat
trädgårdsavfall som bas.

Deponera
Här ingår bland annat tillverkning av
anläggningsjordar. Flera försök med
att sortera ut och återvinna stenmaterial från schaktmassor pågår också.
Läs mer på sidan 22.

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.

För ytterligare specificering av
material och produkter som Renova
levererade tillbaka till samhället 2021
se hållbarhetsdata för miljömässig
påverkan på sidan 50.
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FORDONSUTVECKLING I FRAMKANT

Nya steg på vägen mot en
elektrifierad fordonsflotta
I december levererades den första helelektriska lastväxlaren till Renova. Under
året har dessutom två elsopbilar som
tankas med vätgas börjat testas i daglig
drift. Renova har tagit ytterligare steg på
vägen mot en helt elektrifierad fordonsflotta.

Sedan flera år tillbaka tankas
Renovas tunga fordon med förnybara drivmedel – de allra flesta med
HVO, hydrogenated vegetable oil.
Men för den närmaste framtiden är
det eldrift som gäller.
Förutom den nya lastväxlaren
och de två vätgasbilarna har Renova idag en direktladdad sopbil som
används i centrala Göteborg. En
större variant av elsopbil levereras
under 2022.
– Målet är att 30 procent av hela
vår fordonsflotta ska vara elbilar år
2026, säger Hans Zackrisson, chef
för fordonsutveckling på Renova.
– På 10-15 års sikt är ambitionen att hela Renovas fordonsflotta
ska vara elektrifierad eller använda
annan likvärdig eller bättre teknik.
Plan för byte till el
Totalt har Renovakoncernen cirka
325 tunga och lätta fordon. En
plan för succesivt utbyte till elbilar
togs fram under 2021.
– Det kommer ut fler och fler
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tunga elfordon på marknaden. Men
det blir fortsatt en utmaning att
hitta alla de typer av tunga fordon
med eldrift som Renova behöver,
säger Hans Zackrisson.
– Ofta är vi med och driver
utvecklingen – exempelvis nu med
projektet med vätgasdrivna elbilar.
För att en fordonsflotta med
elbilar ska kunna användas
behövs också en infrastruktur för
laddning. Det behövs både depåladdning på Renova och ett nät
av stationer för snabbladdning av
tunga elfordon ute i samhället. För
vätgasbilarna behövs tankstationer
för vätgas.
– Vi samarbetar med Göteborg
Energi om vilken kapacitet vi behöver och kan erhålla för vår nattladdning, säger Hans Zackrisson.
Göteborg Energi har idag en
station för snabbladdning av tunga
fordon på Falutorget, nära Renovas
område. Ytterligare tre stationer ska
byggas på olika håll i Göteborg.
Men det behövs ännu fler.

Hans Zackrisson
Chef för fordonsutveckling

För de fordon som drivs med
vätgas finns en tankstation på
Hisingen. Även när det gäller
vätgas finns planer på ytterligare
stationer.
Effektivare med smarta
behållare
Renovas tunga fordon körde 2021
68 800 mil. Det motsvarar drygt
17 varv kring jorden. Ruttplanering
för transporteffektivitet är därför
också en viktig del av arbetet för
att minska miljöpåverkan och spara
resurser.
”Smarta” komprimatorer
som talar om när det är dags
för tömning liksom nivågivare i
underjordsbehållare är två sätt att
minska antalet transporter.
Renova har idag 34 smarta
komprimatorer ute hos kunder. Ett
försök med nivågivare pågår just
nu, läs mer på sidan 28.

.
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Renovas tunga fordon kör drygt 17
varv runt jorden på ett år.
Då gör valet av drivmedel skillnad!
Ovan: Den här sopbilen tankas med
vätgas, som i bränsleceller omvandlas till el.
Till höger: I slutet av 2021 levererades
den första eldrivna lastväxlaren.
Nedan tv: Renovas första helelektriska
sopbil har redan ett par år på nacken.
Nedan th: Ända sedan 2015 drivs alla
Renovas tunga fordon med förnybart
bränsle eller el.
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Mikael Lindqvist monterar nivågivare
på en underjordsbehållare. Med hjälp
av data från nivågivarna kan man följa
fyllnadsgraden och planera rutterna
på bästa sätt.

David Dalek
Chef för affärsutveckling
och projekt

Uppkopplade behållare kan
spara resurser och miljö
Under hösten monterades nivågivare på ett antal underjordsbehållare i
Göteborg, Lerum, Partille och Härryda. Data om hur behållarna fylls kan
ge underlag för bättre ruttplanering.
– Undviker vi onödiga körsträckor för att
tömma behållare som bara är halvfulla sparar det både resurser och miljö, säger David
Dalek, enhetschef på affärsutveckling och
projekt, AO Tilldelningar.
Två sorters nivågivare testas på totalt 25
behållare för restavfall. Med den ena givaren
mäts avståndet mellan behållarens lock och
avfallet med laser medan den andra använder ultraljudsteknik. Mätdatan överförs till
ett program där man sedan kan följa varje
behållares fyllnadsgrad i en graf.
– Hittills visar statistiken att det finns
potential att förändra tömningsintervall för
ett antal av behållarna, säger David Dalek.
Men vi behöver fortsätta mätningarna ännu
en tid för att skaffa oss bättre underlag.
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– Vi ser också att tömningsintervallet för
vissa behållare ligger helt rätt utifrån sin
fyllnadshistorik.
Från 1 januari 2022 har ägarkommunerna Lerum, Partille och Härryda tilldelat
Renova uppdraget att tömma behållarna för
returpapper på återvinningsstationer.
– Vi håller nu på att utrusta även dessa
behållare med nivågivare, säger David.
Returpapper tror vi är en fraktion som
lämpar sig utmärkt för övervakning med
nivågivare och på sikt en mera dynamisk
ruttplanering.
Försöket med nivågivare görs i samarbete
med Kretslopp och vatten i Göteborg samt
kommunerna Lerum, Partille och Härryda.
Det ska pågå till sommaren 2022.

.
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Jim Holmlund förbereder för tömning av IBC-behållare.

Förbehandlingsanläggningen
som är först i regionen
Från oktober 2021 har det varit full aktivitet vid Renovas nya
anläggning för farligt avfall i Göteborg. Anläggningen är den
första i sitt slag i regionen, och ytterligare ett verktyg för att
avgifta kretsloppet.
I lokalerna på Marieholm blandas flytande farligt avfall med flis
eller avfall som suger upp vätskan.
Materialet körs sedan till avfallskraftvärmeverket där det energiåtervinns och kommer till nytta
som el och värme.
– Anläggningen fyller verkligen
ett behov i regionen, och intresset
är stort, säger Elin Angervall, säljare med särskilt ansvar för farligt
avfall på Affärsområde Återvinning, Renova Miljö.
– Vi kan till exempel ta emot
färgavfall, oljeslam, absorbenter,
förorenat vatten och rester från
vattenrening.

Renova räknar med att årligen
kunna ta emot 30 000 ton farligt
avfall på anläggningen.

.

Elin Angervall
Säljare

Anna Stöllman med en godkänd
kemisk produkt.

Minskning av
kemikalier med
utfasningsämnen
Under 2021 hade vi fokus på vår
kemikaliehantering och ett av
koncernens miljömål var att få
bort 70 procent av våra kemiska
produkter som innehåller så kallade
utfasningsämnen. Det vill säga ämnen
som har de allvarligaste egenskaperna
för hälsa och miljö och som är
viktigast att prioritera att byta ut eller
undvika. Inom Renovas verksamhet
hanterar vi många kemiska produkter,
som är mer eller mindre skadliga ur
arbetsmiljö- och/eller miljösynpunkt.
Genom ett intensivt arbete under
året lyckades vi överträffa vårt mål
och vid årets slut hade vi tagit bort
eller ersatt 75 procent av de produkter
som innehåller utfasningsämnen.
Vi kommer under 2022 fortsatta
vårt arbete med att ersätta kemiska
produkter med bättre alternativ.

.
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Malin Blom, miljökommunikatör på Renova.

Många utbildningar
trots pandemi
Trots pandemin genomförde
Renovas Miljöakademi hela 56
företagsutbildningar under 2021.
De allra flesta hölls digitalt.
– När vi blev tvungna att anpassa oss på
grund av pandemin breddade vi utbudet,
säger Mimmi Lagergren, Kommunikationschef på Renova.
– Även fortsättningsvis kommer vi att
erbjuda utbildningar både på plats hos oss,
på plats hos kunden eller digitalt utifrån
kundens önskemål.
I Miljöakademins utbud finns både utbildningspaket, exempelvis Miljösmart återvinning och Farligt avfall, och kurser som
skräddarsys för respektive företag. Kursen
Grundläggande miljöutbildning är godkänd
för miljödiplomering.
Miljöskola Avfall och intern utbildning
114 grupper med gymnasieelever tog del
av Miljöskola Avfall under året. Även där
hölls de flesta utbildningar digitalt. Miljöskola Avfall är en verksamhet som direkttilldelas Renova AB av det tio ägarkommunerna.
Ett av Renovas miljömål 2020 var att alla
medarbetare skulle ha genomgått en grundläggande miljöutbildning. Alla hann inte gå
utbildningen innan pandemin satte stopp för
kurser i grupp.
2021 spelade Renovas Miljöakademi
därför in en digital version av den interna
utbildningen.
Hela 271 medarbetare på Renova tog
del av den under året. Det innebär att 80
procent av medarbetarna nu har gått den
interna miljöutbildningen.

.
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Lakvattenreningen
på Tagene fick miljöpris
Renova, Gryaab och Kretslopp och vatten
tilldelades 2021 certifieringssystemet Revaqs
första Uppströmspris. Priset uppmärksammade
det gemensamma arbetet för rening av lakvatten
från deponierna i Tagene och Brudaremossen.
– Jätteroligt, säger Nanna Bergendahl, chef för Miljö
och utredning på Renovas affärsområde Återvinning.
Det här var ett erkännande av vårt långvariga arbete för
att få till en bra lakvattenrening på Tagene.
Begreppet uppströms i ”Uppströmspris” syftar på
insatser för att få bort farliga ämnen ur vatten innan det
når det kommunala reningsverket.
I Tagenes fall leddes lakvattnet från deponin, fram
till för några år sedan, direkt till Gryaabs reningsverk
och renades ihop med övrigt avloppsvatten. Men för
att slammet från reningsverket i fortsättningen skulle
kunna användas som näring på jordbruksmark krävdes
insatser uppströms.
Gryaab, Kretslopp och vatten och Renova gjorde då
en gemensam hållbarhetsanalys – hur skulle lakvattnet
bäst tas om hand? Analysen visade att ett reningsverk
för metaller och organiska miljögifter på Tagene var den
samhällsekonomiskt bästa lösningen. Efter rening där
kunde vattnet sedan ledas vidare till Ryaverket och renas
från näringsämnen.
Renovas reningsverk på Tagene stod klart våren
2020.
– Reningen fungerar väldigt bra, säger Nanna
Bergendahl. Framför allt får vi bort många organiska
föroreningar, till exempel PFAS.
Samtidigt med lakvattenreningen på Tagene byggde
Kretslopp och vatten en lakvattenrening på den gamla
nedlagda deponin i Brudaremossen.

.
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2021 års miljöstipendiat
Gauti Ljungholm Asbjörnsson.

RENOVAS MILJÖSTIPENDIUM

Nytt digitalt verktyg för beräkning
av miljöpåverkan tilldelas stipendie
Renovas miljöstipendium 2021 gick till Gauti Ljungholm Asbjörnsson.
Han har utvecklat ett digitalt verktyg där producenter av bergmaterial
kan beräkna sin miljöpåverkan.
Behovet av bergmaterial ökar i
samhället. Bara cirka två procent av
materialet är återvunnet – men nu
ökar möjligheten till en förbättring på
området.
Maskiningenjören Gauti Ljungholm Asbjörnsson och hans kollegor
i forskargruppen på Chalmers har
tagit fram ett digitalt verktyg som
simulerar och beräknar processen för
utvinning av bergmaterial. Verktyget
har nu utvecklats till att även omfatta

beräkningar av miljöpåverkan och det
är den utvecklingen som nu belönas
med Renovas miljöstipendium.
– Vårt verktyg gör det lättare att
fatta bra, miljögrundade beslut, säger
Gauti.
Han anser att det idag används alldeles för lite återvunnet bergmaterial
i Sverige. Med sitt verktyg hoppas han
och hans kollegor göra det enklare att
hushålla med naturens resurser.

.

RENOVAS MILJÖSTIPENDIUM
Renovas miljöstipendium är på
100 000 kronor. Doktorander och
unga forskare vid Chalmers och
Göteborgs universitet kan söka
stipendiet, förutsatt att forskningen
bedrivs inom miljöområdet och har
anknytning till Renovas verksamhet.

Miljöstipendiater genom tiderna
2021 Gauti Ljungholm Asbjörnsson
Digitalt verktyg för beräkning av
bergmaterials miljöpåverkan.

2014 Erik Stenvall och Sandra Tostar
Hur underlättas återvinningen av
plast från elektriska produkter?

2007 Karin Karlfeldt
Återvinning av metaller ur askan
från avfallsförbränning.

2020 Nathália Vieceli
Återvinning av metaller från
förbrukade litiumjonbatterier.

2013 Marcus Linder
Affärsmodeller som gör företagens
miljöengagemang lönsamma.

2006 Yuliya Kalmykova
Rening av lakvatten från förorenade
områden med hjälp av torv.

2019 Joana Pedroso
EU-ländernas möjlighet att beskatta
miljöstörande verksamhet.

2012 Henrik Leion
Utveckling av CLC-teknik, där koldioxid
från förbränning separeras med hjälp av
uttjänta batterier och andra avfallsprodukter.

2005 Lina Gunnarsson och
Linda Samuelsson
Hur läkemedelsrester i vatten
påverkar fiskar.

2011 Oskar Modin
Bränsleceller med bakterier skapar
elektricitet ur avfall och avloppsvatten.

2004 Johan Woxenius, Fredrik Bärthel
och Magdalena Svanström
Analys och utveckling av avfallstransporter på järnväg (Johan och Fredrik).
Utvinning av energi ur flytande avfall
(Magdalena).

2018 Jessica Wehner
Energieffektivitet i avfallstransporter
från hushåll till återvinning.
2017 Anna Palme
Återvinning av textilier i
blandmaterial polyester/bomull.

2010 Teodora Retegan
Återvinning av små elektroniska produkter.

2016 Maria Taljegård
Framtida bränslealternativ och
energisystem.

2009 Petra Andersson
Återvinningens etik - vilka idéer och värderingar får sorteringssystemet att fungera?

2015 Kristina Liljestrand
Minskat matsvinn och miljövänligare
transporter när producenter, grossister
och detaljister samverkar.

2008 Maria Grahn
Modell för att jämföra alternativ för
produktion av värme, el och transportbränsle. Särskilt fokus på biogas.

2003 Mattias Olofsson och
Jerker Samuelsson
Datormodell som jämför olika system
för avfallshantering (Mattias).
Metoder för att mäta utsläpp av metan
från avfallsdeponier (Jerker).
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Att bygga ett
långsiktigt stabilt och
dynamiskt samhälle
där grundläggande
mänskliga behov och
rättigheter uppfylls
oberoende av kön,
ålder, etnicitet, religion,
funktionsvariation och
annan ställning. Att ha
en rättvis fördelning
av resurser och
inflytande i samhället.
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Endast åtta procent av Renovas miljöarbetare är kvinnor. Beatrice
Moberg (i förgrunden) och Hanna Gustafsson är två av dem.

Vi vill att fler kvinnor ska
söka jobb hos oss
Endast åtta procent av
miljöarbetarna på Renova
är kvinnor. Det ska det bli
ändring på! 2021 togs nya
steg för att få fler kvinnor
till de mansdominerade
arbetsgrupperna på Renova.
Hösten 2021 nystartade Renovas
Likabehandlingsgrupp. Gruppen
där man ska driva frågor om ökad
jämställdhet och mångfald inom
Renova, rapporterar nu direkt till
koncernledningen. Ett av fokusområdena är att få in fler kvinnor
på företagets mansdominerade
arbetsplatser.
– Vi vill göra Renova till en
ännu bättre arbetsplats för kvinnor, säger Tony Carlsson, chef för
affärsområde Logistik och ordförande i Likabehandlingsgruppen.
– I förlängningen vill vi förstås
också att fler kvinnor ska söka
jobb hos oss.
För ett par år sedan startade
Novagruppen, ett nätverk för
kvinnor på Renova. Syftet var att
få hjälp med vad vi som arbets-

givare kan göra för att bli just en
bättre arbetsplats för kvinnor.
Under 2022 vill Likabehandlingsgruppen samla samtliga kvinnor
som jobbar i mansdominerade
arbetsgrupper, till exempel som
miljöarbetare, i verkstäder och
på återvinningscentraler, till ett
gemensamt möte. Syftet med
mötet är bland annat att fånga
upp önskemål och idéer.
Tittar man på hela Renova
är ungefär 20 procent av medarbetarna kvinnor och 80 procent
män, en fördelning som varit
stabil under lång tid. De flesta
kvinnorna finns inom tjänstemannagruppen.
Ambitionen är nu att öka
andelen kvinnor på Renova till 30
procent.
– Det finns stora fördelar med
blandade arbetsgrupper, säger
Elna Hansson, HR-chef.
– För att lyckas med det behöver vi också fortsätta prata om
jargong och attityder.

.
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Jeanette Andersson, driftchef, och Lisa Bergh, gruppledare, menar att mentorskapet utvecklar dem båda.

Mentorskap på Renova
”Att leda som kvinna i en manlig värld”
Sedan snart ett år tillbaka har
Lisa Bergh, gruppledare på
plåtverkstaden, en mentor.
Det är Jeanette Andersson,
driftchef på affärsområde
Tilldelningar.
– Det bästa med att ha en
mentor är tryggheten, säger
Lisa. Att veta att Jeanette finns
där och att jag alltid kan maila
eller ringa henne.
Lisa har jobbat på plåt- och maskinverkstaden i drygt fem år, varav snart
tre som gruppledare. Jeanette är
sedan i höstas driftchef för hämtning
av hushållsavfall i Lerum, Partille
och Härryda. Hon har även tidigare
erfarenhet både som chef och gruppledare på Renova.
Jeanette och Lisa har träffats via
Renovas Novagrupp för kvinnor i
mansdominerande yrken. Båda var
intresserade av att pröva konceptet
mentor/adept.
För det allra första mötet fanns ett
antal punkter att följa, bland annat
handlade det om att bestämma områden som Lisa ville fokusera på under
mentorskapet.
– Jag har lärt mig mycket under

mina år som gruppledare, men har
jättemycket att jobba på, säger Lisa.
Öppen och rak kommunikation är
svårt till exempel. Människor uppfattar saker så olika.
Hittills har Jeanettes och Lisas
möten skett via Teams. De kollar
läget, stämmer av hur det går med
frågorna Lisa ska jobba med och tar
upp om något specifikt hänt som Lisa
vill ha goda råd om.
De tillhör olika generationer, och
jobbar inom olika avdelningar. En
sak som förenar är att båda är ledare
i manliga världar. Lisa arbetsleder tio
medarbetare som alla är män. Jeanette basar över 28 personer, varav
endast två är kvinnor.
Hur mycket i deras samtal handlar
om att vara ledare, och hur mycket
om att vara kvinna som leder män?
De funderar och kommer fram till att
det är ungefär hälften-hälften.
– Jag är glad att ha en kvinnlig
mentor, säger Lisa. Vissa frågor hade
jag nog inte tagit upp med en man.
Att vara ledare i en manlig värld
har förändrats över tid, menar Jeanette:
– Det var verbalt tuffare förr. Jag
var tvungen att bevisa att jag klarade
av jobbet.
Mentorskapet är utvecklande inte

bara för adepten utan också för mentorn, framhåller Jeanette.
– Det är roligt att dela med sig
av erfarenheter, och man känner sig
behövd. Det ger mig också anledning
att fundera på mitt eget sätt att leda.
Var och en måste ju hitta sin egen
ledarstil utifrån sin personlighet.
Det Lisa och jag kan prata om är en
gemensam grund, Men var och en
måste själv komma fram till hur man
vill vara som ledare.
– Att ha en mentor betyder mycket
för mig, säger Lisa. Egentligen önskar
jag att jag haft det redan när jag
började som gruppledare.

.

MENTORSKAP PÅ RENOVA
Att under en tid ha en mentor är ett
sätt att utvecklas i sitt ledarskap. På
Renova påbörjade ett par personer
regelbundna samtal som mentor
och adept under 2021. Deras
erfarenheter kan inspirera andra,
och förhoppningen är att ett mer
formaliserat internt mentorprogram
ska ta form under 2022. De som
varit först ut är samtliga kvinnor, men
mentorprogrammet ska givetvis vara
öppet för alla.
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DELAKTIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE

”Delaktigt förbättringsarbete är ett
väldigt bra sätt att ta vara på alla
medarbetares erfarenheter och idéer”
Henrik Wilhelmsson
Platschef för farligt avfall och elektronik

När alla får vara
med och påverka
Medarbetarna på Farligt avfall och Elektronik har varit pilotgrupp
för delaktigt förbättringsarbete på Renova. Efter nästan två år med
dagliga avstämningsmöten är hela gruppen överens, DFA fungerar!
– Delaktigt förbättringsarbete är ett
väldigt bra sätt att ta vara på alla
medarbetares erfarenheter och idéer,
säger Henrik Wilhelmsson, platschef
för Farligt avfall och Elektronik.
Klockan sju varje morgon,
innan var och en går till sitt för att
börja dagens arbete, samlas hela
arbetsgruppen på Farligt avfall och
elektronik för pulsmöte i mottagningshallen. Pulsmötet är en kort
avstämning inför arbetsdagen: Med
hjälp av noteringarna på tavlan
går man igenom gårdagens utfall,
eventuella tillbud, bemanning och
vad som är på gång under dagen.
Man pratar om saker som behöver fixas akut och hur man ligger
till med förslag och idéer som ska
genomföras.
Just den här dagen berättar Henrik också om ett pågående arbete
för att köpa in tvättutrustning för
LOTS-behållare och ett besök av
en konsult inom brandskydd och
säkerhet.
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Två av de som deltar i dagens
pulsmöte är Tova Andersson och
Per Larsson.
– Pulsmöten är bra. Man får en
bra koll på läget inför arbetsdagen,
säger Tova. Vi använder tavlan
mycket. Vi skriver upp saker som
behöver fixas så fort vi kommer på
dem. Man behöver inte vänta till
nästa dags möte.
– Det är roligt att få snabb
feedback på hur det går för oss –
särskilt när det går bra, säger Per.
Och det är bra att alla kan känna
sig delaktiga.
När Henrik började på Renova
2019 hade delaktigt förbättringsarbete startat så smått på avdelningen. Henrik hade erfarenhet av
arbetssättet från tidigare arbetsplatser och har utvecklat det under
sin tid på Renova.
Engagerade medarbetare ger
fördelar för produktionen, men
också en trivsammare arbetsplats,
säger han.

Höstens medarbetarenkät ger
svart på vitt: Både index för medarbetarengagemang och delaktighet
ligger högt. HME-Index (Hållbart
MedarbetarEngagemang) ligger på
86 procent och delaktighetsindex
på 85 procent.
De här siffrorna kan i mångt
och mycket tillskrivas DFA-arbetet,
menar Henrik.
– Beviset för att man ständigt
jobbar med att förbättra arbetssätt,
flöden och arbetsmiljö är den lista
på allt som gjorts sedan arbetssättet infördes. Listan innehåller idag
cirka 200 punkter.
– Vi flyttade fatpressen till ett
annat läge i lokalen för att undvika
onödiga förflyttningar. Vi satte en
stopplucka vid batterisorteringen
så att man slipper stänga av bandet
när man byter ut fulla säckar.
Detta är två exempel. Alla
förslag till förbättringar kan förstås
inte hanteras vid morgnarnas
korta pulsmöten. När ett större
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Hela Renova
ska införa DFA
Delaktigt förbättringsarbete
(DFA) ska vara infört i hela
Renovakoncernen 2024.

Varje morgon samlas
hela avdelningen Farligt
avfall och Elektronik till
ett snabbt pulsmöte.
Ovan noterar Tova
Andersson och
Per Larsson saker
som behöver fixas
på avdelningens
gemensamma tavla.

förbättringsområde eller problem
identifieras har man ett särskilt möte.
Det senaste handlade om hur man på
bästa sätt ska jobba med olika sorters
elektronikavfall.
När många andra grupper på
Renova nu startar sitt arbete har han
framför allt två råd:
– Följ upp avvikelser och förslag
snabbt. Annars blir det inte trovärdigt
och hela förbättringsarbetet rasar.
– Delaktigt förbättringsarbete
måste också bli en naturlig del av
vardagen på jobbet. Det får inte
bli en ”sidogrej”, avslutar Henrik
Wilhelmsson.

.

ANLÄGGNINGEN FÖR
FARLIGT AVFALL &
ELEKTONIK
På Farligt avfall & Elektonikavdelningen jobbar ett 20-tal
personer. Hit kommer farligt
avfall via kunder eller egna
transporter. Avfallen analyseras,
lagras och styrs vidare till
återvinning eller slutbehandling.
Här mellanlagras också
elektronikavfall och här sorteras
60 procent av småbatterierna
från de svenska hushållen.
Lokalerna ligger i
Sävenäs, granne med
avfallskraftvärmeverket.
Förbehandlingsanläggningen
för farligt avfall i fastigheten
Rödingen på Marieholm ingår
också i avdelningens ansvar.

DFA är ett strukturerat sätt
att ta till vara medarbetares
expertkunskaper om sitt jobb
för att förbättra, förenkla och
höja kvaliteten.
Arbetet kommer att se olika
ut i olika delar av organisationen, men alla arbetsgrupper
ska jobba med att förbättra sina
processer och få bort ”skav och
strul” som försvårar det dagliga
arbetet. Syftet är att kunderna –
externa så väl som interna – ska
vara nöjda med det gruppen
levererar.
Några pilotgrupper startade
redan 2019, men pandemin har
fördröjt genomförandet. Hösten
2021 tog arbetet med DFA fart
igen.
Flera chefer har under 2021
kommit igång med DFA-utbildning och fler kommer att
utbildas under 2022 säger Kent
Lidbom, utvecklingsstrateg som
jobbar med införandet av DFA
på Renova.
Utbildningen har först en teoretisk del och sedan en praktisk.
En styrgrupp för delaktigt
förbättringsarbete har inrättats på koncernledningsnivå.
Det finns också en grupp med
utbildade DFA-coacher med
representanter från varje affärsområde. Coacherna ska bland
annat stödja införandet när
det praktiska arbetet kommer
igång.
Delaktigt förbättringsarbete
är ett hantverk, säger Kent.
Man måste öva och öva innan
det fungerar bra och man ser
nyttan av det.
Ett antal grupper står i startgroparna för att börja jobba
med delaktigt förbättringsarbete
våren 2022.

.
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Viktigt Språklyft igång igen
under hösten
Renovas Språklyft, med lärarledd
språkträning, fick ta paus under större delen
av 2021. Kurserna kom igång igen under
hösten. Tre grupper med 5-8 personer
jobbade då med att förbättra sin svenska.
I Renovas uppförandekod förklaras vikten av att
medarbetare kan förstå och prata svenska i arbetet.
Dels för att skapa inkludering och dels för att kunna
följa säkerhetsföreskrifter i arbetet. Nu pågår en flerårig satsning för medarbetare som behöver utveckla
förmågan att förstå, tala, skriva och läsa svenska.
Målet med Språklyftet är att medarbetarna ska
nå upp till de krav som tagits fram och dokumenterats i en språkprofil för respektive befattning.
Under 2021 beviljades Renova 1,3 miljoner kr
från KFS Trygghetsfond/omställningsfonden för att
genomföra Språklyft under 2021-2023.
Språkträningen genomförs på betald arbetstid en
förmiddag per vecka under en termin.

.

Ökat antal olycksfall
– orsaken ska analyseras
Antalet rapporterade olycksfall på Renova
ökade från 96 till 121 mellan åren 2020 och
2021. En tredjedel av olyckorna 2021
medförde att medarbetaren behövde vara
frånvarande från jobbet.
De flesta olyckor handlade om fall i marknivå,
att man halkat eller snubblat. Denna olyckstyp
ökade kraftigt, främst under senare delen av
året när det stundtals var halt. Att klämma sig
eller fastna i något var också en relativt vanlig
olyckstyp. En djupare analys av vad olyckorna
beror på kommer nu att göras.
– Det är oroväckande att antalet olyckor har
ökat, säger Elna Hansson, HR-chef. Vi måste
göra allt vi kan för att minimera riskerna för
olycksfall i framtiden.
– Eftersom det finns ett tydligt samband
mellan minskade olyckor och ökad mängd
tillbudsanmälningar och riskobservationer är
det en av åtgärderna, tillsammans med mer
analysarbete.
Statistik över arbetsrelaterade olyckor,
anmälda tillbud och riskobservationer hittar
du på sidan 53.

.
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Hur underlättar vi för
äldre att jobba kvar?
På Renova vill vi ha en blandad åldersstruktur. Vi vill också ta vara på äldre medarbetares
kompetens och ge förutsättningar att hålla hela
arbetslivet och även efter. Därför har HR-avdelningen nu börjat undersöka olika möjligheter att
underlätta för att den som vill jobba på Renova
till 68 års ålder. Det handlar om såväl arbetstider
som arbetssätt.
Under 2021 har vi samlat information om hur
andra arbetsgivare gör. En enkät till medarbetare
över 60 om vad som skulle få dem att fortsätta
jobba fram till 68 är också på gång.

.

Nytt digitalt arbetssätt
underlättar riskhantering
Nu digitaliseras arbetet med skyddsronder
och riskbedömningar på Renova. Flexibla
mallar och checklistor som kan anpassas efter
verksamheten, förbättrad möjlighet till uppföljning
och överblick ska underlätta arbetet för chefer och
skyddsombud.

TRIA-systemet är vårt digitala verktyg och
stöd i vårt arbetsmiljöarbete med att rapportera och hantera främst tillbud och olyckor.
Systemet kan även hjälpa oss att hantera
risker genom arbetet med till exempel skyddsronder och riskbedömningar.
Under 2021 har vi påbörjat ett arbete med
att digitalisera vår hantering av risker för att
skapa nytta för både chefer och skyddsombud. Det innebär ett nytt arbetssätt som ger
chefen möjligheter att anpassa och effektivisera sitt arbete med att undersöka den
egna verksamheten samt ge en bra överblick
över de risker som finns i den. Det ger också
chefen en möjlighet att planera och genomföra
arbetet på ett mer flexibelt sätt. Det är till
exempel möjligt att anpassa skyddsronden till
verksamhetens olika riskområden, att dela
upp genomförandet av skyddsrondarbetet
så att det blir mer lättarbetat och mindre
stressigt.
Beroende på hur arbetet organiseras kan
även uppföljningsarbetet samt kommunikationen med skyddsombud och medarbetare
både förenklas och förbättras.

.

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

Renova bidrar till fler
nationella yrkesprofiler
Arbetet med att ta fram en
gemensam begreppsstruktur för
att beskriva kompetenskrav i
återvinningsbranschen fortsätter.
Renova deltar i arbetet som
projektleds av arbetsgivarorganisationen Sobona.
Under 2021 har Myndigheten
för yrkeshögskolan beslutat att
Sobonas yrkesbevis för chaufför
inom renhållning, medåkare samt
transportledare nivåplaceras inom
Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.
Tidigare har återvinningsarbetare på återvinningscentral
nivåplacerats, så totalt finns nu
fyra yrkesbevis för branschen
nivåplacerade.
– För oss på Renova innebär
det att vi nu har kvalitetssäkrade
metoder och verktyg för att säkerställa, mäta och kommunicera
kompetens hos medarbetare inom
dessa yrkesområden, säger Sofia
Westergaard, HR-specialist.
Rasmus Lindberg, platschef för
Renovas anläggning Kläpp i Stenungsund, använder valideringen
vid introduktionen av nyanställda
tekniker på återvinningscentralen.
– Det fungerar väldigt bra,
säger Rasmus.
– Medarbetaren får chans att
prata om arbetet med kollegorna i
en kul lärande miljö och får kläm
på de viktiga lokala arbetssätten
och varför vi gör som vi gör.
– Vi kan också bedöma hur väl
medarbetaren förvärvat de nya
färdigheterna.

.

Mohammed Alghayib var en av de deltagare i Jobbspår Avfall som sedan
började jobba som miljöarbetare. Här i samtal med Sofia Westergaard, HR.

Tio nya kollegor efter två
omgångar av Jobbspår avfall
Inom ramen för Jobbspår avfall har Renova i två omgångar
utbildat personer som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige.
Idag har tio av dem någon form av anställning i koncernen.
– Vi har ett tydligt mål – vi vill
lyckas med vår egen kompetensförsörjning och samtidigt ta ett
socialt ansvar, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.
Varje Jobbspår pågick ett och
ett halvt år. Under tiden skulle deltagarna studera svenska, praktisera på Renova samt ta C-körkort
för att kunna köra lastbil. Den
som inte vid kursstart hade
B-körkort förväntades ta det på
egen hand och på egen bekostnad.
Av de två grupperna om vardera cirka 18 personer är det idag
sex från Jobbspår 1 som arbetar
på Renova – fem som chaufförer
och en på en återvinningscentral.
Fyra personer från Jobbspår 2 som
haft sommarvikariat har nu fått

förlängning. Några har fått jobb
hos andra arbetsgivare, och några
klarade inte att fullfölja programmet inom utsatt tid.
– Tack vare språkträning och
praktik på Renova har alla fått
värdefulla kunskaper på vägen mot
ett jobb, säger Sofia Westergaard.
Ambitionen är att det även
ska bli ett Jobbspår nummer tre
på Renova, eventuellt med start
2022.
– Inget beslut är fattat ännu,
men ledningen vill satsa på en
omgång till, säger HR-chef Elna
Hansson. Vi diskuterar med
arbetsförmedlingen och Göteborgs
Stad om formerna.

.

Rasmus Lindberg
Platschef för Renovas
anläggning Kläpp

37

Ekonomisk hållbarhet

Från samhällsproblem till
energi i slutet kretslopp
I 50 år har Renova eldat avfall i Sävenäs
– avfall som kommer till nytta i form av värme
och el. Värmeenergin från avfallskraftvärmeverket
står idag för cirka 35 procent av Göteborgs
fjärrvärmeförsörjning, vilket gör Renova till
Göteborg Energis enskilt största värmeleverantör.

Med ständigt fokus på hög
prestanda, teknikeffektivitet och
utveckling har Sävenäs kommit
längst i att omvandla ett avfallsproblem till samhällsnytta och
är idag en av de bästa anläggningarna i hela Europa. Förra
året energiåtervanns 535 000 ton
avfall på Sävenäs, vilket ledde
till att cirka 65 000 bostäder och
företag kunde värmas upp med
återvunnen värme. Dessutom
levererar Renova motsvarande
fem procent el till Göteborg
Energi vilket motsvarar el till
nära 110 000 lägenheter.
Allt sedan start har avfalls-

kraftvärmeverket legat i framkant när det gäller att utvecklas
i takt med teknik och miljökrav.
Kontinuerliga investeringar
och underhåll för att optimera
driften och undvika oplanerade
driftstopp är avgörande för en
modern avfallsförbränningsanläggning.
– Göteborg Energi är vår
största kund. Att vi är tillgängliga och kan leverera så att
deras kunder är nöjda i sin tur
är av allra största vikt för oss.
Fjärrvärme är den absolut bästa
uppvärmningsformen idag – sett
till både pris och klimat, säger

Foto: Lo Birgersson

Att på lång sikt hushålla
med mänskliga och
materiella resurser.
Att skapa ekonomisk
utveckling som inte
sker på bekostnad av
eller medför negativa
konsekvenser för den
miljömässiga och eller
sociala hållbarheten.

TILLSAMMANS BLIR VI HÅLLBARA
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Daniel Stridsman och Christer
Lundgren vid leveransgränsen
för fjärrvärmen mellan
Göteborg Energi och Renova.
Den röda ratten reglerar
avstängningsventilen.

Christer Lundgren, affärsområdeschef Återvinning på Renova.
– Det är också väldigt värdefullt att vi kan bidra till den lokala
elförsörjningen. Frågan om hur el ska
produceras i framtiden är högaktuell
just nu och att vi gör det samtidigt
som vi producerar värme är mycket
fördelaktigt.
Daniel Stridsman, som är affärschef för Värme & Kyla på Göteborg
Energi, menar att det är en fantastisk
anläggning som ligger i Sävenäs.
– Om man jämför med andra
länder som har mycket stora problem
med sitt avfall kan vi konstatera att
dem löste vi för länge sedan här. Jag

brukar säga att det är som att komma till juvelen i kronan när det gäller
avfalls- och fjärrvärmesystemet när
jag kommer hit ut till Sävenäs.
Synen på fjärrvärme har varierat
genom tiderna och i vissa fall varit
ifrågasättande – framför allt när det
handlar om utsläpp av koldioxid.
Men båda är överens om att ett fortsatt samarbete är vägen framåt för
att anta de utmaningar och problem
som finns för fortsatt hållbarhet
och samhällsnytta. För att hitta nya
förändringar av systemet som gynnar
både klimatet och slutkunderna krävs
att man arbetar tillsammans.
– Fjärrvärme är det bästa och billi-

gaste systemet och vi måste fortsätta
att reinvestera i en klokskap tillsammans för att möta de utmaningar
som finns, säger Daniel Stridsman.
– Vi arbetar ju i flera olika projekt
tillsammans med Renova för att minimera klimatpåverkan. Bland annat
genom CCS (Carbon Capture and
Storage) men också genom att starta
en produktionsanläggning för biokol.
Biokolet kommer från göteborgarnas trädgårdsavfall och värmen från
anläggningen används som klimatpositiv fjärrvärme. Den kommer inte
att rädda världen men den gör sitt till,
säger Daniel Stridsman.

.

FJÄRRVÄRME – ETT SLUTET KRETSLOPP
Hett vatten produceras när
förbränning av avfall sker i
en central anläggning.
Det heta vattnet skickas ut i rör under marken till
hushåll, företag och andra
verksamheter.
I varje byggnad som
ska värmas upp finns en

central med en värmeväxlare. Där överförs värmen i
fjärrvärmevattnet till husets
egna värmesystem.
Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka
till fjärrvärmeverket för att
värmas upp och pumpas
ut i systemet på nytt.

Vill du veta mer om Renova
och Göteborg Energis
samarbetsprojekt?
Läs vidare på sidan 21 om
CCS-projektet CinfraCap
och den nya gemensamma
biokolsanläggningen.
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FRAMTIDENS SÄVENÄS

Aktuella projekt för en halv miljard
och planering på 30 års sikt
Uppgradering av rökgasreningen, återvinning av zink ur
rökgasreningsprodukterna och ett helt nytt styrsystem för
anläggningen. De tre aktuella projekten på avfallskraftvärmeverket innebär investeringar på nära en halv miljard kronor.
Samtidigt pågår långtidsplanering. På en anläggning av det
här slaget är perspektivet minst 30 år.

2022 firar Sävenäs 50-årsjubileum.
Dagens anläggning har inte mycket
gemensamt med den som byggdes
för ett halvsekel sedan. Ingen av de
tre pannorna från den tiden finns
kvar. Tekniken har utvecklats och
miljökraven blivit hårdare. Rening
och energieffektivitet är i en helt
annan klass nu än då.
Idag består avfallskraftvärmeverket av fyra pannor med en avancerad rökgasrening. Kapaciteten
har nästan fördubblats till 550 000
ton, och anläggningen levererar
idag såväl el som värme.
Löpande underhåll och kontinuerliga investeringar i förbättringar
görs för att leva upp till de krav
som finns på en modern återvinningsanläggning.
Den yngsta pannan som är i
drift idag togs i bruk 2010, de två
äldsta pannorna byggdes 94/95.
– Man räknar med att en panna
har en livslängd på cirka 40 år,
berättar Jonas Axner, chef för
teknisk stab på affärsområde
Återvinning.
Rökgasrening 5G
Hösten 2021 beslutade Renovas
styrelse om första steget i ”rökgasrening 5G”, en investering på 300
miljoner kronor. Det är pannan
byggd 2001 (panna 1) som nu ska
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få en uppdatering av rökgasreningen, främst för att reducera mängden kväveoxider till luft och kväve
till vatten.
I 5G-projektet ingår även
moderniseringar av rökgasreningen
på de två äldsta pannorna om ett
par år, men där finns ännu inga
investeringsbeslut.
Zinkåtervinning och nytt
styrsystem
Just nu byggs en anläggning för
zinkåtervinning på avfallskraftvärmeverket. Den ska tas i drift 2022.
Här ska flygaskan, partiklar som
fångats i rökgasreningen, tvättas ur
så att zink kan fångas upp.
Förutom ökad återvinning finns
en stor ekonomisk fördel: Endast en
mindre del av den tvättade flygaskan behöver deponeras som farligt
avfall. Större delen kan förbrännas
ytterligare en gång och bilda slagg,
som sorteras och används som konstruktionsmaterial. Investeringskostnaden för zinkåtervinningen
ligger på cirka 110 miljoner kronor.
En annan stor investering där
arbete pågår är bytet av styrsystemet för hela förbränningsanläggningen. Projektet påbörjades 2020
och ska vara klart 2027. Total kostnad blir cirka 74 miljoner kronor.

Stora investeringar på längre sikt
Renova har ägarkommunernas
uppdrag att ta hand om det brännbara avfallet från regionen.
Energin från Sävenäs ska också
vara basen i regionens fjärrvärmeförsörjning. I Renovas strategier
ingår att behandlingskapaciteten
ska kunna garanteras 30 år framåt
i tiden, att bästa tillgängliga teknik
ska utnyttjas så långt det är möjligt, och att Renova ska arbeta för
att minimera klimatpåverkan från
energiåtervinningen.
– Nästa riktigt stora investering
blir troligen att ersätta de två äldsta
pannorna med nya, säger Jonas
Axner. Det förväntas ske runt
2035, men planeringen är redan
igång.
– Nya pannor kräver både ny
detaljplan och nytt miljötillstånd.
I planeringen för de två nya pannorna tar man också höjd för att
bygga koldioxidinfångning, CCS
(Carbon Capture and Storage).
– Det är en teknik under utveckling, och någon fullskalig fungerande anläggning för koldioxidinfångning finns ännu inte i Sverige, säger
Jonas Axner.
– Men vi följer utvecklingen,
bland annat genom att delta i projektet CinfraCap som handlar om

Renovas hållbarhetsredovisning 2021

Malin Bruhn och Daniel Collvik i anläggningen för
zinkåtervinning som tas i provdrift under våren 2022.

Jonas Axner
Chef för teknisk stab

att undersöka förutsättningarna
för gemensam transportinfrastruktur och lagring av infångad
koldioxid i Göteborgs hamn.
Avfallskraftvärmeverken i
Sverige omfattas av det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter för koldioxid (EU-ETS).
Det innebär att Renova måste
anskaffa och annullera en
utsläppsrätt för varje ton fossil
koldioxid som lämnar skorstenen. Utsläppsrätterna har,
precis som systemet är tänkt,
ökat mycket i pris. Idag kostar
utsläppsrätterna nästan
1 000 kronor/styck. Rökgaserna
innehåller över 200 000 ton
fossil koldioxid per år, som till
huvudsak kommer från plastinnehållet i avfallet.

– Detta kan bidra till att koldioxidinfångning inom ett antal
år inte bara blir miljömässigt,
utan även ekonomiskt försvarbart, säger Jonas.
Behov finns även i framtiden
Hur ser då avfallskraftvärmeverket i Sävenäs ut om trettio år?
Det finns många parametrar att
ta hänsyn till: Regionen växer,
vilket betyder mer avfall.
Å andra sidan förväntas materialåtervinningen öka, och
andelen fossil plast som behöver
förbrännas minska.
– Vi får då utrymme att
förbränna mer av andra typer
av avfall som inte lämpar sig för
återvinning och med ämnen som
ska fasas ut ur kretsloppet.

Jonas Axner menar att avfallskraftvärmeverket kommer att
behövas inom överskådlig tid.
– Jag tror att Sävenäs om trettio år fortfarande har en mycket
central roll i det sammanbyggda
systemet för energi- och avfallsåtervinning, säger han.
– Genom CCS-tekniken kan
både den fossila och biogena
koldioxiden i rökgaserna fångas
upp och lagras. Det kommer
då att göra vår verksamhet vid
Sävenäs till en betydande kolsänka i samhället. Det behövs
om vi ska nå Netto noll-utsläpp
till år 2045.

.
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Butikschef Rolf Petri på COOP i Sisjön och säljare Markus van Reis
diskuterar hur vi gemensamt kan minska plasten i livsmedelsavfallet.

TILLSAMMANS BLIR VI HÅLLBARA

Noggrann sortering av livsmedelsavfall
ger god råvara till biogas och biogödsel
COOP i Sisjön är en livsmedelsbutik med höga
miljöambitioner. Här vill man minimera avfallet
och källsortera så bra som möjligt. Genom att
noga sortera bort plast levererar butiken ett
livsmedelsavfall till Renova som sedan blir en
utmärkt råvara för biogas och biogödsel.
En livsmedelsbutik är en arbetsplats med högt tempo. På COOP i Sisjön ska mellan 100 och 200 pallar
med varor packas upp varje dag, komma ut i affären
och förhoppningsvis köpas av kunderna. En så stor
verksamhet genererar förstås också en hel del avfall,
däribland livsmedelsavfall.
I november 2020 gjorde Renova en riktad informationskampanj mot livsmedelsbutiker. Den handlade om
vikten av sortering, och framför allt att plast inte ska
läggas i livsmedelsavfallet.
COOP i Sisjön som redan tidigare var noga med sin
avfallshantering, gjorde en extra satsning. Nu har de
fått bort plasten nästan helt från livsmedelsavfallet.
– Många varor levereras ju inplastade. Nu tar vi bort
plasten från alla livsmedel som måste slängas, säger
butikschef Rolf Petri
– Det tar tid – totalt säkert ett par timmar per dag.
Men vi gör det för miljöns skull.
Rolf Petri och hans personal brinner för miljöfrågor
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och hållbarhet, och både han och butiken har prisats
för miljöarbetet. Just nu är butiken också med och
utvecklar en app för handlare om hur man kan minska
svinnet av frukt och grönt i matbutikerna.
Helst skulle Rolf vilja att butiken inte hade något
livsmedelsavfall alls.
– Vi som jobbar här gör vad vi kan. Men för att
minska matsvinnet krävs också hjälp från kunderna.
Se Rolfs bästa tips till kunderna i rutan här intill:
Avfallshanteringen ingår som en del i utbildningen
för alla nyanställda på COOP i Sisjön.
När dagens varor plockats upp och de som inte längre kan säljas sorterats bort läggs dessa – utan plastförpackningar – även denna dag i butikens komprimator
för livsmedelsavfall.
Markus van Reis ansvarig säljare på Renova Miljö:
– Efter att vi gick ut med information om ökade
kvalitetskrav på livsmedelsavfallet gjorde COOP Sisjön
en omställning väldigt snabbt, säger han. Livsmedelsavfallet härifrån är nu väldigt rent när det kommer till
Marieholm.
– Det visar på ett stort engagemang att vilja vara
med och påverka och göra ändringarna som krävs för
att avfallshanteringen ska bli så hållbar som möjligt.

.
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Veronica Magnusson tar bort plasten på
livsmedel som måste slängas. Bakom henne syns
inkastet till komprimatorn för livsmedelsavfall.

HJÄLP TILL ATT MINSKA
LIVSMEDELSAVFALLET I DIN BUTIK!
• Tänk efter när du ska använda varan! Vet du
till exempel att du ska dricka mjölken under
de närmaste dagarna – ta ett paket med kort
datum. Ska du köpa för en hel vecka? Då kan
du blanda korta och långa datum.
• Tänk likadant när det gäller frukt och grönsaker.
Handla färdigmognat till de närmaste dagarna
och icke färdigmogna till senare i veckan.
• Det går utmärkt att äta varor som passerat ”bäst
före”-datum. Lukta och smaka på varan om den
fortfarande är ätbar. ”Bäst före” är endast en
rekommendation!

Viktigt med livsmedelsavfall fritt från plast
På Renovas anläggning för biologiskt avfall
på Marieholm tar vi emot utsorterat matoch livsmedelsavfall. Vi förädlar avfallet
till en råvara för rötning till biogas och
biogödsel.
För att biogödseln ska kunna användas
på landets åkrar finns stränga regler om vad
den får innehålla. Det mat- och livsmedelsavfall som används som råvara måste vara
fritt från farliga ämnen och från annat
material som man inte vill ha på åkrarna.
Ett sådant material är plast. Om plasten
hamnar i avfallet kan små, små bitar i
värsta fall passera vår förbehandling och
komma med i råvaran till rötningsanläggningen. Att sortera rätt från början är
därför jätteviktigt.
– Vi kontrollerar avfallet som kommer in
till Marieholm och tar regelbundet prover
på slurryn, säger Jarmo Thessler, platschef
på Marieholm.
– Plasten har minskat över tid. Men det
är jätteviktigt att våra kunder fortsätter
sortera och är noga med att ingen plast
hamnar i livsmedelsavfallet.

.
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Kundportalen
utvecklas med
nya funktioner
Renova Miljös kundportal är ett
smidigt sätt att beställa containertjänster och få en överblick över
företagets samtliga återvinningsoch avfallstjänster.
Det är också ett användbart
verktyg i hållbarhetsarbetet.
Användningen av kundportalen
ökar. Under 2021 har flera funktioner förbättrats tekniskt.

Lester Johnsson
Verkstadschef

Den nya underhållsverkstaden
kommer att innehålla både
fordons-, plåt- och maskinverkstad.

Ny underhållsverkstad
får unik certifiering
Renova Miljö satsar på en helt ny underhållsverkstad i Bönekulla på
Hisingen. Verkstaden blir förmodligen den första i sitt slag i Europa
som certifieras enligt BREEAM.
BREEAM är ett miljöcertifieringssystem för byggnader. Det
omfattar betygsättning efter ett
antal kriterier, exempelvis hållbarhet, arbetsmiljö, miljöpåverkan och energibehov.
– Nybygget blir ett stort lyft,
inte minst för arbetsmiljön,
säger Lester Johnsson, verkstadschef.
Bygget av den nya verkstaden
påbörjades under hösten 2021,
och kommer att pågå hela 2022.
Idag finns en fordonsverkstad
på Holmen och en plåt- och
maskinverkstad på Ringön med
sammanlagt ett 80-tal anställda.
I Bönekulla samlas hela verksamheten under ett tak.
Den nya verkstaden kommer
att innehålla fyra delar: En
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reparationsdel för fordon, en
servicedel, en reparationshall
för containrar med plats för
uteserviceavdelningen samt en
bläster- och lackeringsavdelning.
Därtill lager, kontor och personalutrymmen.
– Placeringen i Bönekulla
är geografiskt bra. Det här är
ett område som betraktas som
ett framtida logistiknav säger,
Lester Johnsson.
– Renova Miljö har dessutom
redan verksamhet i området
– baklastarna för verksamhetsåtervinning utgår från lokaler
alldeles i närheten.
Budgeten för verkstadsbygget, inklusive markköp, ligger på
242 miljoner kronor.

.

Under 2022 kommer flera
nyheter för användarna:
Det blir möjligt att prenumerera på
information om avvikelser. Funktionen innebär att kunden får ett
meddelande via mail om en beställd
tjänst till exempel uteblir eller blir
försenad.
Händelseblocket, den grafiska
vyn på startsidan där kunden ser
status på kommande och utförda
uppdrag samt avvikande händelser,
återlanseras.
Funktionen Miljönytta ska
utvecklas under det kommande
året. Här ska kunden kunna se det
egna återvinningsmaterialets och
avfallets miljö- och klimatpåverkan,
inkluderat påverkan från transporter och behandling. Dessa fakta kan
sedan utgöra ett viktigt underlag i
kundernas hållbarhetsarbete.

.
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Förbättringsarbete
ger ökad kundnöjdhet
Kunderna är alltmer nöjda med
Renova Miljös tjänster. En
bidragande orsak är den grupp
som från 2020 och under hela 2021
jobbat systematiskt med att
analysera klagomål och undanröja
orsakerna.
Renova Miljös kundservice får
tiotusentals samtal och mejl med
beställningar och frågor varje år.
Ibland handlar samtalen också
om klagomål. Ungefär en tredjedel
rör fakturafrågor. Två tredjedelar
är relaterade till hämtningen av
avfallet.
– Miljöarbetarna noterar en
avvikelse om de av någon anledning inte kunnat tömma ett kärl
eller en container, säger Johan
Bohlin, chef för administration och
kundservice på Renova Miljö.
– Då gäller det att vi snabbt får
reda på både orsak och åtgärd för
att kunna ta kontakt med kunden
och informera. Gör vi det uppstår
sällan klagomål.
En tvärgrupp med representanter från kundservice, trafikledning
och produktion har under året
jobbat med att förbättra kommunikation och rutiner. Numera jobbar
också en medarbetare på kundservice halvtid med de här frågorna
Klagomålen har minskat stadigt
under flera år, och trenden fortsatte
2021:
– Detta trots att vi hade snöoväder i december, något som alltid
märks hos oss på kundservice,
säger Johan Bohlin.
– Det är glädjande att vårt förbättringsarbete ger resultat.

.

Johan Bohlin
Chef för administration
och kundservice

Hämtningen av hushållsavfall i
centrala Göteborg är ett av de
uppdrag som fortsatt kommer
att direkttilldelas.
Kajsa Lager
Affärsområdeschef
Tilldelningar

Fortsatt förtroende för
direkttilldelade uppdrag
De uppdrag som Kretslopp- och vattennämnden i Göteborg
direkttilldelat Renova AB kommer att löpa på tills vidare när
nuvarande avtalsperiod går ut 2025. Det beslutade nämnden
i november 2021.
– Vi är oerhört stolta över förtroendet och ser stora fördelar att få
ett långsiktigt avtal med Göteborg.
Det ger oss nya möjligheter att satsa på och förbättra verksamheten
långsiktigt, säger Kajsa Lager, chef
för affärsområde Tilldelningar.
– Vi ser Kretslopp och vattennämndens beslut som en bekräftelse på att vår affärsmodell fungerar
och ger det kundvärde man önskar.
I tjänstemännens beslutsunderlag konstateras att man inte
kan se några direkta skillnader
mellan upphandlade och tilldelade
uppdrag, varken ekonomiskt eller
verksamhetsmässigt. Därför blev
förslag och beslut att fortsätta med
nuvarande fördelning.

– Genom våra samtal och
kundenkäter har våra kontakter
på Kretslopp och Vatten uttryckt
att det är viktigt med en stabil och
effektiv produktion, liksom att vi
är proaktiva och har ett konkurrenskraftigt pris säger, Kajsa Lager.
Den verksamhet som direkttilldelats Renova AB i Göteborg
är hämtningen av hushållsavfall i
Centrum och på Hisingen, hämtning av hushållsavfall med mobil
sopsug samt hämtning av slam
och farligt avfall. Dessutom ingår
förrådshantering samt bemanning
av fyra återvinningscentraler.

.
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Hållbarhetsdata
Här redovisas
olika nyckeltal
och trender
inom ekonomisk,
miljömässig och
social hållbarhet.

Nyckeltal Ekonomisk påverkan
Fler ekonomiska nyckeltal finns i Renovas årsredovisningar

Ekonomisk stabilitet
Renova koncern inklusive koncernelimineringar
Ekonomisk stabilitet
Resultat (miljoner kronor)
Soliditet (%)

2021

2020

2019

90

22

106

28%

27%

28%

Renova AB
Ekonomisk stabilitet

2021

2020

2019

Resultat (miljoner kronor)

-10

-20

45

Soliditet (%)

55%

54%

60%

Ekonomisk stabilitet

2021

2020

2019

Resultat (miljoner kronor)

101

43

63

Soliditet (%)

32%

30%

29%

Renova Miljö AB

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.
Renova AB gör en förlust 2020 (till största del på grund av låga priser på värmeoch elleveranser) detta bidrar till minskad soliditet.
Koncernens resultat för 2021 är bättre än den budget som lades för året. Det är
framförallt intäkterna som har ett positivt utfall på grund av bättre försäljningssiffror och högre priser på våra tjänster. Den ekonomiska utvecklingen följer i övrigt
de långsiktiga planerna. Soliditeten har en stabil utveckling över åren.

Böter
Global Reporting Initiatives
Renovas hållbarhetsredovisningar
var mellan 2010–2020 upprättade
enligt Global Reporting Initiatives
(GRI) tillämpningsnivå Core. Från
och med 2021 har vi dock valt att
inte längre upprätta redovisningen
utifrån GRI, utan fokusera på vårt
arbete med de hållbarhetsfrågor som
är mest väsentliga för verksamheten
och våra intressenter. Mycket av
strukturen i redovisningen kvarstår
och nyckeltalen som redovisas är
i princip samma som föregående
år och därmed framtagna med
utgångspunkt i GRI Standards.
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Monetärt värde av böter och andra sanktioner till följd av
överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser.
Beskrivning

Bot (kr)

2021

Inga överträdelser

0

2020

Miljösanktionsavgift, Plåt och maskin

1 000

2019

Brott mot villkor, Skräppekärr

50 000

2020 fick vi en miljösanktionsavgift på 1 000 kr då
miljörapporten inte var inlämnad i tid.
2019 fick vi en företagsbot om 50 000 kr till följd av
åsidosättande av villkor i tillståndet. Drivmedelstank var
placerad på ett underlag som inte var oljebeständigt.
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Nyckeltal Miljömässig påverkan

Fossila utsläpp
CO2-ekv mätt i ton

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

250 000

218 100

215 800

209 100

200 000

2021

2020

2019

150 000

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. 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.

100 000
50 000
0

Utsläpp av fossila klimatgaser

2021

2020

2019

1 730

1 900*

2 210

216 220

213 800

206 620

Direkta
Transporter & arbetsmaskiner (WTW)
Avfallsförbränning (CO2, N2O)
Indirekta
El, köpt
Fjärrvärme, köpt
Totala CO2-ekv utsläpp, ton

0

0

0

190

140

300

218 100

215 800

209 100

*I 2020 års hållbarhetsredovisning redovisades här en felaktig siffra. Detta berodde
på att en av våra entreprenörers drivmedel
felaktigt rapporterats som förnybart.

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

1)

2021

2020

2019

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

60 000

9 000

51 000

66 000

10 000

56 000

73 600

8 100

65 500

Obrännbart avfall från
hushåll och verksamheter

25 000

10 000

15 000

24 000

10 000

14 000

25 300

9 200

16 100

Jord och stenmaterial

472 000

14 000

458 000

453 000

14 000

439 000

367 300

11 200

356 100

Biologiskt avfall

74 000

50 000

24 000

78 000

52 000

26 000

78 000

49 800

28 200

Brännbart hushållsavfall

197 000

166 000

31 000

198 000

169 000

29 000

197 700

172 400

25 300

Brännbart
verksamhetsavfall 1)

238 000

0

238 000

229 000

0

229 000

220 500

0

220 500

Flytande biologiskt avfall

74 000

0

74 000

77 000

0

77 000

68 000

0

68 000

Farligt avfall

12 100

1 100

11 000

9 000

1 000

8 000

7 100

800

6 300

Återvinningsmaterial

89 000

45 000

44 000

86 000

47 000

39 000

85 600

39 700

45 900

Från mellanlager
brännbart avfall
(inkommet året innan)

25 000

0

25 000

31 000

0

31 000

30 300

0

30 300

33 345 ton brännbart verksamhetsavfall levererat från Storbritannien, 5 959 ton från Norge och 348 ton från Danmark.
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Hållbarhetsdata

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

Transporter och arbetsmskiner, direkt energianvändning per primär energikälla
Energiförbrukning, transporter
och arbetsmaskiner (MWh)

2021

2020

2019

Diesel

1 450

2 240*

2 230

860

830

1 530

Diesel HVO, 100% förnybart

36 070

35 230*

33 800

Biogas, 100% förnybart

1 140

1 320

1 480

Bensin, ca 6% förnybart

10

70

140

El

10

10

Diesel, ca 40% förnybart

*I 2020 års hållbarhetsredovisning redovisades här en felaktig siffra. Detta berodde
på att en av våra entreprenörers drivmedel
felaktigt rapporterats som förnybart.

Energianvändning vid våra anläggningar
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.
Energianvändning vid våra
anläggningar (MWh)

2021

2020

2019

RME

6 848

5 268

5 271

350

380

580

Biogas100
El köpt, inklusive Sävenäs

7 300

7 200

10 700

Värme, ej Sävenäs

2 590

2 360*

4 100

El intern, Sävenäs

66 600

71 500

73 100

Värme, Sävenäs

102 000

103 000

102 400

2021

2020

2019

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

El

273 300

275 600

279 100

Värme

1 498 300

1 537 800

1 500 800

El

205 000

203 400

206 200

Värme

1 396 400

1 434 800

1 398 500

2021

2020

2019

536 700

535 400

526 200

Mängd förbränt avfall
Mängd förbränt avfall (ton)
Mängd förbränt avfall
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*I 2020 års hållbarhetsredovisning
redovisades här en felaktig siffra. Felet
berodde på att en av våra anläggningar
saknades i sammanställningen.
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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)

2021

2020

2019

Bottenaska

85 800

91 500

93 400

Bambergkaka

17 100

17 600

17 800

Gipsslam

1 400

1 900

1 300

104 300

111 000

112 500

Toltalt avfall
AKV-produktion

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

2021

2020

2019

CO2, biogent och fossilt (ton)1)

536 879

561 426

546 600,0

CO2, varav fossil (ton)

209 365

206 413

200 300,0

N2O (ton)

23

25,0

21,2

NOx (ton)

158

164,0

159,0

2)

1)
2)

SO2 (ton)

5,0

5,3

7,5

NH3 (ton)

2,7

2,0

2,3

CO (ton)

71

87,0

67,0

Stoft (ton)

2,3

1,7

1,0

TOC (ton)

1,5

1,5

0,7

HCl (ton)

1,2

1,0

0,8

Hg (kg)

2,5

5,3

5,6

HF (kg)

20

11,0

9,4

As (kg)

2,2

2,6

3,8

Pb (kg)

21

8,8

9,1

Cd (kg)

1,9

0,8

0,7

Cu (kg

7,9

6,1

9,4

Cr (kg)

36

82,0

54,0

Ni (kg)

30

56,0

25,0

Tl (kg)

0,3

0,3

0,5

Dioxin (mg)

19

12,0

31,0

I mängdberäkningen av Pb och Cd
2021 visade ett av fem prover för
respektive ämne höga värden vilket ger
större mängder jämfört med tidigare år.
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.

Med biogent avses koldioxid från till exempel trä, papper och matavfall.
I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och gas.
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Hållbarhetsdata

Åter till samhället
Vi redovisar här material ur avfallet som går tillbaka till samhället.

Material ur avfall som går
tillbaka till samhället (ton)

Återanvändning

Materialbeskrivning

2021

2020

2019

Träpallar

100

139

182

Pallkragar

2

0

0

Kabeltrummor*

16
139

182

Spårmakadam*
Totalt

Återvinning
Sorterat av Renova

Skrot, samtliga metaller

5 700

6 600

6200

Well, tidningar och pappersförpackningar

13 300

12 000

10 000

Glasförpackningar och övrigt glas

6 500

6 500

8 300

Plast

1 600

1 500

1 100

Hårdplast*
Däck i alla former
Gips

Farligt avfall

Energiåtervinning

50

7 700

6 400

0
33 900

Tidningar*

1 300

Kontorspapper*
Mjukplast*

300
400

Skrot*

3 000

Totalt

5 100

Metallskrot

700

900

600

Spillolja

200

200

200

1 330

1 131

1 120

100

72

80

Elektronik, metall/plast till demontering
Totalt

2 300

2 300

2 000

Slurry

39 700

43 200

46 200

Trädgårdsjord, bas trädgårdsavfall

12 500

16 800

14 500

Totalt

52 200

60 000

60 700

Flisat trä

67 600

55 500

56 800

Flisat ris

8 100

11 700

11 200

0

0

0

9 000

9 700

7 300

0

0

0

84 600

76 900

75 300

71

1 144

0

Zinkhydrixid
Metaller ur slagg

Anläggnningsjordar

*Nytt mätetal för 2021

600

7 600
41 900

Totalt

Totalt material åter till samhället

1 263

0

Slaggrus

Deponera

700
9 800
38 100

Ljuskällor i alla former

Biologiskt avfall

500

Totalt

Trä till materialåtervinning

Återvinning
Transporterat och avsatt av Renova

0
116

Stenmaterial

0

0

0

Totalt

71

1 144

0

187 500

182 300

172 100
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Totalt utsläpp till vatten
per parameter och recipient

Anläggning / recipient
eller extern rening

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. Från och med 2021 redovisar vi även halter
av PFOS när det gäller våra två deponier. 2021 har vi även
lagt in värden för Munkegärde avfallsanläggning.

Tagene
inertdeponi*
Göta älv

Mängd

Ämne

2021

2020

Hg (kg)

0,00003

0,00001

Cd (kg)

0,0010

0,0008

Pb (kg)

0,004

0,003

As (kg)

0,012

0,005

Cu (kg)

0,14

0,07

Cr (kg)

0,008

0,004

Ni (kg)

0,049

0,020

Zn (kg)

0,054

0,037

2019

*Anläggningen togs i drift i slutet av 2020.

Anläggning / recipient
eller extern rening

Ämne
Hg (kg)

Tagene
avfallsanläggning
Gryaab reningsverk

Anläggning / recipient
eller extern rening

Skräppekärr
sorteringsanläggning
Göta älv

Anläggning / recipient
eller extern rening

Kläpp
avfallsanläggning
Skedhammarsbäcken

Anläggning / recipient
eller extern rening

Marieholm
anläggning
för biologisk
behandling**
Göta älv

Mängd
2021

2020

2019

0,002

0,01

0,03

Cd (kg)

0,04

0,1

0,3

Pb (kg)

0,12

0,4

1,3

As (kg)

1,2

1,0

1,0

Cu (kg)

2,5

12

26

Cr (kg)

1,2

1,4

1,6

Ni (kg)

6,3

6,1

5,4

Zn (kg)

9,0

12

23

PFOS (g)

6,9

Ämne

Mängd
2021

2020

2019

Hg (kg)

<0,001

0,00008

<0,001

Cd (kg)

0,001

0,001

0,002

Pb (kg)

0,05

0,03

0,05

As (kg)

0,05

0,05

0,05

Cu (kg)

0,1

0,1

0,2

Cr (kg)

0,06

0,06

0,08

Ni (kg)

0,3

0,4

0,3

Zn (kg)

1,2

1

1

Ämne

Mängd
2021

2020

2019

Hg (kg)

0,004

0,002

0,004

Cd (kg)

0,006

0,003

Pb (kg)

0,036

As (kg)

Anläggning / recipient
eller extern rening

Fläskebo
deponi
Sjösystemet
Haketjärn-Maderna

Anläggning / recipient
eller extern rening

Högsbo
sorteringsanläggning
Dagvattennät
via Järnbrott till
havsviken Välen

Anläggning / recipient
eller extern rening

Ämne

Mängd
2021

2020

2019

Hg (kg)

0,0002

0,0002

0,0007

Cd (kg)

0,003

0,003

0,002

Pb (kg)

0,018

0,016

0,009

As (kg)

0,03

0,02

0,03

Cu (kg)

0,4

0,3

0,2

Cr (kg)

0,02

0,03

0,01

Ni (kg)

0,9

0,9

0,9

Zn (kg)

3,3

6,0

1,0

PFOS (g)

0,3

Ämne

Mängd
2021

2020

2019

Hg (kg)

<0,001

<0,001

<0,001

Cd (kg)

<0,001

0,001

0,001

Pb (kg)

0,01

0,01

0,05

As (kg)

0,05

0,05

0,07

Cu (kg)

0,03

0,03

0,13

Cr (kg)

0,04

0,05

0,07

Ni (kg)

0,1

0,1

0,1

Zn (kg)

0,2

0,3

0,9

Ämne

Mängd
2021

2020

2019

Hg (kg)

0,06

0,05

0,03

0,004

Cd (kg)

0,02

0,02

0,02

0,020

0,020

Pb (kg)

0,2

0,2

0,1

0,09

0,11

0,06

As (kg)

0,2

0,3

0,1

Cu (kg)

0,39

0,06

0,08

Cu (kg)

0,5

0,3

0,4

Cr (kg)

0,26

0,08

0,04

Cr (kg)

0,7

0,7

0,6

Ni (kg)

0,21

0,09

0,07

Ni (kg)

0,4

0,4

0,6

Zn (kg)

1,0

0,2

0,6

Zn (kg)

2,2

3,4

2,4

Ämne

Mängd
2021

2020

Sävenäs
avfallskraftvärmeverk
Göta älv

Anläggning / recipient
eller extern rening

Ämne

Mängd
2021

Hg (kg)

<0,0001

<0,0001

Hg (kg)

0,001

Cd (kg)

0,003

0,005

Cd (kg)

0,004

Pb (kg)

0,16

0,24

Pb (kg)

0,1

As (kg)

0,15

0,17

As (kg)

0,1

Cu (kg)

0,43

0,44

Cr (kg)

0,08

0,11

Ni (kg)

0,35

Zn (kg)

1,7

**Före 2020 hade vi ingen vattenmätare på utgående
vatten då det ej fanns krav på detta.

Munkegärde
avfallsanläggning***

Cu (kg)

0,4

Cr (kg)

0,08

0,34

Ni (kg)

0,12

2

Zn (kg)

4,1

Dagvattennät

***Till skillnad från övriga anläggningar tas vattenprover
på Munkegärde ut som stickprov.
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Nyckeltal Social påverkan
Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform per 2021-12-31
Anställningsform

2021

2020

2019

Tillsvidareanställning inkl.
provanställning

773

785

770

Allmän visstid och vikariat

68

39

86

Intermittent anställda (timlön)
Personalomsättning (%)

88

87

92

6,1%

7%

8,8%

Könsfördelning i styrelse, ledning, chefer och anställda (%) per 2021-12-31
2021
Fördelning

2020

2019

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelsen

22%

78%

22%

78%

22%

78%

Koncernledningen

60%

40%

60%

40%

50%

50%

Chefer exkl. gruppledare

34%

66%

32%

68%

31%

69%

Chefer inkl. gruppledare

23%

77%

24%

76%

22%

78%

Samtliga anställda

21%

79%

21%

79%

20%

80%

Andel av föräldraledighet som tas ut av kvinnor och män
Föräldraledighet

2021

2020

2019

91

105

104

31 434

32 800

29 890

% av föräldraledighet total tid, kvinnor

64%

66%

57%

% av föräldraledighet total tid, män

36%

34%

43%

Antal medarbetare som tog ut
föräldraledighet
Antal timmar föräldraledighet totalt

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro (%)

2021

2020

2019

Frånvaro 1-14 dagar

3,1%

3,1%

2,7%

Frånvaro >15 dagar

4,7%

4,1%

3,8%

Totalt

7,8%

7,2%

6,5%

Utvecklingssamtal och regelbundna hälsofrämjande aktiviteter
2021

2020

2019

Andel medarbetare som haft
utvecklingssamtal (%)

100%

100%

100%

Andel av friskvårdsbidraget som
nyttjats (%)

34%

33%

36%

12

95

60

Antal deltagare i funktionsanalyser*
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*Samtliga medarbetare med fysiskt
tunga arbeten har fått erbjudande om
att genomföra funktionsanalys under
perioden 2018-2021. Ungefär hälften
har tackat ja till erbjudandet.
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Arbetsrelaterade olyckor, anmälda tillbud och riskobservationer
2021

2020

2019

Riskobservationer*

56

54

108

Anmälda tillbud

141

167

114

Olycksfall utan frånvaro

77

73

59

Olycksfall med frånvaro

41

23

30

Dödsfall

0

0

0

*Risker identifieras och dokumenteras även
i skyddsronder, riskanalyser med mera.

Kombinera långsiktigt kompetensbehov och samhällsnytta
Antal deltagare anställda på Renova
efter avslutat Jobbspår

2021

2020

6

4

2019

Respekt för mänskliga rättigheter

Renovas ledstjärnor, uppförandekod
och likabehandlingsplan syftar till en
respektfull kommunikation. Om någon
upplever sig kränkt 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 lika-

behandlingsplanen identifieras utvecklingsområden. 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.

Antal fall av diskriminering

En medarbetare som känner sig utsatt
för diskriminering uppmanas att rapportera detta i vårt system för avvikelsehantering för att ärendet ska utredas.
2021 rapporterades inget fall av diskriminering in i systemet. Frågor kring
diskriminering följs även upp i medarbetarundersökningen som fylls i anonymt
och genomförs vartannat år.

I tabellen redovisas antal medarbetare
som i undersökningen uppgivit att de
utsattas senaste året. Resultatet är något
bättre 2021 jämfört med 2019 men det
visar samtidigt att det är ett område vi
måste arbeta mer aktivt med. I grupper
där problem med mobbning/kränkande
särbehandling kvarstår tas en handlingsplan fram för att komma till rätt med
problemet.

Antal personer som uppger sig varit utsatta för mobbning/trakasserier
Frågeställning i medarbetarundersökningen

2021

2019

Har du någon gång under senaste året utsatts för
mobbning eller kränkande särbehandling i arbetet?

56

72

Tycker du att problemet med mobbning eller
kränkande särbehandling kvarstår?

32

36

Har du någon gång under senaste året utsatts
för sexuella anspelningar / trakasserier i arbetet?

10

16

Tycker du att problemet med sexuella
anspelningar / trakasserier kvarstår?

5

9

53

Anteckningar

54
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