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HÅLLBARHETSREDOVISNING
Tillbaka till samhället

RENOVAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2019 och är
Renovas 10:e årliga hållbarhetsredovisning sedan 2010.
I redovisningen utgår vi från Global Reporting Initiative (GRI).
Kontaktperson är Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig på
Renova. Du når Kurt på kurt.lindman@renova.se
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Västsveriges ledande miljöföretag
inom återvinning och avfall!
Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att
tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall
och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vision

Affärsidé
Vi erbjuder miljösmarta tjänster
och återvinning av avfall till
energi och nya råvaror.

Vi sätter värde på allt –
för en hållbar morgondag.

1 153 400

280

ton inkommande
återvinningsmaterial
och avfall 2019

tunga fordon
i fordonsparken

762

medarbetare

Ägare

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.

1 500 800 MWH

Kommunerna Ale, Göteborg,
Härryda, Kungälv, Lerum,
Mölndal, Partille, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö äger Renova
tillsammans.

fjärrvärme och 279 100 MWh el har
producerats i vårt avfallskraftvärmeverk 2019

86%

Göteborgs kommun
äger den största delen,
86 procent.

Certifierat
ledningssystem

14%

Renovakoncernen har ett
certifierat ledningssystem för
miljö (ISO 14 0001:2015),
kvalitet (ISO 9001:2015)
och arbetsmiljö (OHSAS
18 001:2007).

Övriga kommuner
äger resterande
14 procent.
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• Rådgivning, utbildning och
konsulttjänster.
• Insamling och transport av
avfall och återvinningsmaterial.
• Miljöriktig behandling och
återvinning.
• Servicetjänster för
fastighetsägare och
byggbransch.

Forskning & utveckling

Egna anläggningar

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

Våra tjänster

1 440

miljoner kronor i
omsättning 2019

2019

Här följer ett axplock av allt spännande
som hänt på Renova under 2019.
Januari
Insamlingen av hushållavfall i Ale kommun tilldelas Renova och startar vid
årsskiftet.

Februari

samlokalisering av Plåtoch maskinverkstaden
och Fordonsverkstaden.
Juli
Från och med 1:a juli
tar vi emot brännbart
hushållsavfall från
Alingsås på Sävenäs
avfallskraftvärmeverk.

Renova börjar sköta
driften av Kungälvs
återvinningscentraler.

Mars
Från och med nu kan
Renova Miljös kunder
beställa utsättning och
hämtning av containrar
digitalt via kundportalen.

Den eldrivna sopbilen
som Renova, Göteborgs
Stad och Volvo Trucks
tagit fram tas i bruk.
Augusti

En omfattande renoveringen av Renovas
huvudkontor påbörjas
och alla administrativa
funktioner flyttas till
tillfälliga lokaler.
Renova skriver avtal
med ABT Bolagen
för det berguttag som
kommer att ske på Tagene
för den nyplanerade
inertdeponin.
Maj

Renova Miljöakademi
utbildar nästan 100 medarbetare från Göteborg
Stads Leasing AB i miljö
och hållbarhet.

Renova Miljö tar hand
om avfallet från Way
Out West för trettonde
gången.
Under sommarens
revisionsperiod görs
många stora underhållsarbeten på avfallskraftvärmeverket. Tre dagar i
augusti står hela anläggningen stilla för planerat
underhåll.
September

Den nya balningsanläggningen på Rödingen
invigs. Till att börja med
balar vi wellpapp här.

Renovas styrelse säger
ja till att bygga en anläggning för utvinning

Renovas styrelse godkänner investeringen
som krävs för att bygga
en ny underhållsverkstad. Investeringen
omfattar markförvärv,
byggnation av ny
verkstad samt flytt och

Dags för Renova Miljös
årliga hållbarhetsseminarium. I år hålls det
på Världskulturmuseet
i Göteborg. Över 125
kunder och gäster deltar.
Renova Miljö vinner
upphandlingen av det
nytänkande projektet
Lindholmsleveransen.

Den utbyggda reningsanläggningen för lakvatten
på Fläskebo invigs.
November
Renova Miljö startar
upp slamsugning i Ale
kommun.

Juni
Första omgången deltagare i Jobbspåret börjar
praktisera på Renova

Kretslopp och vatten
inleder tillsammans med
Renova försök med en
flytande återvinningscentral på älven i Göteborg.
Oktober

av zink ur flygaskan från
avfallsförbränningen i
Sävenäs.

April
Mark- och miljödomstolen beslutar att Fläskebo
deponi får ökad kapacitet
till 150 000 ton deponerat avfall per år.

RENOVA & HÅLLBARHET

RenovaRöjet genomförs
för första gången, tillsammans med Städa Sverige
och ungdomar från olika
idrottsföreningar. 5,6 ton
skräp samlas in, i och
runt Säveån.

December
Dags att knyta ihop året!
Alla våra anläggningar
har gått för högtryck och
behandlat stora mängder
återvinningsmaterial och
avfall.
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- Vi satsar allt
på att göra vår del!
2019 var året då klimatfrågan växte ännu mer och blev hela världens
samtalsämne. Greta Thunberg tog båten över Atlanten och talade i FN.
I World Economic Forums rapport om globala risker, var för första
gången, alla de fem största riskerna kopplade till miljön. För bara tio
år sedan var miljörelaterade risker inte med alls. Klimatet är vår tids
allvarligaste utmaning och gemensamma ansvar.

Vi måste samarbeta
Jag vill också se 2019 som året då vi
lämnade diskussionerna om klimatfrågans allvar och istället började
prata om lösningar. Var och en av
oss behöver göra vår del i klimatomställningen – men vi måste komma
överens om åtgärder på internationell
och global nivå.
För vi stöter alla på begränsningar,
förr eller senare. Intressekonflikter.
Lagstiftning som inte hänger med.
Felriktade styrmedel. Praktiska
hinder som tar tid att överkomma.
Då behöver vi en Greta som hjälper
oss lyfta blicken och påminner oss

ANDERS ÅSTRÖM
ÅLDER 50 år
BOR På en hästgård på Tjörn
GÖR Vd på återvinnings- och
avfallsbolaget Renova AB
BÄSTA
HÅLLBARHETSTIPS
Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något!
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om vart vi ska och att vi måste vara
kreativa och målmedvetna.
Allt detta är naturligtvis ytterst
aktuellt i vår bransch, där följderna
av vår moderna livsstil blottläggs.
Avfallsströmmarna är enorma och
ökar snarare än minskar. Europa
svämmar över av plast nu när Kina
förbjudit import av plastavfall.
Här blir vår kärnuppgift viktigare
än någonsin – att göra något bra av
det avfall som faktiskt uppstår.
Egen världsunik lösning
Vi har haft många olika projekt på
gång under året. Några minskar vårt
eget klimatavtryck. Exempel är den
eldrivna sopbilen, som nu
rullat i snart ett år, liksom
ombyggnaden av våra
start- och stödbrännare i
avfallskraftvärmeverket
där vi helt överger fossil
eldningsolja.
Andra satsningar syftar
till att kunna återföra mer
resurser till samhället.
Ett exempel är planerna
på en utbyggnad vid
avfallskraftvärmeverket i
Sävenäs. Här ska vi utvinna
zink ur flygaskan som
bildas vid förbränningen.
Jag är väldigt stolt

över att kunna säga att det är vår
egen forskning som har funnit en
världsunik metod för detta! Zinken
kommer att kunna avskiljas så
att den blir tillräckligt ren för att
så småningom kunna säljas på
marknaden. Förutom miljövinster på
flera plan kommer det på sikt att bli
en lönsam affär för oss.
Vi tittar på möjligheten till att
utöka sorteringen av grov- och
byggavfall, liksom på den intressanta
idén att sortera ut sten ur förorenad
jord. Stenen i sig är inte förorenad
och kan vi sortera ut den kan den
användas igen.
Tillsammans med våra
ägarkommuner har vi utrett tekniken
för att omvandla trädgårdsavfall till
biokol. Biokol som tillförs jorden
fungerar både som växtmedel och
som kolsänka. Hur avsättningen för
biokol ser ut är ännu inte helt klart,
men jag tror på möjligheten att bygga
en anläggning så småningom.
Vi fortsätter att avgifta kretsloppet
och har utökat med en ny PFAS-rening
av lakvattnet på anläggningen i
Fläskebo där vi nu kan fånga upp
organiska föroreningar. Även på Tagene
är vi i full gång med att spränga för
en ny inertdeponi som snart blir en
resurs i regionen. Vi bygger också en ny
vattenrening på Tagene.

Vid RenovaRöjet i september plockades 5,6 ton skräp i och omkring Säveån. Anders Åström var en av deltagarna.

Starka på marknaden
Trots vissa tecken på avmattning i
konjunkturen var Renovas ekonomi
fortsatt positiv under 2019. En sund
ekonomi är en förutsättning för att vi
ska kunna driva utvecklingen mot ett
hållbart samhälle. Att vi är så engagerade i hållbarhetsutveckling och kan
visa konkreta resultat tror jag är ett
starkt argument för våra kunder.
Nya affärer, som
Lindholmsleveransen och
återvinningscentralerna i Kungälv,
samt en positiv prisutveckling har
ökat vår stabilitet. Vi satsar framåt
och har under 2019 investerat i 120
nya tunga fordon, vilket betyder att
nästan 40 procent av hela vår flotta
är uppdaterad.
Under 2020 börjar den nya
punktskatten på avfallsförbränning
gälla, vilket tyvärr inte automatiskt
kommer att resultera i mer
materialåtervinning. Rent allmänt
välkomnar vi dock styrmedel som
befrämjar materialåtervinning. Det
kan också vara så att rätt utformade
styrmedel möjliggör teknik som idag
är för dyra som till exempel CCS
(Carbon capture and Storage).
Jobbspår Avfall gör skillnad
Som regionalt förankrad
samhällsaktör har vi också en

fantastisk möjlighet att vara med och
verka i vårt lokalsamhälle. Det som
påverkat oss mest under året och där
vi kunnat göra stor skillnad är vårt
engagemang i Jobbspår Avfall. Vi har
i samarbete med Arbetsförmedlingen,
Sobona och Göteborgs Stad
tagit in 19 praktikanter. Målet
är att de ska bli anställningsbara
miljöarbetare och kunna arbeta
som exempelvis chaufförer hos
oss. Deras gemensamma nämnare
var vid starten en generellt låg
utbildningsnivå och bristfällig
svenska. Trots detta ser det ut som
att en mycket stor andel av dem snart
kliver ut på arbetsmarknaden med ett
färskt C-körkort i handen, nyvunna
erfarenheter – och inte minst ett
starkare självförtroende.
Det känns oerhört positivt och
hoppfullt och jag ser fram emot att
möta nästa kull som redan är på väg in!
Att hjälpa människor som stått
långt från arbetsmarknaden att bli
flygfärdiga är utvecklande även för
våra medarbetare. Att vi får känna
stolthet över Renovas och vår egen
kompetens och dessutom göra
skillnad för andra människor har stor
betydelse för oss internt.
Det är en av anledningarna till att
vi också stöttar och engagerar oss i
initiativ som exempelvis My Dream

Now som arbetar för att alla unga
ska hitta vägar till drömmar och
jobb, Städa Sverige och Göteborg
Hockey Club, en idrottsförening som
främst satsar på flickor i nordöstra
Göteborg.
Kan vi bidra till en socialt hållbar
utveckling och samtidigt skapa
stolthet och utveckling hos våra
medarbetare har vi nått dubbel
framgång.
Allt i kretsloppet hänger ihop
Jag ser nu fram emot ett händelserikt
2020. När så många är medvetna
om klimatfrågans allvar, hoppas jag
att fler också inser hur kretsloppet
hänger ihop. Vi får exempelvis
frågan om den energi vi levererar
kan bli ”fossilfri” eftersom kunderna
efterfrågar det. Saken är bara den att
energin kommer från förbränningen
av samma kunders avfall. Allt hänger
ihop och ska vi uppnå en verkligt
cirkulär ekonomi behöver vi se
sammanhangen och lösa frågorna
tillsammans och från grunden.
Jag lovar att vi på Renova satsar
allt på att göra vår del.

.

Anders Åström
Vd, Renova AB
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NYTT I
BRANSCHEN
Ett axplock av vad som hänt
runt omkring oss under 2019.
Nationellt
• En nationell avfallsplan och ett
program för avfallsförebyggande
har blivit fastställda.
• En skatt på förbränning införs i
april 2020, som successivt kommer
att höjas.
• Remondis köper upp
elektronikdemonteringsföretaget
SIMS.
• Naturvårdsverket har tagit
fram en vägledning som tolkar
producentansvarsförordningarna.
• Avfall Sverige har efter en
grundlig juridisk tolkning kommit
fram till att den fastighetsnära
insamlingen inte får finansieras av
renhållningsavgiften. Kommunerna
kan bara bedriva sådan insamling
som ett uppdrag för producenterna.
Plastfrågan
• Forskargrupp på Chalmers lanserar
en industrianpassad metod för
kemiska återvinning av plast.
• Finska Neste och återvinningsjätten
Remondis inleder ett samarbete om
kemisk plaståtervinning.
Regionalt
• I Brista, Märsta, byggs
Sveriges första automatiska
sorteringsanläggning för
hushållsavfall.
• Sysav och innovationsplattformen
SIPtex bygger landets största
textilsorteringsanläggning i Malmö.
• NSR och Bintel har låtit
abonnenter styra tömning av kärl.
Tömningarna minskade med 40%.
• Förvaltningen Kretslopp och vatten
i Göteborg vann Naturvårdsverkets
pris för långsiktigt och uthålligt
arbete med avfallsminskning.
• Sevab i Sörmland kunde
med enkla metoder minska
mängden brännbart avfall från
återvinningscentraler med 40%.
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RENOVA AB
VD
KONCERNGEMENSAMMA
FUNKTIONER

AFFÄRSOMRÅDE
TILLDELNINGAR

RENOVA MILJÖ AB
VD
AFFÄRSOMRÅDE
ÅTERVINNING

AFFÄRSOMRÅDE
LOGISTIK

Renovas
affärsmodell
Renovas affärsidé är att erbjuda
miljösmarta tjänster och återvinna avfall
till energi och nya råvaror. Koncernen
består av moderbolaget Renova AB och
dotterbolaget Renova Miljö AB.
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. Dessutom finns ett antal koncerngemensamma funktioner, som exempelvis HR- och
IT-avdelningarna inom moderbolaget.
Renova Miljö AB består av två affärsområden,
affärsområde Återvinning och affärsområde Logistik.
Båda ska verka på en konkurrensutsatta marknad
med kunkurrenskraftiga priser.
AO Återvinning erbjuder miljöriktig behandlingar
av avfall på anläggningar som exempelvis avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier.
AO Logistik erbjuder tjänster som transport, behållare och omhändertagande av avfall. AO Logistik har
en stor egen fordonsflotta och även tillgång till upphandlade transportentreprenörer. Affärsområdet har
också egna verkstäder där man servar och reparerar
fordon och behållare.

.
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RENOVAS
VÄRDEKEDJA
- En långsiktigt hållbar
avfallshantering i regionen
Renova skapar värde genom
att förse regionen med
anläggningar och kapacitet för
en stabil och långsiktigt hållbar
avfallshantering. Vi utvecklar
våra anläggningar, tjänster och
insamlingsfordon i samarbete med
ägare, kunder och andra aktörer
i vår omvärld. Vi arbetar också
hårt med att bli ännu vassare på
att uppdatera våra kunder om
uppnådda resultat.
Erbjuda kundlösningar
Vi tar reda på vad kunden behöver
och erbjuder prisvärda och
miljömässigt hållbara lösningar.
Kunderna har möjlighet att
följa upp sin avfallshantering via
Renovas kundportal.
Utveckla tilldelade uppdrag
Renova samverkar med ägarkommunerna för att transparent
och med hög servicenivå leverera
väl fungerande avfallsinsamling,
behandling och andra stödjande
tjänster.
Samla in avfall och material
Renova har en fossilfri fordonsflotta och tillgång till flera

Här ser vi en del av Renovas sorteringsanläggning Skräppekärr.

omlastningsstationer. Det betyder
korta och klimatsmarta transporter.
Anläggningar i närområdet
Större delen av avfallet behandlas
på egna anläggningar. Genom
sortering och förbehandling får
vi fram återvinningsmaterial och
råvara samt styr bort olämpligt
avfall från samhället.
Genom energiåtervinning
omvandlas avfall till el och värme.
Våra deponier säkrar att samhället
skyddas från material som inte bör
cirkulera fritt.

Avgifta kretsloppet
Renovas verksamhet har en stor
del i att avgifta kretsloppet, till
exempel genom att plocka bort
farliga komponenter, deponera,
rena rökgaser och styra avfall till
rätt behandling.
2020 får avgiftning av kretsloppet särskilt fokus genom att
frågan lyfts upp som en av Renovas
väsentliga hållbarhetsfrågor.

.

Avsätta produkter
Vi avsätter energi, material - till
exempel wellpapp, trä och skrot

SAMHÄLLSNYTTA
ERBJUDA
KUNDLÖSNINGAR
OCH UTVECKLA
TILLDELADE
UPPDRAG

samt energiråvara på marknaden.
En viktig del är att bevaka möjligheter på nya marknader.

SAMLA IN
AVFALL OCH
MATERIAL

AVSÄTTA
MATERIAL OCH
ENERGI

FÖRÄDLA OCH
BEHANDLA
AVFALL OCH
MATERIAL
AVGIFTA
KRETSLOPPET
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Göteborg

RENOVA I ETT GLOBALT
OCH LOKALT SAMMANHANG
Att ta hand om avfall är en av samhällets grundfunktioner. Mål och regler såväl på
global som lokal nivå styr Renovas verksamhet, liksom utvecklingen i vår omvärld
och önskemål från ägare, kunder och medarbetare.

V

id FNs toppmöte 2015 antogs globala mål
bland annat för att minska orättvisor i
världen och klara miljöutmaningarna.
Av de globala hållbarhetsmålen har
Renova den största möjligheten att bidra till uppfyllelse
av målen om Hållbar energi och Klimat, men har också
påverkan på Hållbara städer och Hållbar konsumtion
och produktion.
2016 antogs också Parisavtalet som bland annat
siktar på att hålla den globala uppvärmningen under 2
grader, men helst under 1,5.
EU driver på för att avfall i högre grad ska
återvinnas, och EU-direktiven ger avtryck i den svenska
lagstiftningen.
I Västsverige är satsningarna på infrastruktur
och byggande fortsatt intensiv och detta driver upp
avfallsmängderna.
I Göteborgsregionen pågår beslutsprocessen för en
ny avfallsplan som ska gälla i regionens 13 kommuner
fram till 2030.
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Under 2019 gav kommunfullmäktige i Göteborg
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan
ställas om till förnyelsebar.
På uppdrag av kommunstyrelsen har
stadsledningskontoret utifrån ett systemperspektiv sett
över hur fjärrvärmen kan ställas om. I första hand ska
åtgärder för energieffektivisering och effektstyrning
genomföras. I andra hand ska återvunnen energi
användas och i tredje hand ska förnyelsebara bränslen
användas. Om möjligt ska förnyelsebara bränslen
användas i kraftvärmeverk för att nyttja bränslena
så effektivt som möjligt. Stadsledningskontorets
bedömning är att fjärrvärmen bör kunna baseras på
återvunnen värme och förnyelsebar energi år 2025.
Renovas anläggningar utvecklas för att vi ska kunna
återvinna, avgifta kretsloppet och leverera energi och
material. Flera av anläggningarna har fått nya eller
ändrade miljötillstånd, och med tillstånden följer
villkor för till exempel utsläpp.
Lagar och regler för bland annat arbetsmiljö,
transporter och upphandling reglerar vår verksamhet.
Kunder, ägare och medarbetare ställer krav och
har önskemål som driver oss framåt. Läs om våra
intressenters förväntningar på oss på sidan 13.

.
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Mål & ambitioner
Renovas uppdrag är dels att vara en resurs i regionen för det
avfall som uppstår och behöver behandlas, dels att bidra till att
avfallsmängderna minskar. Vi minskar avfallet och skapar den bästa
klimatnyttan när vi samverkar med kunder och kommuner och styr de
avfall som uppstår till den lämpligaste behandlingen.

I

dagens debatt ställs ofta
källsortering mot central
behandling. På Renova
menar vi att båda metoderna behövs. Det viktigaste
är dock att nå en produktion
i samhället som i större utsträckning baseras på återanvändning av befintliga resurser
istället för på fossila eller förnybara. Nedan presenterar vi
några viktiga utvecklingsområden för Renova de kommande
åren.
Avfallshanteringens klimatprestanda ska förbättras
ytterligare
Trots att Renova ligger sist i
konsumtionskedjan ska vi fortsätta göra det vi kan genom
att utveckla lokal sortering, behandling som till exempel biokolsproduktion och prissättning av fossila flöden. Vi ska
utveckla klimatkommunikation till exempel genom kundportalen och utveckla central
sortering i syfte att minska det
fossila innehållet i den riktning
som anges i Renovas klimatplan och i det klimatstrategiska programmet. Renova ska
i samarbete med kommuner,
företag, akademi och branschorganisationer driva på för att
verkningsfulla åtgärder ska
sättas in uppströms. Att arbeta
för en mer cirkulär ekonomi
med minskade avfallsmängder
är en annan viktig utgångspunkt i samarbetet med kom-

muner och företag.
I den egna verksamheten har
vi redan kommit långt men
tuffare krav kommer ställas på
de entreprenörer vi anlitar. Det
betyder att fordon och maskiner ska använda fossilfria
bränslen eller vara elektrifierade.
Kraftigt öka återföringen av
material till samhället
Renova vill utveckla återföringen av material från
samtliga steg i avfallstrappan.
Genom att utveckla behandlingen av schaktmassor och
andra lätt förorenade massor
kan anläggningsjordar bidra
till att värdefull deponivolym
inte används. Att införa utvinning av zink ur flygaskor är en
annan viktig åtgärd som både
minskar behovet av att bryta

ändliga resurser, behovet av
deponering och utsläpp till luft
från energiåtervinning. 2024
ska mängden material ur inkommande avfall som återförs
överstiga 200 000 ton, idag
återförs drygt 170 000 ton.
Ännu mer energieffektiv
verksamhet
Renova ska dra nytta av ny
teknik och utföra transporter, sortering och behandling
mer energieffektivt än idag.
Fordon kommer i högre grad
vara elektrifierade med eller
utan bränsleceller. I nästa steg
ska allt fler arbetsmaskiner,
även de som är inhyrda, vara
elektrifierade. På avfallskraftvärmeverket fortsätter arbetet
att hushålla med energin och
därigenom öka den andel som
kan gå tillbaka till samhället.

.
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Väsentliga
hållbarhetsfrågor
KLIMATPÅVERKAN, RESURSEFFEKTIVITET, KOMBINERA LÅNGSIKTIGT KOMPETENSBEHOV
MED SAMHÄLLSNYTTA, STABIL EKONOMI OCH KONKURRENSKRAFTIGA PRISER, VI SKA
HÅLLA HELA ARBETSLIVET OCH DÄREFTER

De frågor Renova har valt
ut som mest väsentliga
presenteras nedan. De är ett
resultat av vad vi fångat i
dialog med våra intressenter
och det vi själva ansett vara
viktiga utmaningar.
Klimatpåverkan
Att minska utsläpp av koldioxid till
atmosfären är en väsentlig fråga.
Renovas påverkan är både positiv
och negativ. Positivt genom att vår
verksamhet minimerar deponering
och minskar samhällets behov av
energiråvara och negativt för att
vi har direkta utsläpp från avfallsförbränning. Vi arbetar i branschorganisationer för att det fossila
inslaget i avfallet ska minska genom
klokare beskattning, materialval,
miljösmartare affärsmodeller och
ett effektivare producentansvar. Vi
studerar alternativa lösningar som
CCS och ökar kunskapen tillsammans med kommuner och företag.
Lokalt arbetar vi med att utveckla
redovisning av klimatkonsekvenser
i vår kundportal och kunddialog
för att förbättra vår och våra kunders klimatprestanda. Vi använder
förnybara drivmedel och förbättrar
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ruttplanering och skapar goda omlastningsmöjligheter vilket bidrar
till energieffektiva transporter.
Resurseffektivitet
Vi har stor påverkan i hur resurser
i avfallet tas till vara. Vår viktigaste
roll är hur vi styr strömmar av
material. Genom rätt val av
behandling kan energi och material
i högre grad återföras tillbaka till
samhället som material eller
energi. Vi stöttar våra kunder till
att minska sina avfallsmängder och
öka resurshushållningen genom att
erbjuda utsortering av värdematerial och energiråvara. Vi ser också
till att farliga produkter samlas in
separat. Vi studerar möjligheter
och metoder för att effektivisera
utsortering av material lokalt
och vid centrala anläggningar. Vi
arbetar för att minska de mängder
som styrs till deponi för att hushålla
med deponivolym.
Kombinera långsiktigt
kompetensbehov och
samhällsnytta
Vi har ett ansvar för att vara en
attraktiv arbetsplats som skapar
förutsättning för rekrytering av
kompetenta medarbetare över
tid. Vi har också ett ansvar för att
skapa möjligheter för dem som

har svårare ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har medvetet sänkt
trösklarna i den satsning vi kallar
jobbspåret för att ge en snabbare
väg till arbetsmarknaden för dem
som ännu inte kan svenska eller har
körkort.
Stabil ekonomi och
konkurrenskraftiga priser
Goda ekonomiska förutsättningar
är nödvändiga för att utveckla
verksamheten. Det kan handla
om att utnyttja de resurser vi har
i form av medarbetare, kunskap,
fordon och anläggningar. Vi arbetar
mot långsiktiga mål och starka
relationer. Vi studerar möjligheter
och utmaningar både lokalt och i
branschen.
Vi ska hålla hela
arbetslivet och därefter
Vi har påverkan på vår arbetsmiljö
och vårt arbetsklimat. Vi arbetar
systematiskt för att minska arbetsrelaterade olyckor och sjukfrånvaro. Ledning och medarbetare ska
bidra och verka för en trygg och
säker arbetsplats där man visar
respekt och tolerans för varandra
och kunder. Våra ledstjärnor och
värderingar ska vara vägledande i
vårt förhållningssätt.

.
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VÅRA PRIORITERADE
INTRESSENTERS FÖRVÄNTNINGAR
Intressent

Viktiga kanaler (exempel)

Ägarkommunernas budgetar
Ägardirektiv
Ägardialog
Inriktningsdokument

Viktiga frågor
• Utveckla nödvändig infrastruktur som svarar mot behovet av
energiåtervinning, deponering, biobehandling och omlastning.
• Utveckla och förbättra avfallshanteringen för ägarkommunerna
avseende ökad återvinning, minskad negativ miljöpåverkan och
förbättrad kostnadseffektivitet.
• Lönsamhet i alla delar. Renova Miljö AB ska erbjuda
marknadsmässiga priser. Renova AB ska vara ett verktyg för
ägarkommunerna. Avgifter utgörs av självkostnad. Bolaget
ska ha en tillfredsställande soliditet,
• Utreda hur stadens fjärrvärme kan ställas om till att bli förnybar.

Ägare

•
•
•
•

Tilldelande ägare
(kommuner)

• KCR
• KCR-ud
• Prissamråd

• Erbjuda kommunerna konkurrenskraftiga priser samt tillhandahålla
en transparent uppföljning.
• Bistå med expertkunskap och stötta kommunerna som beställare.
• Renova ska utveckla medarbetare, tjänster och behandling så att
produktionen blir optimal både ekonomiskt och miljömässigt.

Kunder

• Rådgivning
• Kundkontakt
• Anbudsförfrågningar

• Erbjuda kunder expertkunskap och bidra till utveckling samt
utveckla kundportalen att även omfatta miljöresultat.
• Leverera snabb och precis information om resultat och avvikelser.
• Bygg- och fastighetssektorn önskar ökad kapacitet för finsortering
och en mer detaljerad redovisning av materialflöden.

Medarbetare

• MBL
• APT
• Medarbetarenkät

• Arbetsplatsen ska vara säker.
• Erbjuda en trivsam och utvecklande miljö där man blir lyssnad på.
• Att vi lever våra värderingar och är trovärdiga.

Myndigheter

• Tillsyn
• Samråd
• Remisser

• Krav på begränsningsvärden för lakvatten från Tagene
kräver etablering av vattenrening.
• Utreda vad vi kan göra för att minska kväveutsläpp från
avfallskraftvärmeverket.
• Pröva lokal rening av dagvatten i våtmark på Marieholm.
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UTMANINGAR & RISKER
Under året görs löpande riskanalyser i affärs- och
stödprocesser för att identifiera risker som kan försvåra
att målen nås. Dessa tas med i affärsplanearbetet,
där man gör en SWOT-analys av de risker som kan
innebära att Renova inte når målen för verksamheten.
De värderas sedan av strategiledningsgruppen och en
åtgärdsplan med aktiviteter tas fram för de största

Hållbarhetsfråga
• Klimat
• Resurseffektivitet
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser
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riskerna. De tas också med i internkontrollplanen.
Styrelsen väljer sedan ut strategiska risker att
följa upp.

.

I tabellen nedan redovisas risker och utmaningar
från affärsplanen och hur de hänger ihop med våra
väsentliga hållbarhetsfrågor.

Utmaning

Risker

Orsak/konsekvens

Åtgärder

Säkerställa regionens behov
av deponikapacitet.

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

Om deponikapacitet
inte finns tillgänglig,
risk att viktiga projekt
försenas /fördyras och
antalet transporter ökar i
regionen.

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

Klimatfrågan är viktig och
mycket aktuell. För närvarande saknas andra
behandlingsmöjligheter
för stora avfallsströmmar.
Energiåtervinningen
spelar en mycket viktig
roll i omhändertagandet
av material som inte ska
återföras till samhället.

• Öka utsorteringen av värdematerial ur avfallet vid källan och
centralt.
• Utveckla möjligheter för avsättning av material.
• Bygg kunskap om teknologier
för att minska klimatpåverkan
från energiåtervinning.

• Klimat
• Resurseffektivitet
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser

Energiåtervinningens roll i
avfallssystemet.

Fossilt avfall ger fossila
utsläpp! Negativ opinion
bland allmänhet och
beslutsfattare till fortsatt
utveckling av energiåtervinning.

• Social hållbarhet
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser
• Kombinera långsiktig kompetensförsörjning med
samhällsnytta

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

Har vi inte rätt
människor i vår organisation kommer vi inte
klara att möta framtida
förväntningar från våra
intressenter.

För flera av Renovas yrkeskategorier är det hård
konkurrens om arbetskraften. Ökande behov
och minskad vilja att
utbilda sig inom området
kan leda till ytterligare
brist.

• Öka rekryteringen från grupper
långt ifrån arbetsmarknaden.
• Öka intresset hos unga för
”våra” yrken.
• Vidareutveckla Renovas arbetsgivarvarumärke.

• Klimat
• Resurseffektivitet
• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser

Lokalisering av
avfallsanläggningar i en allt
mer förtätad
stad.

Felaktiga placeringar riskerar leda till
ineffektivitet och ökade
transporter.

Behovet av att bygga
bland annat bostäder
riskerar att tränga bort
viktig teknisk infrastruktur.

• I dialog med kommunerna
säkra mark för framtiden
• Utveckla logistik och teknik för
att möjliggöra nya placeringar.
• Visa vikten av avfallets roll i
samhället.

• Stabil ekonomi &
konkurrenskraftiga
priser
• Kombinera långsiktig kompetensförsörjning med
samhällsnytta

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

Medvetna eller omedvetna avsteg från Renovas uppförandekod
av medarbetare eller
partners kan orsaka stora förtroendeförluster.

Det måste vara mycket
tydligt vilka värderingar
som Renova står för. Det
ska vara känt av alla oss
som jobbar för eller med
Renova.

• Fortsatt arbete med Renovas
uppförandekod.
• Vi är transparenta i allt vi gör.

• Vi ska hålla hela
arbetslivet och
därefter

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

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

Vår verksamhet innefattar både fysiskt tunga,
svåra och avancerade
arbetsuppgifter som
kräver kunskap, verktyg
och mandat.

• Ett aktivt friskvårdsarbete.
• Effektivt arbetsmiljöarbete.
• Rätt organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare.

RENOVA & HÅLLBARHET

SÅ STYRS RENOVAS
HÅLLBARHETSARBETE
Ägarstruktur
Renova är ett aktiebolag som ägs av tio kommuner med Göteborg som
största delägare. Bolagsstämman beslutar om fastställande av resultat- och
balansräkning, antar ägardirektiv och utser styrelseledamöter till Renova AB
och Renova Miljö AB. Stadshus AB i Göteborg är Renovas moderbolag. Renova
deltar i Stadshus ägardialoger och redovisar uppnådda resultat.
Styrdokument och beslut
Även kommunfullmäktiges budget och anvisningar från kommunstyrelsen som
till exempel struktur och tidplan för uppföljningsprocessen. De planer, policyer
och program som kommunfullmäktige i Göteborg fastställer gäller även för
oss.Vår verksamhet styrs också av lagar och förordningar, bolagsordning,
ägardirektiv, inriktningsdokument och styrelsebeslut i Renova och Renova Miljö.
Hållbarhet i affärsplanen
Renovakoncernen har en gemensam affärsplan. Hållbarhetsarbetet styrs av de
strategier och mål som finns där. Väsentliga hållbarhetsfrågor i affärsplanen
uppdateras årligen. Koncernen är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö och
arbetsmiljö och har därför även ett utvecklat ledningssystem.
Ledning och hållbarhet
VD och koncernledning är delaktiga i att driva och koordinera arbetet
med hållbarhetsfrågorna både i affärsplanen och särskilda projekt.
Hållbarhetsansvarig sammanställer underlag kring betydande miljöaspekter,
intressentdialog och väsentliga hållbarhetsfrågor. Mer om våra väsentliga
hållbarhetsfrågor på sidan 12 och om våra mål och ambitioner på sidan 11. Våra
prioriterade intressenters förväntningar hittar du på sidan 13.
Uppföljning
Flertalet mål, inklusive de för hållbarhetsarbetet, följs regelbundet upp med
hjälp av nyckeltal eller mätetal som är gemensamma för hela koncernen och
ibland också för hela Göteborgs Stad. En uppföljning av koncernens mål,
strategier och uppdrag sker regelbundet till moderbolaget Stadshus AB genom
ägardialoger och uppföljningsrapporter. Uppföljning och utvärdering av bolagets
internkontrollplan sker dels löpande under året, dels i en årlig slutrapport till
styrelsen. Uppföljning av våra mål och risker sker också i form av externa
revisioner, internrevisioner och i genomförandet av våra egna åtgärdsplaner.
Hållbarhetsredovisningen är vår övergripande uppföljning av hållbarhetsarbetet.
Medarbetarenkäten är en kompletterande metod för att följa upp och få en bild
av om arbetet bedrivs på rätt sätt.

.
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EKONOMISK
HÅLLBARHET
Att hushålla med
mänskliga och materiella
resurser på lång sikt.
Ekonomisk tillväxt utan
att skapa resurs- och
miljöproblem, så att
välfärden ökar för alla.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Utveckling av deponier
krävs när regionen växer
Göteborgsregionen växer så det knakar.
Förbättrade kommunikationer och nya
bostäder kräver anläggningsarbeten schaktningar och grävarbeten. Renova tar
emot närmare en tredjedel av de cirka en
miljon ton massor som uppstår i regionen.

Sixten Lindberg, försäljningschef på
Affärsområde Återvinning.

S

trategin är att nå fram till kundavtal med
överskådlig tid, men Renova är väl rustat:
framförhållning för att säkerställa ett optimalt
Just nu anläggs en ny deponidel på Tagene för inert
utnyttjande av de tillstånd vi har för våra
avfall. Tagene har nyligen fått tillstånd att ta emot
anläggningar Fläskebo och Tagene, säger
300 000 ton rena och lätt förorenade massor. På
Sixten Lindberg, försäljningschef på Affärsområde
anläggningen finns även möjlighet att ta emot
Återvinning,
100 000 ton mer förorenade massor.
- Vi lämnar anbud på behandling av de mesta massor
Fläskebos tillstånd är på 150 000 ton förorenade
som uppstår i Göteborgsområdet men tackar nej till
massor, varav 20 000 ton får utgöras av farligt
massor som har sin källa utanför regionen.
avfall-massor.
-Vi vill bidra till att utveckla vår region, i första hand.
Flera projekt för att kunna återföra mer massor till
Eftersom det handlar om stora volymer är det inte
samhället är under uppstart på Renova och kommer ta
miljösmart att köra dem
fart under 2020. Projekten
längre än nödvändigt,
kommer bland annat
fortsätter Sixten Lindberg.
fokusera på att sortera
De massor som schaktas
sten och massor som efter
bort har olika beteckningtvättning och kontroll kan
ar beroende på föroreåteranvändas. Sten kan
ningsgrad: I stort sett rena
krossas och användas som
massor kallas schaktmasbärlager och vissa utvalda
sor eller utfyllnadsmassor.
rena/renade massor
De kan användas till olika
kan utgöra en bas för
konstruktioner inne på
anläggningsjordar.
avfallsanläggningar.
- 2019 var ett bra år
Med förorenade
för oss. Vi har vuxit på
massor menas allt från
marknaden och har förHär anläggs den nya inertdeponin på Tagene.
lätt förorenade massor till
utsättningar att fortsätta
de massor med mycket
växa även nästa år, säger
hög föroreningsgrad som
Sixten Lindberg.
klassas som farligt avfall. Dessa massor deponeras.
- Mycket talar för fortsatt stora volymer av massor.
Farligt avfall tas enbart emot på Fläskebo.
Prognosen för mängden förorenade massor för
Att hushålla med deponiutrymmet på anläggningVästlänken har till exempel dubblerats under
arna så att massorna i en högre grad kan bli en del i
byggets gång.
den cirkulära ekonomin blir en stor utmaning under

.
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Liseberg och
Renova utvecklar
återvinningen
Liseberg är Nordens största nöjespark och ett
av Sveriges populäraste turistmål. Hit kommer
över tre miljoner besökare varje år som roar
sig, äter, dricker – och genererar avfall. Vad det
består av och var det hamnar beror på årstiden
och om det är barnfamiljer, skolungdomar eller
en rockpublik som fyller parken.
FOTO: Robert Lipic

T

otalt hanterar Liseberg
cirka 2 000 ton avfall om
året från verksamheten
och gästerna. Det är ungefär lika mycket som vad 4 300
svenskar, eller alla invånare i Bollebygd, producerar under ett år.
Och precis som i en stad rör sig
människor på Liseberg mellan restauranger, attraktioner och butiker.
Skillnaden är bara att här får det
inte köra några sopbilar på gatorna
när det är gäster i parken utan allt
måste ske innan den öppnar.
2014 blev en milstolpe i hur Liseberg hanterar sitt avfall. Andreas
Bernmar, områdeschef för Parkservice, berättar hur han och kollegorna hade börjat fundera på om det
inte fanns en bättre lösning än att
en stor sopbil kom och körde runt
i parken varje morgon, sju dagar i
veckan, året runt. Kunde det inte
göras på ett smidigare, billigare och
mer hållbart sätt?
Med Renova som bollplank
skissade man upp en helt ny orga-
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nisation, långt utanför den invanda
boxen. Resultatet blev att sedan
fem år tillbaka är det Liseberg som
äger och driver hela avfallshanteringen. Nu är det egen personal
som åker runt och samlar in avfall
med små eldrivna fordon med släp.
Strax utanför parkens södra gräns
har man avsatt mark för en miljöstation, tillräckligt stor för att rymma containrar och komprimatorer
för alla nödvändiga fraktioner. Där
tömmer personalen avfallskärlen,
sorterar det som behövs och sköter
komprimatorer och annan utrustning.
– Den här miljöstationen blev
permanent 2019, vilket var oerhört viktigt för att hanteringen
ska fungera smidigt, säger Andreas
Bernmar. Att Liseberg har valt att
avsätta attraktiv mark till detta är
en tydlig signal om att vi menar
allvar när det gäller miljö och hållbarhet. Och att det finns plats och
rätt utrustning är även en fråga om
arbetsmiljö.

Lisebergs miljöstation blev permanent
2019. Här finns plats och utrustning
för att ta hand om avfall och
återvinningsmaterial på ett bra sätt.
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Liseberg hyr all utrustning inklusive kärl av Renova, som också
hämtar avfallet. En fjärdedel går
till energiåtervinning och resten
materialåtervinns eller återanvänds på något sätt. Miljöstationen gör att transporterna mellan
Liseberg och Renovas anläggningar är betydligt färre än tidigare.
Även om systemet fungerar bra
finns det alltid detaljer att skruva
på och förbättra. Då är Renova
ett bra stöd och en sakkunnig
samtalspartner till Andreas och
hans kollegor. Lisebergs verksamhet liknar inte vilket företag
som helst och en del udda situationer och fraktioner uppstår
emellanåt. Som till exempel när
100 ton (cirka 28 000 stycken)
Halloween-pumpor ska hinna
forslas bort för att bli biogas innan juldekorationerna måste vara
på plats. Eller när parken köper
in nya attraktioner från utländska
tillverkare, vilket kan föra med sig
avfall av oklart ursprung.
– Då tar vi hjälp av Renovas
kemister som gör en bestämning
av vilka ämnen det handlar om.
Renovas bredd är en stor fördel,
eftersom vi måste ha kontroll på
allt vi släpper ifrån oss, säger Andreas Bernmar.
– Vårt mest udda avfall hittills var
nog de gamla bergbanetågen som
Renova hjälpte oss att montera ned.

Liseberg arbetar alltså ständigt,
ofta i samarbete med Renova,
med att förbättra sin avfallshantering, både för att öka utsortering och återvinning och för att
minska avfallsmängden totalt.
Ett exempel är nästa steg under
2020, där Liseberg bett Renova
om hjälp med att kunna mäta
mängden matavfall från varje
enskild restaurang. Då får varje
kostnadsställe bättre koll på sina
utgifter och på köpet ett starkare
incitament att öka utsorteringen.
Att kontrollera och slipa på
hanteringen ”backstage” är en sak
för en verksamhet som Liseberg.
Att få tre miljoner gäster om året
att agera enligt skolboken en helt
annan.
– Avfallssortering är en viktig
symbolfråga, menar Andreas
Bernmar. De som vill sortera ska
ha möjligheter att göra det. Barnfamiljerna är generellt sett duktiga
på detta, men vi kan samtidigt
inte begära att tusentals skolungdomar eller en konsertpublik
som kommit för att lyssna på
Kraftwerk ska tänka på källsortering i första hand.
– Här behöver vi hjälp av avfallsbranschen så att mer kan
sorteras ut ur det brännbara i
efterhand.

.

Den interna avfallshanteringen sköts av Lisebergs egen personal.
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LISEBERG I SIFFROR
ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 400 tillsvidareanställda och
2 300 säsongsanställda
ANTAL GÄSTER I PARKEN
Ca 3 miljoner
ANTAL TURER I
ATTRAKTIONERNA
Ca 16,2 miljoner
TOTAL AVFALLSMÄNGD
Ca 2 000 ton
AVFALLSMÄNGD PER GÄST
0,6 kg
Andreas Bernmar områdeschef för Parkservice och Ylva
Linder, Hållbarhetschef på Liseberg.

AVFALL TILL
MATERIALÅTERVINNING
52 %
AVFALL TILL
ENERGIÅTERVINNING
29 %

VILL BLI VÄRLDSLEDANDE
INOM HÅLLBARHET

L

iseberg har höga
ambitioner med sitt
hållbarhetsarbete. 2017
gjorde organisationen
sin första hållbarhetsredovisning.
2025 är målet att vara
världsledande inom hållbar
parkverksamhet.
– Vi har arbetat i två år för att
hitta strukturerna för vårt hållbarhetsarbete och har bland annat
enats om en utvecklingsplan med
22 delmål. Det viktigaste 2019
var att ta de första stegen mot att
implementera planen. Att gå från
ord till handling är kanske vår
största utmaning just nu, säger
Ylva Linder, hållbarhetschef på
Liseberg.
Flera av delmålen rör avfallshantering. Bland annat ska mängden
osorterat avfall vara nere på hälften 2025 jämfört med 2018, och
matavfallet ska minska med fem
procent varje år. Ett led i detta är
att kunna mäta mängden matavfall, något man nu tittar på inför
2020 tillsammans med Renova.

– Vi sätter stort värde på bra
samarbeten. En avfallsleverantör
ska gärna vara proaktiv och komma med förslag till nya, bättre
lösningar. Jag har uppfattat att
Liseberg och Renova har ett positivt samarbete där vi hjälps åt
att hitta effektiva och hållbara
vägar framåt. Med tanke på hur
det fungerar hos oss är effektiv
logistik och störningsfri parkdrift
viktiga förutsättningar.
Förutom effektivare hantering
av avfall är det en stor fråga för
Liseberg att förhindra att det över
huvud taget uppstår. Ett delmål
är att helt upphöra med engångsartiklar i plast och plastpåsarna
är redan borta. Att skära ner på
engångsartiklar totalt är en annan
ambition, liksom att ställa hårdare krav på minskat emballage i
upphandlingar.
De tre miljoner gäster som varje
år besöker parken under sommarsäsongen, Halloween och jul
bjuder både på utmaningar och
möjligheter. Hur avfall hanteras
på Liseberg är väldigt synligt för

PANTINSAMLING TILL
VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
Ca 174 000 st

gästerna och något som de också
kan påverka själva.
– Om vi underlättar för våra
gäster att agera hållbart kan vi få
en hävstångseffekt. Detta ser vi
som en stor möjlighet, säger Ylva
Linder.
För att lyckas med det arbetar
Liseberg bland annat med design
och utformning så att gästen får
en liten knuff i rätt riktning och
det blir lätt att göra rätt.
Ett exempel är de tubformade
behållarna för pantburkar som
monterades på sidan av parkens
papperskorgar. Plötsligt blev det
väldigt tydligt var tomburkarna
hörde hemma och antalet pantburkar till återvinning ökade med
98 procent under 2019.
– Returpack i Norrköping, som
återvinner alla pantade burkar i
Sverige, hörde av sig och ville veta
vilket knep vi hade använt.
– Vi delar gärna med oss. Att
vara en föregångare inom hållbarhet i branschen ingår i vårt övergripande mål.

.
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VISSTE DU ATT...
...Renova genom ett samarbete med Göteborg Hockey Club
stödjer en förening som utgår ifrån alla människors lika värde
och rättigheter? Göteborg HC tar ett aktivt socialt ansvar
och deras hockeyskola är helt kostnadsfri och alla barn får
låna utrustning gratis. Hos Göteborg HC är alla välkomna att
träna och från 2017 har de även ett Parahockeylag för att ge
funktionsvarierade möjligheten att spela hockey.
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Stor efterfrågan
på AO Logistiks tjänster
Miljö- och hållbarhetsfrågor är
allt viktigare för våra kunder där
företag arbetar efter miljöledningssystem. Kunderna ställer
krav på hållbar utveckling vilket
passar väl in med Renova Miljös
värdegrund och vårt uppdrag.
Försäljningsarbetet har skapat
goda relationer och bidragit till
att vi är en attraktiv partner för
att möta framtidens miljökrav.

L

inda Abrahamsson,
försäljningschef på
Affärsområde Logistik
menar att Renova Miljö
ska vara ett premiumalternativ.
Det betyder att kvalitet och
hållbara tjänster är i fokus men
även att vårt miljöarbete skapar ett
tydligt mervärde för företag i vår
region – så väl för våra kunder som
de företag vi ser som potentiella
kunder.
Hur förklarar du 2019 års försäljningsvolym med närmare 300
mnkr för verksamhetskunder?
- Tillväxten är stark i vår växande
region. Det i kombination med

strukturerat arbete för att möta
marknadens behov av hållbara
tjänster där vi skapar fler goda
relationer som ger ett tydligt
mervärde för våra kunder och
Renova Miljö. Våra kunder ställer
krav och vill se oss som en partner
där vi tillsammans utvecklas för
att företagen ska nå sina miljömål.
Många företag blir mer medvetna
och har ett större engagemang i
hållbarhetsfrågor och förväntar sig
att Renova leder utvecklingen i det
sammanhanget, säger Linda.
Hur ser du på säljarnas roll?

Linda Abrahamsson,
försäljningschef på AOL.

- Relationsbaserad försäljning
handlar mycket om att skapa
kontaktytor och bygga upp
förtroende så att kunderna ska
känna sig trygga och vara nöjda
med leveranserna. Kunderna ska
kunna lita på att vi samlar in med
kvalitet att vi erbjuder lämplig
behandling och bra återkoppling
om material som kommer in på
våra anläggningar.

Hur skulle du beskriva Renova
Miljös marknad?
-Affärsområde Logistik har
kunder för återvinning- och
verksamhetsavfall både inom de
kommunala verksamheterna och i
det privata näringslivet. Kunderna
är allt från våra ägarkommuner
med deras verksamhetsavfall, slam
eller hushållsavfall till alla företag
i vår ägarregion. Det senare kan
till exempel vara fastighetsägare,
handel/butiker bygg- eller
industriföretag med behov av
återvinning- och avfallstjänster.
Vad förväntar du dig av nästa år?
-Att fortsätta utveckla tjänster. Att
vara än mer tillgängliga utifrån
kundernas behov är också något
Affärsområde Logistik prioriterar.
Renova Miljö fortsätter arbetet
med att effektivisera och förbättra
arbetssättet och utvecklas
tillsammans med våra kunder
säger Linda.

.
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SOCIAL
HÅLLBARHET
Att bygga ett långsiktigt stabilt
och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga
behov uppfylls.

SOCIAL

HÅLLBARHET

Medarbetarmätning
tar tempen på
arbetsplatsen
Hur upplever medarbetarna på Renova sitt
arbetsliv och sin arbetsplats? I 2019 års mätning
fick i stort sett alla frågor högre medelvärde på
koncernnivå än vid föregående mätning.
2019

2017

Svarsfrekvens

85%

78%

Ledarskapsindex

74%

71%

MMI

75%

69%

HME-index

73%

-

Kränkande särbehandling

10%

9%

Sexuella trakasserier

2%

-

85 procent av medarbetarna svarade på enkäten, vilket är den högsta andelen någonsin. En
slutsats från 2019 års mätning är att de frågor
Renova jobbat aktivt med de senaste två åren,
till exempel värdegrund och att förstå sin lön,
fick betydligt bättre resultat denna gång.
Svaren på flera av frågorna sammanfattas i
index. Ledarskapsindex visar hur medarbetaren
uppfattar sin chef. Index höjdes från 71% till
74% på koncernnivå.
MMI (Motiverad Medarbetarindex) handlar
om motivation och trivsel. Det höjdes från 69%
till 75%.
Från och med 2019 mäts även HME – Hållbart MedarbetarEngagemang som innehåller
frågor om motivation, ledarskap och styrning.
Här blir Renovas resultat jämförbara med kommuners och regioners. Årets resultat blev 73 %.
2019 års mätning, liksom den för två år sedan, visar att kränkande särbehandling och i
enstaka fall sexuella trakasserier tyvärr förekommer. Tio procent svarade att de hade blivit
utsatta för kränkande särbehandling det senaste
året, och två procent att de blivit utsatta för
sexuella trakasserier
- Vi behöver fortsätta prata om att vi har rätt
att känna oss trygga på jobbet. Ingen ska behöva ha ont i magen när han eller hon åker till
arbetet, säger Elna Hansson, HR-chef.
Medarbetarmätningens resultat följs upp i
varje arbetsgrupp. Där diskuterar man vad som
kan göras för att behålla det som är bra och vad
som behöver göras för att förbättra det som inte
fungerar så bra.
- Det arbetet är minst lika viktigt som själva
mätningen. Det är en möjlighet för alla att kunna påverka och bidra till att vi får den arbetsmiljö vi önskar säger Elna Hansson.

.

Hålla hela arbetslivet
Att medarbetarna ska hålla hela arbetslivet
och även därefter är en av Renovas väsentliga
hållbarhetsfrågor. Under 2019 har fokus legat på
förebyggande arbete för en god hälsa liksom att
förstärka arbetsmiljöarbetet.

E

tt exempel på förebyggande hälsoarbete är de funktionsanalyser som erbjuds
medarbetare med fysiskt tunga arbeten.
Bland annat testas rörlighet, styrka och
kondition. Testerna kompletteras med en enkät om
livsstil. Den som behöver hjälp att förändra något
i vardagen har möjlighet till coachsamtal. Under
2019 valde 66 personer att delta i funktionsanalysen. Under 2020 går erbjudandet till nya grupper.
För att stimulera till ökad fysisk aktivitet och
sund livsstil samlades Renovas samtliga friskvårdsförmåner under begreppet ”Aktiv hälsa”, och en
folder togs fram. Förhoppningen var också att öka
uttaget av friskvårdsbidrag ytterligare. 40 procent
av medarbetarna tog ut hela eller delar av bidraget
2019, vilket är en ökning från tidigare år.
Under året togs alkohol- och drogproblematik
upp på arbetsplatsträffar. Renovas alkohol- och
drogpolicy har förtydligats och numera tar företaget även rehabansvar vid drogberoende.
Fokus har bland annat legat på omsorg om arbetskamraten: Att larma om att någon har problem är
viktigt!

AKTIV HÄLSA
Dina friskvårdsförmåner som

anställd på Renova.

Foldern Aktiv hälsa informerar om
Renovas friskvårdsförmåner.
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För vår verksamhet är
det också en oerhört viktig säkerhetsfråga.
För att utveckla och
förbättra arbetsmiljöarbetet har man under året
arbetat fram och beslutat
om ett nytt arbetssätt.
Lokala skyddsgrupper
har inrättats för affärsområden och stab. De
ska vara ett forum för
gemensamma praktiska
frågor och en länk mellan skyddsombud och
chefer och den centrala
arbetsmiljökommittén.
2020 ska arbetet igång
på allvar.
Rapportering av risker,
tillbud och arbetsskador är en viktig del i det
förebyggande arbetet.
2019 ökade antalet
riskobservationer, medan
antalet anmälda tillbud
och arbetsskador låg på
ungefär samma nivå som
året innan.
Hur underlättar man
för medarbetare, även
för dem med tunga jobb,
att arbeta kvar till 68
års ålder? Den frågan
har arbetsgivaren börjat
undersöka. Ett annat
ämne där arbetet ligger i
startgroparna är psykisk
ohälsa och ensamhet.
Ökad kunskap och minskat stigma kring psykisk
ohälsa är viktigt för att
våra medarbetare ska
hålla hela arbetslivet.

.

277
Så många av Renovas
medarbetare genomförde
en grundläggande miljöutbildning under 2019.
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En av pilotgrupperna som börjat med dagliga tavelmöten är Baklastare Hisingen.

Delaktigt
förbättringsarbete
Hur var gårdagen? Vilka bilar har vi idag? Finns det några
problem att ta tag i? Två arbetsgrupper från Centrum och
två från Hisingen samlas till tavelmöte en kort stund
innan det är dags att fortsätta dagens arbete.

M

ötena är en del av
arbetssättet delaktigt
förbättringsarbete
som nu införs på
Renova. Grupperna på Centrum och
Hisingen är piloter på driften, AO
Tilldelningar.
- I ett första steg handlar mötena
om dagsläget och enkla problem som
vi kan lösa på en kort stund säger
driftcheferna Haxhi Morina och Vesa
Löwenmark. Men vi kommer att bygga på dem efter hand.
- Vi ska även starta förbättringsgrupper där det finns tid att diskutera större frågor, och frågor som är
gemensamma för flera grupper.
Syftet med delaktigt förbättringsarbete är att ta vara på den expertkunskap som finns i varje arbetsgrupp för
att undanröja hinder, förbättra och
utveckla arbetssättet, så att vi lägger
resurserna på det som skapar värde
för kunden. Tanken är också att gruppen ska ta större gemensamt ansvar
för sitt arbete.
I slutändan är målet såväl nöjdare
kunder som mer motiverade medarbetare.
- Det här är inte ett sätt att få folk att
springa fortare, betonar David Dalek
som är med och stöttar delaktigt för-

bättringsarbete på AO Tilldelningar.
- Det handlar istället om att skifta
fokus från att enbart förbättra det
ekonomiska resultatet till att förbättra
arbetssättet.
Starten för pilotgrupperna har
föregåtts av en längre tids förberedelser med bland annat information på
APT och utbildning i metodstöd för
gruppledare och driftchefer. Grupperna som drar igång stöttas av projektledare/förbättringsledare som gått en
fördjupad utbildning. En styrgrupp
med ledningsrepresentanter följer
utvecklingen, och en tvärgrupp har
startats för att hantera avdelningsövergripande förbättringar.
Haxhi och Vesa är övertygade om
att delaktigt förbättringsarbete är en
bra arbetsmetod som lyfter medarbetarna och förbättrar kvaliteten på
utförda tjänster.
- Det gäller bara att hålla ut tills nyttan är synlig för alla. Ingen ska känna
att ”det spelar ingen roll vad jag säger,
det händer ändå aldrig något”, säger
Haxhi och Vesa.
Även andra grupper inom Renova har börjat arbeta med delaktigt
förbättringsarbete under året. Målet är
att arbetssättet ska vara infört på hela
Renova 2024.

.
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Stort intresse
för Renovas
unika Jobbspår
Projekt Jobbspår avfall och
återvinning för nyanlända
har pågått på Renova under
hela 2019. Deltagarna i första
omgången har nu en termin
kvar, och en ny grupp börjar
2020. Projektet följs med
intresse även på riksnivå.

K

ort innebär Jobbspår avfall
och återvinning ett och ett
halvt års utbildning varvad
med praktik och sommarjobb på Renova. Målet för deltagarna
är att under den här tiden ta C-körkort
och YKB (yrkeskompetensbevis) samt
uppnå tillräckliga kunskaper i svenska
för att kunna söka jobb som miljöarbetare på Renova. B-körkort förväntas
deltagarna redan ha, eller bekosta på
egen hand.
- Det ingår i vårt uppdrag att göra
samhällsnytta säger Elna Hansson,
HR-chef på Renova. Jobbspåret är ett
sätt att verkligen bidra. Vi har också
stora pensionsavgångar av miljöarbetare framför oss och ett stort behov att
rekrytera.
Jobbspår Avfall och återvinning
drivs tillsammans med Göteborgs stad
och arbetsförmedlingen med stöd av
Sobona.
Vi årsskiftet var den första deltaga-

Jean Mardini var handledare för Habtom Yowhans Zek under praktiken 2019.

ren från Jobbspårets första omgång
klar att söka jobb på Renova.
- Han har klarat både teori och
praktik i snabb takt, säger Christopher de Flon, Renovas samordnare för
Jobbspåret.
- Men spridningen i gruppen är stor.
Under året har vi lärt oss att det generellt behövs betydligt mer svenskundervisning för de flesta än vi trodde
från början. Det tar vi nu med oss när
grupp nummer två med ytterligare 20
deltagare kommer igång.
När jobbspåret startade 2019 fick
260 miljöarbetare på Renova en kortare handledarutbildning.
Att ta emot praktikanter som förutom att lära sig jobbet även behöver
språkträning kan upplevas som tungt
i en tidspressad driftorganisation,
säger Christopher. Men många som
tog handledaruppdrag har upplevt det
som väldigt givande.
- Inför grupp nummer två planerar

Renova har ett kompetensbehov
Tillsätter en projektledare
Skapar praktikplatser
Anställer under och efter
genomfört jobbspår
Göteborgs stad förbereder
deltagarna
Utbildar sfi via ABF Vux
Utbildar för C-körkort och YKB

Sobona utbildar handledare
Stöttar med arbetsmodeller
och kunskap
Utvecklar nationella yrkesprofiler och
erbjuder verktyg för validering
Arbetsförmedlingen
matchar deltagarna med
stöd av yrkesprofiler
Står för deltagarnas ersättning
under jobbspårsperioden

Flera aktörer samarbetar för att stötta deltagarna i Jobbspåret.

vi att korta ner praktiken i början av
utbildningen för att inte pressa organisationen för hårt.
Till sommaren 2020 är målet att
samtliga deltagare i första gruppen ska
vara klara för att söka jobb.
- Vi hoppas att så många som möjligt ska välja att stanna kvar hos oss,
säger Christopher.
Nationellt projekt
Renova har 2019 gått in som projektägare i det nationella projektet ”Till
ett arbete via återvinning” med syfte
att skapa enklare, tydligare och mer
kvalitetssäkrade vägar till arbete.
I projektet har Renova varit med och
utvecklat nationella yrkesprofiler som
beskriver den kompetens som behövs
för miljöarbetare och tekniker på återvinningscentral.
Yrkesprofilerna ger bland annat
möjlighet att validera den kompetens
som Jobbspårsdeltagare och redan
anställda utvecklar genom att jobba på
Renova.
- Det här är viktiga verktyg för
framtidens kompetensförsörjning
säger Sofia Westergaard, HR-specialist
på Renova.
Arbetsgivarorganisationen Sobona
projektleder ”Till ett arbete via återvinning”.
- Erfarenheterna från Renova är
otroligt värdefulla för oss att ta del av
och sprida vidare till andra, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.
Det nationella projektet ger också
möjlighet till erfarenhetsutbyte med
andra deltagare.

.
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MILJÖMÄSSIG
HÅLLBARHET
Att långsiktigt bevara vattnens,
jordens och ekosystemens
produktionsförmåga. Att
minska påverkan på naturen
och människans hälsa.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Den flytande
återvinningscentralen
Sex veckor under hösten alternerade
återvinningspråmen Melina mellan fem kajer längs
älven i centrala Göteborg. Hela 2500 personer besökte
den flytande återvinningscentralen under dessa veckor.
FOTO: Fredrik Wilkenson

P

rojektet drivs av Kretslopp och vatten i Göteborg inom ramen för
Dencity, ett samarbetsprojekt för nya hållbara personoch godstransporter i täta städer.
Renovas roll är förbereda pråmen
inför starten, bemanna den under
öppettiderna, koordinera tömning
av behållarna och att se till att det
avfall som lämnas får en miljöriktig behandling.
Syftet med återvinningspråmen
är att underlätta för boende i flerbostadshus i centrala staden att
göra sig av med grovavfall utan
att behöva använda bilen. Samtidigt avlastar det Göteborgs övriga
återvinningscentraler och minskar
antalet biltransporter dit
Pråmen la till vid Sannegårdshamnen, Eriksbergstorget,
Stenpiren, Rosenlund och Stig-

bergskajen. Tilläggsplatserna på
Hisingssidan var de överlägset
mest besökta.
Totalt fick man in nästan 28 ton
avfall, varav 4 ton för återbruk
och 2,8 ton elektronikavfall.
- Det är väldigt bra säger Peter
Årnes, projektledare på Kretslopp
och vatten. Särskilt med tanke på
att i stort sett alla kom gående till
pråmen.
- Besökarna var mycket nöjda.
Undersökningsföretaget som
gjorde en uppföljande enkät hade
aldrig tidigare genomfört en enkät
med så positiva resultat!
Försöket fortsätter 2020 med
start i påskhelgen.
- Vi kommer att köra sex veckor i vår också säger Peter Årnes.
Sedan tittar vi vidare på om det
finns förutsättningar att fortsätta
på längre sikt.

.

PRÅMEN MELINA
ÅLDER 59 år
HEMMAHAMN Lysekil
GÖR Flyttar grejer
AKTUELL MED Har under
hösten medverkat i det
framgångsrika pilotprojektet
”ÅVC-pråmen”
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Åter till samhället

– produkter och råvaror från avfallstrappans alla steg

2018

2019

2017

2018

2019

33 914 TON

2017

2018

2019

182 TON

2017

31 TON

2019

PRODUKTER FÖR
ÅTERANVÄNDNING

36 TON

2018

30 700 TON

75 700 TON
0 TON

0 TON

0 TON

2017

27 900 TON

77 700 TON

2019

2038 TON

2018

2019

2322 TON

2017

2018

SORTERAT
ÅTERVINNINGSMATERIAL

RÅVARA BIOGAS OCH
ÅTERVINNING
KOMPOSTJORD
FRÅN FARLIGT AVFALL

2532 TON

2017

.

60 655 TON
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centrala anläggningar. Renova har
fyra sorteringsanläggningar där vi
fångar upp resurser för återvinning
och samtidigt styr annat avfall till
lämplig behandling
Avgörande för att kunna sortera
ut material är att de är rena. Det ska
även finnas en marknad för materialen, eller om materialen ska processas vidare, rätt förutsättningar på
den mottagande anläggningen.

57 400 TON

STEN OCH
ANLÄGGNINGSJORD

80 700 TON

Exempel är allt från klassisk
materialåtervinning till att trädgårdsavfall efter kompostering kan

nyttiggöras som jordar eller att rent
trä sorteras ut och blir energiråvara
för andra företag. Mängderna som
återförts har ökat med 8% sedan
2017. Renova har som mål att
mängderna från avfallstrappans
olika steg sammantaget ska öka
med ytterligare 20% till 2024.
De metoder vi använder för att
återföra material är dels att uppmuntra och stödja våra kunder att
sortera, dels vår egen utsortering på

48 800 TON

Att nyttiggöra och återföra avfall
som kan användas som nya råvaror
eller produkter till samhället är en
del av hållbarhetsfrågan resurseffektivitet. Renova arbetar på flera
sätt för att flöden i samhället ska
bli resurseffektivare så att trycket
på jungfruliga råvaror minskar.

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA
ENERGIUTVINNA

DEPONERA
Bilden visar avfall per trappsteg i avfallshierarkin som återförts som material, energiråvara eller produkter till
samhället 2017 - 2019. Notera att staplarnas höjd bara kan jämföras med staplarna på samma trappsteg.

Deponera

Återvinna

Här pågår nu projekt att kunna sortera ut
sten ur de schaktmassor som kommer till
deponierna. Dessutom tillverkas anläggningsjordar av rena flöden som annars
hade riskerat att hamna på deponin.

Längst till höger på detta trappsteg
återfinns material som Renovas kunder
sorterat ut för återvinning samt material
Renova sorterar ut ur blandat avfall. Det
kan vara till exempel plast, metall, gips,
wellpapp. Dessa mängder har ökat över
treårsperioden. Well är det material som
ökat mest under 2019, vilket beror på Renovas nya balningsanläggning. Även visst
farligt avfall kan återvinnas, liksom material
från produkter där farligt avfall plockats
bort. Från vår anläggning för biologiskt

Energiutvinna
När vi producerar el och värme kan vi ur
slaggen från avfallskraftvärmeverket sortera
ut metaller för återvinning. I staplarna på
detta steg ingår även flisat trä och ris som
Renova levererar till olika värmeverk.
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avfall på Marieholm levererar vi råvara för
tillverkning av biogas och biogödsel, liksom
konsumentjordar tillverkade av större andel
komposterat trädgårdsavfall.
Återanvända
Träpallar är exempel på en produkt som
sorteras ut av Renova för återanvändning.
Renova har som mål att dessa fraktionerna
på sikt ska bli fler.

MILJÖMÄSSIG

HÅLLBARHET

Resurseffektivare
energiproduktion
Trots att förbränningen
av avfall minskade med
12 000 ton blev det nytt
rekord i levererad energi
från avfallskraftvärmeverket 2019. En viktig
orsak är minskad intern
elförbrukning.

T

otalt levererade avfallskraftverket över 1,6 TWh
el och värme. Det innebär
att man fick ut över 3
MWh per ton förbränt avfall.
För varje producerad MWh
användes endast 4,56 kWh el, se
grafen nedan.
Det som banat väg för resultat är
förbättringar i vardagen och byte
till nya energieffektivare installationer. Det handlar om ett långsiktigt
och målmedvetet arbete för att
nyttiggöra avfallet och optimera
resurshushållningen.
– Det är summan av vardagsförbättringar, reinvesteringar
och moderniseringar som lett till
minskad intern elförbrukning och
ökad leverans, säger Jonas Axner,
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

526 212 ton avfall energiåtervanns och omvandlades till fjärrvärme
och el vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk under 2019.

chef för Teknisk stab, affärsområde
Återvinning.
En nyckel i arbetet har länge
varit att minska den interna
elförbrukningen. Arbetet tar stöd i
de energikartläggningar som gjorts.
2018 byttes två absorptionsvärmepumpar ut, och 2019 ytterligare två. Detta har effektiviserat
produktionen och gjort
den energieffektivare.
Full effekt av
detta ser vi
2020.
Många
smärre
förbättringar
har gjorts
och drivande
i det arbetet
är driftoptimeringsgruppen.
2016 2017 2018 2019
Gruppen

Elförbrukning, kWh per såld MWh energi

fokuserar främst på förbättringar
i befintlig anläggning, till exempel
reglering och programmering.
Under 2019 har förbränningsregleringen av panna 4 förbättrats,
nästa år ska man gå vidare och
göra liknande åtgärder på panna 5.
Den förbättrade regleringen syftar
till att skapa ett jämnare ångflöde
men bidrar också till att fläktarna
som tillför luft till pannan arbetar
mer optimalt vilket innebär en mer
ekonomisk produktion.
En annan förbättring har varit
hanteringen av kondensat, dvs
det vatten som uppstår när ångan
kondenserat i turbinkondensor.
Införande av frekvensstyrda pumpar har effektiviserat pumpandet så
att några pumpar efter ombyggnaden kunnat ställas av.
Under året har man också
arbetat med att förbereda för
att byta ut den eldningsolja som
används för att värma upp
pannorna efter ett stopp.

.
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Lakvattenrening
fångar skadliga
ämnen i vattnet
I oktober invigdes den utbyggda
reningsanläggningen på
Fläskebodeponin. Renova är
därmed bland de första i Sverige
att rena lakvatten från de
organiska föroreningarna PFAS.
Daniel Collvik och Viktoria Edvardsson med kolet som ska
rena Fläskebos lakvatten från organiska föreningar.

T
Här syns tankarna i den nya delen av reningsanläggningen. Två av dem rymmer kolfilter.
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idigare har lakvattnet från avfallscellerna
på Fläskebo i Härryda kommun renats från
tungmetaller i ett kemiskt reningssteg. I det
nya reningssteget leds vattnet genom ett
kolfilter där organiska föreningar, bland andra PFAS
”fastnar”. PFAS är samlingsnamnet för en grupp
miljöskadliga ämnen som bland annat finns i impregneringsmedel för kläder, olika plastprodukter och
brandskum.
I det nuvarande tillståndet för Fläskebo finns ett
krav om att utreda hur man skulle kunna ta hand om
just gruppen med PFAS-ämnen. Viktoria Edvardsson,
miljöutredare på affärsområde Återvinning, är en av
många inblandade som följt de första månadernas drift
med spänning.
- Hittills har PFAS-reningen fungerat mycket bra, säger
hon. Vi ser att halterna nu inledningsvis ligger på väldigt
låga nivåer. Det intressanta blir nu att följa upp hur lång
tid det tar innan kolet blir mättat med föroreningar.

Växterna har etablerat sig i våtmarken på Marieholm.

VÅTMARK RENAR
DAGVATTEN
Nu renas vattnet från ytorna med
jordbehandling och kompostering
på Marieholm i en våtmark istället
för i Ryaverket. När våtmarken och
framför allt växterna där gjort sitt
jobb kan vattnet ledas direkt ut i
Göta älv.

- Nu letar vi efter snabba och enkla sätt att läsa av
hur reningseffekten förändras över tid för att vi ska
kunna veta när det är dags att byta kolfiltren.
De nya kolfiltren finns i stora tankar och krävde en
tillbyggnad av reningsanläggningen. Samtidigt passade
man på att göra en del andra förbättringar på anläggningen. Bland annat har man bytt styrsystem och
installerat en ny slamavvattnare.
Intresset för reningsanläggningen på Fläskebo är
stort. Bland annat träffades branschorganisationen
Avfall Sveriges lakvattennätverk på Renova under
hösten. Temat för träffen var just avskiljning av PFAS
i lakvatten och bland annat gjordes ett studiebesök på
den nya anläggningen.
Nu byggs en liknande reningsanläggning på Renovas
andra deponi, Tagene. Om allt går enligt plan tas den i
drift under april 2020.

.

Våtmarken i södra delen av området började
anläggas 2016. Den är utformad med en
inledande djupare del där det är tänkt att
partiklar med metallföroreningar ska sedimentera. Tidigt i våras planterades växterna.
Med hjälp av dem renas de näringsämnen
som finns i det förorenade dagvattnet från
anläggningen.
- Provtagningarna visar att växterna redan
nu tar upp en hel del föroreningar, sa platschefen på Marieholm Sandra Dassoum när
våtmarken invigdes i augusti.
- Men det kommer att ta lite tid innan de
etablerat sig ordentligt och reningen fungerar
optimalt.
Inte bara växter utan även djur trivs i Marieholms nya våtmark.
– Vi har haft häckande fåglar i sommar,
och grodorna har också hittat hit. Jättekul!

.

Vilka nivåer på föroreningar som får släppas
ut till Göta älv efter våtmarken är ännu inte
fastställt. Frågan ingår i den pågående tillståndsansökan för Marieholmsanläggningen.
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VISSTE DU ATT...
...Renova 2019 anställde över 100 sommarjobbare för
att täcka personalbehovet under semesterperioden?
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Renovas stipendiat
2019 forskar om
miljöskatter
I sin forskning vill Joana Pedroso,
Renovas miljöstipendiat 2019,
undersöka förhållandet mellan EU:s
regelverk och medlemsländernas
möjlighet att beskatta miljöstörande
verksamhet.
Joana är jurist. Hon menar att EU:s regelverk
idag inte fullt ut tar hänsyn till miljöperspektivet. Med sin forskning vill hon därför öka
medvetenheten om hur EU:s regler om statligt stöd fungerar, och visa att dessa kan vara
en hjälp för att konstruera skatter som styr
mot ett hållbarare samhälle.

.

JOANA CRISTINA PEDROSO
ÅLDER 33 år
BOR I Ucklum, kommer
ursprungligen från Brasilien
GÖR Dokotrand i finansrätt vid
juridiska institutionen, Göteborgs
universitet
AKTUELL MED Mottagare av
Renovas miljöstipendium 2019
på 50 000 kronor
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K

limatet och hur vi ska hejda jordens
uppvärmning är en av vår tids viktigaste
frågor. Minskade utsläpp av växthusgaser
är en väsentlig hållbarhetsfråga för oss,
och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck.
2019 togs också den första separata klimatplanen
fram. Renovas verksamhet påverkar klimatet både
positivt och negativt.

Så drar vi
vårt strå
till stacken
i den stora
klimatfrågan

Vår största klimattjänst är att vi skapar
förutsättningar för att avfall kan återvinnas som
material till nya produkter. Vi jobbar också för att
minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.
Till exempel kör hela vår tunga fordonsflotta, cirka
280 fordon, sedan flera år tillbaka på förnybara
drivmedel.
Förbränningen i avfallskraftvärmeverket ger
däremot fossila koldioxidutsläpp till luften. Sävenäs
avfallskraftvärmeverk släpper ut cirka 200 000
ton fossil koldioxid per år. Det brännbara avfall
som kommer till anläggningen innehåller material
med fossilt ursprung, främst plast av olika sorter.
Restavfall från hushåll är den största källan till
de fossila utsläppen eftersom avfallet fortfarande
innehåller mycket förpackningar av plast.
Ser man globalt på koldioxidutsläppen är
avfallsförbränning i avancerade anläggningar dock att
föredra klimatmässigt framför deponering av avfall.

.

Under 2019 har Renova gjort flera klimatåtgärder.
På nästa sida presenteras ett urval av dem.

Klimatsamordningsgruppen på Renova består av Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig, Lia Detterfelt, processingenjör och Hans
Zackrisson, chef fordonsutveckling. ”På Renova har vi jobbat länge med klimatfrågor, men med en plan får vi struktur och en plattform
för klimatarbetet inom hela koncernen” förklarar Lia Detterfelt.
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Stödbrännarna förbereddes för
biodiesel
För att snabbt få igång förbränningen i avfallspannorna vid start
och efter störningar finns åtta
stycken oljebrännare. 2019 byggdes
de om och anpassade för att drivas
med RME (rapsmetylester eller
”biodiesel”) istället för fossil olja.
Start- och stödbrännarna förbrukar idag cirka 700 kubikmeter
eldningsolja om året, ungefär lika
mycket bränsle som 700 personbilar drar under ett år.
Bytet till RME sker i februari
2020.
Kunskap kring CCS-teknik
Vad skulle det innebära att avskilja
koldioxiden ur rökgasen från avfallskraftvärmeverket? Om man väl
har avskiljt koldioxiden, kan man
sedan lagra den under havsbottnen
(så kallad CCS). En student från
Luleå Tekniska Universitet tittade i
sitt examensjobb på hur en anläggning för att avskilja koldioxid ur
rökgasen på Sävenäs skulle kunna se
ut. Hon har även undersökt hur det
skulle påverka vår energiproduktion
och våra utsläpp i övrigt. Resultaten
presenteras i februari 2020.

Klimatdata i kundportalen
Arbete pågår också för att 2020
komplettera Renova Miljös
kundportal med klimatdata.
Kunden ska kunna se vilken
klimatbelastning hantering och
behandling av det egna avfallet och
återvinningsmaterialet orsakar.
Förhoppningsvis innebär detta en
ytterligare morot för att sortera och
hantera avfall så klimatsmart som
möjligt.
Dyrare för brännbart med
mycket fossilt innehåll
En nytt avfallsslag – fint brännbart
med högt fossilinnehåll – har
införts under 2019. Ett högre pris
kommer förhoppningsvis att styra
bort avfall med stort plastinnehåll
från förbränningen.
Medarbetarna miljöutbildas
Kunskap i klimatfrågan är viktigt!
Sedan 2017 har en intern miljöutbildning pågått. Under 2020 ska
all Renovas personal ha genomfört
denna grundläggande miljöutbildningen.

.

FÖRSTA KLIMATPLANEN
Under 2019 har en klimatsamordningsgrupp bildats
på Renova. Gruppen har arbetat fram vår första
klimatplan, som ska antas av Renovas styrelse
våren 2020. Planen identifierar sex prioriterade
klimataspekter och listar mål/åtgärdsområden för de
närmaste fyra åren.
De prioriterade klimataspekterna är:
• Fossil koldioxid från avfallskraftvärmeverket.
• Klimatgaser från hantering av avfall (all annan
hantering än förbränning).
• Upprätthålla redan genomförda klimatåtgärder (till
exempel fossilfri fordonsflotta).
• Förlust av resurser ur avfall (idag inte utnyttjad
potential i avfallet för till exempel återanvändning
eller materialåtervinning).
• Brist på kunskap (internt på Renova om
klimatpåverkan och sätt att minska den samt
externt om Renovas verksamhet och vår strävan
mot minskat klimatavtryck).

• Intern resursförbrukning (inkluderar
klimatpåverkan av alla inköpta varor och tjänster).
Klimatåtgärder 2020-2024
Några exempel från klimatplanen på åtgärder de
närmaste åren är:
• Fortsätta arbetet med att optimera
behandlingsanläggningen för biologiskt avfall och
jobba för att få bort så mycket plast som möjligt ur
materialet som kommer in.
• Utveckla sorteringen på våra anläggningar så att
ännu mer material kan återföras till samhället.
• Delta i utvecklingssamarbeten och bidra till
mer kunskap om avfallets klimatpåverkan och
behandlingsmetoder för att minska påverkan
• Initiera och utveckla hållbara tjänster på
avfallstrappans översta steg tillsammans med
ägarkommuner, kunder och
samarbetspartners.

.
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NYCKELTAL
& GRI-INDEX
På följande sidor redovisas
de upplysningar som vi
bedömt relevanta utifrån
våra väsentliga frågor.
Avslutningsvis redovisas vårt
GRI-index, som utgår från
GRI Standards 2016.

NYCKELTAL & GRI-INDEX

Ekonomisk påverkan
Ekonomisk stabilitet
2019
Ekonomisk
stabilitet

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

106

45

63

53

4

50

28,4%

60,1%

28,9%

27,4%

28,8%

28,6%

Resultat (miljoner kronor)
Soliditet (%)

2018

Renova
koncern

Soliditet (%) Krav på minst 25%

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

120

Renova
koncernen
106

80

53

40
0

Renova
AB

Renova
Miljö AB

63
45

2018

2019

2019

Renova
Miljö AB

50
40

2018

Renova
AB
60,1%

60

4
2019

80

Renova
koncernen

2018

År 2019 inkluderar denna post även en reavinst vid
försäljning av fastighet om 54,4 mnkr.

20

28,8%

28,4% 27,4%
2019

2018

2019

2018

28,9% 28,6%
2019

2018

Soliditeten ska uppgå till 25 % i Renova AB.
Renova AB hade tidigare hela koncernkrediten mot koncernbanken
och en fordran på Renova Miljö, från och med december 2019
har Renova Miljö AB koncernkredit direkt mot koncernbanken.
Balansomslutningen på Renova AB minskade därför 2019 vilket
leder till att soliditeten ökade kraftigt.

VISSTE DU ATT...
...Renova har en sopbil som drivs helt
och hållet av el? Den har samlat in avfall
i centrala Göteborg sen juli 2019.
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Social påverkan
Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform per 2019-12-31
2019
Anställningsform

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

2018

2017

2016

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

Tillsvidareanställning

762

295

467

719

687

665

Varav heltidsanställda

747

291

456

707

672

665

Varav deltidsanställda (<30 h/v)

15

4

11

12

12

10

Allmän visstid

28

17

11

12

8

11

Provanställning

8

2

6

16

6

8

Vikariat

57

19

38

16

58

35

Tidsbegränsat anställda

1

1

0

4

72

54

Varav heltidsanställda

1

1

0

4

68

52

Varav deltidsanställda (<30 h/v)

0

0

0

0

4

2

92

52

40

65

83

86

8,8%

-

-

9,4

5,7

-

Intermittent anställda (timlön)
Personalomsättning (%)

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor
2019

2018

2017

2016

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

Riskobservationer

157

-

-

-

Tillbud (Sammanställda)*

114

122

119

113

Nollskador (liten påverkan)

59

52

46

28

Skador med frånvaro

30

21

15

22

Arbetsskador totalt

89

73

61

50

Dödsfall

0

0

0

0

*Att arbeta med riskobservationer gör det möjligt att identifiera och rapportera situationer som skulle kunna leda till tillbud eller olyckor.
Detta ökar möjligheten att tidigare förebygga risker i syfte att minska ohälsotal och öka säkerheten på våra arbetsplatser.

Sjukfrånvaro
8%

Sjukfrånvaro (%)
Renova
Koncernen

2019

2018

2017

2016

2015

Frånvaro 1-14 dagar

2,0

1,9

1,9

2,0

2,5

Frånvaro >15 dagar

2,8

3,2

3,0

4,3

4,8

Totalt

4,8

5,1

4,9

6,3

7,3

7,3%
6,3%

4%

4,8%
2,5%

0%

2015
Totalt

40

4,3%

4,9%
3,0%

5,1%
3,2%

4,8%
2,8%

2,0%

1,9%

1,9%

2,0%

2016

2017

2018

2019

Frånvaro > 15 dagar

Frånvaro 1-14 dagar

NYCKELTAL & GRI -INDEX
Könsfördelning i styrelse, ledning, chefer och anställda (%)
Kvinnor

Män
Styrelsen

Chefer
inkl. gruppledare

Koncernledning

2019

2019
22%

2018

50%

2019

2019
2018

33%

Samtliga anställda

50%

2018
50% 50%

66%

22%

2018

22%

78%

19%

81%

78%

78%

20%

80%

Andel av föräldraledighet som tas ut av kvinnor och män

Fördelning av föräldraledighet
(total tid) 2019 i procent

2019

Män

Kvinnor

Renova
koncern

Föräldraledighet
Antal medarbetare som tog ut föräldraledighet

104

Antal timmar föräldraledighet totalt

29 890

% av föräldraledighet total tid, kvinnor

57%

% av föräldraledighet total tid, män

43%

43%

57%

Kombinera långsiktigt kompetensbehov och samhällsnytta
2019

2018

2017

Renova koncern

Renova koncern

Renova koncern

Antal upphandlingar som tillämpat modellen för social hänsyn

0

1

0

Antal som erbjudits arbete inom modellen för social hänsyn

0

1

0

Tackat ja till arbete, erbjudet inom social hänsyn

0

1

0

Antal som erbjudits utbildning inom Jobbspåret 2018

20

17

-

Antal som erbjudits utbildning inom Jobbspåret 2019

0

-

-

Antal som erbjudits arbete på Renova efter deltagande 2019

0

-

-

Antal som tackat ja till erbjudande om anställning på Renova

0

-

-

Antal som tackat ja till erbjudande om anställning
hos annan arbetsgivare

1

-

-

Andel anställda som får regelbunden utvärdering
och uppföljning av sin prestation och
karriärutveckling

Andel medarbetare som
haft utvecklingssamtal (%)

Andel anställda som utnyttjar sitt friskvårdsbidrag

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

Renova
koncern

100%

70%

60%

36%

36%

10%

Andel av friskvårdsbidraget som utnyttjats (%)
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Erbjudande och deltagande i funktionsanalyser under 2018 och 2019
2019
Erbjudande och deltagande i
funktionsanalyser

2018

Erbjöds

Deltog

Erbjöds

Deltog

Plåt och maskinverkstad (PM)

-

-

24

19

Fordonsverkstad (FV)

-

-

34

15

Mekaniskt underhåll (UHV)

-

-

15

0

Farligt avfall och elektronikdemontering (FA-WEEE)

-

-

12

7

9

8

-

-

Miljöarbetare Kungälv och Stenungsund

Lokalvård och fastighet

100

52

-

-

Totalt antals om erbjudits funtionsanalys
och deltagit 2019 0 2018

109

60

85
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Mänskliga rättigheter och korruption
Respekt för mänskliga rättigheter
Våra medarbetare ska känna sig trygga med att vara
sig själva och med att komma med förslag och idéer.
Renovas ledstjärnor,
uppförandekod och likabehandlingsplan
syftar till en respektfull kommunikation. Om någon
kränks skall vi ta det på allvar och utreda det.
Renovas uppförandekod bygger på de tio
principerna i FN:s Global Compact inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt att
motverka korruption.
Inom likabehandlingsplanen identifierar företag
och medarbetarrepresentanter utvecklingsområden,
sätter mål och genomför aktiviteter.

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. Under 2018 fick
samtliga medarbetare en utbildning inom mänskliga
rättigheter och normkritiskt tänkande, till exempel hur
vi bemöter varandra och att undvika jargong.
Antal fall av diskriminering 2019
Under året har inget fall av diskriminering
rapporterats.

Arbete mot korruption
Renovakoncernen är samhällsägd och har en viktig
roll både för samhälle och näringsliv.
Vi ställer stora krav på hur vi driver vår
verksamhet. Våra anställda och förtroendevalda
måste vara särskilt uppmärksamma på att agera
professionellt och trovärdigt. Ledningen har gjort ett
tydligt ställningstagande mot korruption. I november
lyftes frågan på ett Ledarforum där alla Renovas
chefer deltar.
I koncernens uppförandekod finns följande
uttalande under rubriken sunda affärer ”Vi
accepterar ingen form av korruption, mutor eller
bestickning”. Vårt förhållande till kunder och
samarbetspartners ska bygga på en sund affärsetik
vilket innebär att vi ska vara ansvarstagande,
oberoende och pålitliga.
En bra grund för det är att det råder ordning
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och reda i hela verksamheten. Det ska vara lätt
att göra rätt och att rapportera avvikelser. För
att öka medvetenheten går alla nyanställda ett
introduktionsprogram som tar upp uppförandekoden
och vad den betyder.
Åtgärder som vidtagits på grund av
korruptionsincident eller oegentligheter 2019
Två fall av icke registrerad och godkänd avfallsinsamling, så kallad svarttömning, har förekommit
2019. Kund har erbjudit måltider mot att medarbetarna utfört tjänster utan att ta korrekt betalt.
I båda fallen blev medarbetarna uppsagda och information gick ut på intranät om händelserna och om
vidtagna åtgärder.

NYCKELTAL & GRI -INDEX

Miljömässig påverkan
Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (ton CO2-ekv)
På Renova är all el vi använder ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle och anses därför inte bidra med
några CO2-ekv alls. 60% av den el vi producerar är ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle.
2019

2018

2017

2016

2 210

1 730

2 170

4 300

250 000

206 620

216 140

183 320

197 580

0

80

0

370

200 000

0

0

0

0

300

500

90

90

209 100

218 500

185 600

202 300

Naturgas, uppvärmning

150 000

Indirekta
El, köpt
Fjärrvärme, köpt
Totala CO2-ekv utsläpp, ton

100 000

2019

2018

202 300

Avfallsförbränning (CO2, N2O)

185 600

Transporter och
arbetsmaskiner

218 500

Totala CO2-ekv utsläpp mätt i ton

Direkta

209 100

Utsläpp av klimatgaser

50 000
0

2017

2016

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

2019

2018

2017

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

Renova
koncern

Renova
AB

Renova
Miljö AB

73 600

8 100

65 500

73 000

8000

65 000

72 180

10 000

62 180

Obrännbart avfall från
hushåll och verksamheter

25 300

9 200

16 100

26 000

9000

17 000

23 780

9 760

14 020

Inkommande avfall (ton)
Avfall till sortering från
hushåll och verksamheter

Schaktmassor

69 600

11 200

58 400

41 000

10 000

31 000

236 090

9 990

226 100

Biologiskt avfall
(komposterbart)

78 000

49 800

28 200

75 000

48 000

27 000

77 810

48 850

28 960

Brännbart hushållsavfall

197 700

172 400

25 300

200 000

176 000

24 000

197 440

177 740

19 700

Brännbart
verksamhetsavfall1)

220 500

0

220 500

247 000

0

247 000

207 770

0

207 770

Flytande biologiskt avfall

68 000

0

68 000

70 000

0

70 000

77 810

0

77 810

Farligt avfall

7 100

800

6 300

7 700

700

7000

6 360

0

6 360

Förorenade jordar

297 700

0

297 700

231 000

0

231 000

439 670

0

439 670

Återvinningsmaterial

85 600

39 700

45 900

88 000

39 000

49 000

89 680

3 7850

51 830

Från mellanlager brännbart
avfall (Inkommet året innan)

30 300

0

30 300

28 000

0

28 000

49 350

0

49 350

290 700

796 000

1 477 960

294 210

1 183 750

Summa 1 153 400

291 200

862 200 1 086 700

45 100 ton brännbart verksamhetsavfall levererat från UK varav 1 700 ton var FA och riskavfall, 1 230 ton tryckimpregnerat trä från
Norge samt 250 ton riskavfall från Danmark.

1)
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Direkt och indirekt energianvändning per primär energikälla
Här redovisas vår egen energiförbrukning uppdelat på våra anläggningar och våra transporter. Vi redovisar även
vår energiproduktion vid avfallskraftvärmeverket, Sävenäs.
Transporter och arbetsmskiner, direkt energianvändning per primär energikälla
Energiförbrukning, transporter och
arbetsmaskiner
Diesel MK1 (MWh)

2019

2018

2017

2 230

2 710

9 740

Diesel Go Easy (MWh)

1 530

1 440

1 890

Diesel BioHVO100 (MWh)

33 800

33 860

23 580

Biogas100 (MWh)

1 480

470

1 470

140

80

100

Bensin (MWh)

1 480

2019

2 230

33 800

1 530

470

1 440

2018

2 710

80

33 860
1 470

2017

140

1 890

9 740

0

5 000
Diesel
MK1

10 000
Diesel
Go Easy

100

23 500

15 000

20 000

Diesel
BioHVO100

25 000

Biogas100

30 000

35 000

40 000

Bensin

Energianvändning vid våra anläggningar
Energianvändning vid våra anläggningar
Eldningsolja (MWh)
Naturgas (MWh)
Biogas100 (MWh)
El (MWh) Köpt el inkl. Sävenäs

2019

2018

2017

5 271

5 640

6 380

0

380

1 790

580

490

490

10 700

10 600

9 600

Värme (MWh) Ej Sävenäs

4 100

3 120

2 290

El intern (MWh) Sävenäs

73 100

72 900

71 900

Värme (MWh) Sävenäs

102 400

113 600

115 200

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.

5 271

2019

580

10 700
5 640

2018

10 600
6 380

2017

9 600

4 100
73 100

380

3 120

72 900
1 790

113 600
490

2 290

71 900

0

115 200

50 000
Eldningsolja
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102 400
490

Naturgas

100 000
Biogas100

150 000
El
Köpt el inkl.
Sävenäs

200 000
Värme
Ej Sävenäs

El intern
Sävenäs

250 000
Värme
Sävenäs

NYCKELTAL & GRI -INDEX
Energiproduktion, Sävenäs (MWh)
Energiproduktion, Sävenäs (MWh)
Producerad energi
Levererad energi

2019

2018

2017

2016

El

279 100

279 000

269 000

250 000

Värme

1 500 800

1 506 000

1 454 000

1 506 000

El

206 200

205 000

195 000

184 000

Värme

1 398 500

1 393 000

1 339 000

1 389 000

2019

2018

2017

2016

526 200

538 200

549 200

536 000

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

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)

2019

2018

Bottenaska

93 400

101 100

Bambergkaka

17 800

21 500

Gipsslam

1 300

1 400

Toltalt avfall AKV-produktion 112 500

124 000

NOX , SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ
Redovisade utsläpp är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra transporter men de redovisas inte då de
inte mäts.

Direkta utsläpp till luft från förbränning
CO2, biogent och fossilt (ton)1)
CO2, varav fossil (ton)2)

N2O (ton)

2)

2018

2017

2016

559 600

536 300

542 100

200 300

206 900

176 700

194 000

21

31

22

12

NOx (ton)

159

162

160

176

8

11

12,2

5,9

NH3 (ton)

2,3

2

1,9

1,7

CO (ton)

67

75

86

82

Stoft (ton)

1

1

0,6

0,4

TOC (ton)

0,7

2

3,1

2,4

HCl (ton)

1

2

1,8

1,2

Hg (kg)

6

3

7

18

HF (kg)

9

41

9

22

SO2 (ton)

1)

2019
546 600

As (kg)

4

4

4

10

Pb (kg)

9

33

14

27

Cd (kg)

1

1

0,8

1,3

Cu (kg

9

14

11

59

Cr (kg)

54

30

29

58

Ni (kg)

25

22

28

37

Tl (kg)

1

1

0,5

1,2

Dioxin (mg)

31

21

18

26

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

OBS!
I mängdberäkningen för 2019 är mätresultaten för tungmetaller från höstens periodiska kontroll avseende en av fyra pannor (linje 7)
inte medräknade. Orsaken var att en pannsläckning påverkat utsläppsvärdena och dessa kan därmed inte anses vara representativa.
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Totalt utsläpp till vatten, per parameter och recipient
Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar
där vi mäter vattenflöden och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där
Anläggning /
recipient eller
extern rening

Fläskebo
deponi
Sjösystemet
HaketjärnMaderna

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Skräppekärr
sortering
Göta älv

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Kläpp
sortering mm
Skedhammarsbäcken

Mängd (kg)
Ämne

2019

2018

2017

2016

<0,001 <0,001

vattnet avleds direkt till recipient och där det går via ledning till externt reningsverk.

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Mängd (kg)
Ämne

2019

2018

2017

2016

<0,001

Hg

0,03

0,03

0,02

0,01

Cd

0,3

0,4

0,3

0,3

Pb

1,3

0,5

0,5

0,3

As

1

1,6

1,4

1,2

Cu

26

35

33

29

Hg

0,007

Cd

0,002

0,002

<0,001

<0,001

Pb

0,009

0,007

0,006

0,004

As

0,03

0,03

0,05

0,03

Cu

0,2

0,4

0,6

0,5

Cr

0,01

0,04

0,02

0,02

Cr

1,6

1,3

1,5

1,3

Ni

0,9

1,8

1,9

1,3

Ni

5,4

6,8

6,4

5,7

Zn

1

0,2

0,2

0,2

Zn

23

26

22

23

Mängd (kg)
Ämne

2019

2018

2017

2016

Hg

<0,001

0,001

<0,001

<0,001

Cd

0,002

0,001

0,003

0,005

Pb

0,05

0,03

0,1

0,1

As

0,05

0,04

0,04

0,4

Cu

0,2

0,2

0,3

0,3

Cr

0,08

0,05

0,07

0,1

Ni

0,3

0,1

0,2

0,1

Zn

1,0

0,9

2,4

4,6

Mängd (kg)
Ämne

2019

2018

2017

2016

Tagene
deponi
Gryaab
reningsverk

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Högsbo
sortering
Dagvattennät.
Via Järnbrott till
havsviken
Välen

Anläggning /
recipient eller
extern rening

Mängd (kg)
Ämne

2019

2018

2017

Hg

<0,001

Cd

0,001

0,001

0,004

<0,001

Pb

0,05

0,02

0,01

0,005

<0,001 <0,001

2016
<0,001

As

0,07

0,06

0,06

0,03

Cu

0,13

0,08

0,07

0,03

Cr

0,07

0,05

0,04

0,02

Ni

0,1

0,09

0,08

0,04

Zn

0,9

0,5

0,5

0,2

Mängd (kg)
Ämne

2019

2018

2017

2016

Hg

0,004

0,002

0,002

0,001

Hg

0,03

0,1

0,1

0,1

Cd

0,004

0,001

0,001

0,003

Cd

0,02

0,04

0,04

0,04

Pb

0,02

0,005

0,004

0,004

Pb

0,1

0,2

0,2

0,1

As

0,06

0,07

0,1

0,04

As

0,1

0,2

0,6

0,6

Cu

0,08

0,03

0,02

0,02

Cu

0,4

0,4

0,4

0,4

Cr

0,04

0,04

0,06

0,02

Cr

0,6

0,7

0,6

0,6

Ni

0,07

0,06

0,4

0,08

Ni

0,6

0,8

0,8

0,5

Zn

0,6

0,2

0,1

0,1

Zn

2,4

4,3

2,8

2,1

Sävenäs
AKV
Göta älv

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

Bot (kr)

2019

Brott mot villkor för Skräppekärr

50 000

2018

Inga överträdelser

-

2017

Inga överträdelser

-

Företagsbot om 50 000 kr till följd av åsidosättande av
villkor i tillståndet. Drivmedelstank var placerad på ett
underlag som inte var oljebeständigt.
Dom föll i januari 2019.
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GRI-index
Här hittar du GRI-index med tillhörande sidhänvisningar och kommentarer
Generella
102-1

Organisationens namn

102-2

Varumärken,
produkter och tjänster

102-3

Huvudkontorets säte

102-4
102-5

Länder som företaget
verkar i
Ägarstruktur och
bolagsform

Sid

3

Koncernens storlek

4, 39

102-8

Personalstyrka

4, 40

102-10
102-11
102-12

Koncernens
värdekedja
Större organisatoriska
förändringar
Försiktighetsprincipen,
tillämpning
Anslutning till
deklarationer el motsv.

102-13

Medlemskap

102-14

Vd-ord

102-16

Värdegrund och
uppförandekod

102-18
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-47
102-48
102-49
102-50

Bolagstyrning och
styrningsstruktur
Organisationens
intressenter

Organisationsstruktur
Identifierade
väsentliga frågor
Ändrad information
och orsak
Ändring av
avgränsning eller
metoder
Redovisningsperiod

102-52

Redovisningsfrekvens

2

Göteborg

102-53

Kontaktperson

2

Sverige

102-54

Redovisningsnivå GRI

102-55

GRI-index

102-56

Extern granskning

Nej

Styrning och
avgränsningar
Strategi (metod för
styrning)

Ej transportentreprenörer

Inga större
förändringar

4
Renova är medlem i
Avfall Sverige m.fl.
6
Renovas ledstjärnor
ej beskrivna i år, se
2018.

103-1
103-2

Ekonomiskt resultat

39

201-4

Finansiellt stöd från
myndigheter

205-3

Antal bekräftade fall
av korruption

302-1

Energiförbrukning

44

302-4

Energibesparingar

31

305-1

13

8

43
43

Utsläpp av vatten

46

Egen - Inkomna
avfallsmängder

43

Sid

Kommentar

401-1

Nyanställningar

40

403-2

Sjukfrånvaro och
frisknärvaro

Redovisas ej per
ålderskategori

40

Ej frisknärvaro

27,
41

Långt från
arbetsmarknaden

Sid

Kommentar

Egen - Jobbspåret
Nej

2

Kommentar

Hållbart arbetsliv

12

Inga ändringar

41

Sid

Direkta
koldioxidutsläpp
Indirekta
koldioxidutsläpp

Kommentar
Energimyndigheten
1,8 mnkr för
fordonsutveckling

Klimat och miljö

305-2

13

15

201-1

13

13

47

Sid

305-1

100% av anställda
medarbetare

Ej formell GRI

Ekonomiskt resultat

15

Kollektivavtal
Metod för att
identifiera intressenter
Metod för
intressentdialog
Huvudämnen och
frågor som lyfts

Inga varumärken

9

14,
15

Kommentar

2

Regionen samt
behandlingstjänster
för UK, DK & N

102-7

Sid

102-51

8, 15

Marknader

Generella
Tidpunkt för senaste
redovisning

4

102-6

102-9

Kommentar

Mänskliga rättigheter
412-2

Utbildning inom
Mänskliga rättigheter

42

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

