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Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
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Stena Recycling Danmark samlede i september 2011 sine tre underlig-
gende selskaber i ét selskab (Stena Recycling). Derfor er det nu oplagt 
at nedfælde et CSR arbejde, som gælder for hele virksomheden og 
alle dens medarbejdere.

Stena Recyclings CSR redegørelse afspejler, hvordan vi i det dag-
lige arbejder med vores værdier og etiske regelsæt og ikke mindst, 
hvordan fokus på CSR arbejdet fastholder virksomhedens (ledelse og 
medarbejderes) arbejde med det sociale ansvar.

I regnskabsåret 2011/12 har vores overordnede mål været at fokusere 
på Code of Conduct, fordi denne danner grundlag for vores CSR-ar-
bejde. Da vi er en international koncern med hovedsæde i Gøteborg i 
Sverige, har det været vigtigt, at alle involverede er enige om indhol-
det.

Grundlaget for Code of Conduct stammer fra et seminar i efteråret 
2011, som blev afholdt for alle relevante ledere i Stena Metall kon-
cernen.

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestand-
del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og 
dækker samme periode som årsrapporten.



Nedenfor er vores forskellige områder skitseret i forhold til CSR-arbejde og 
Code of Conduct.

Code of Conduct

At få konkretiseret og nedskrevet en Code of Conduct, som er gældende for 
hele organisationen.

Handlinger 2011/2012

Defi nere og udarbejde ”Code of Conduct”.

Resultater 2011/2012

- En dansk oversættelse af vores internationale Code of Conduct
- Direktionens godkendelse af Code of Conduct.

Planlagte handlinger 2012/2013

- GAP-analyse i efteråret 2012.
- Implementerings plan.
- Implementering af Code of Conduct startende fra januar 2013.

Mål for 2011/2012

Handlinger 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Resultater 2011/2012
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Code of Conduct



I vores arbejde med CSR skaber vi samtidig opmærksomhed hos kunder og 
samarbejdspartnere på området, hvilket kan bidrage til at øge det sociale 
ansvar, vi alle har.
Vi kan mærke en øget opmærksomhed og interesse for arbejdet med CSR 
politik generelt set – og får henvendelser fra kunder og samarbejdspartnere 
for at høre mere om vores arbejde med emnet.
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At iværksætte et CSR-arbejde efter sammenlægningen af de hidtidige 
tre selskaber, således at fokus bliver fokuseret på et ensartet samarbejde 
omkring CSR.

Handlinger 2011/2012

Defi nere og udarbejde af CSR-arbejde samt oversættelse og godkendelse af 
”Code of Conduct”.

Resultater 2011/2012

- Et decideret CSR-arbejde er søsat – blandt andet efter deltagelse i inter
   national samling i Stena Metall-koncernen, hvor fordele og ulemper blev 
   diskuteret.
- Code of Conduct er godkendt af bestyrelsen i Stena Metall koncernen, 
   og Stena Recycling Danmark er klar til implementering.
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- Implementering af Code of Conduct startende fra den 1. januar 2013.
- Integrere CSR-arbejdet blandt medarbejdere.
- Integrere vores CSR aktiviteter på hjemmeside.
- Øge informationen og markedsføringen om og af CSR aktiviteter til 
   forretnings- og eksterne relationer

Handlinger 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Resultater 2011/2012

Forretnings- og eksterne relationer

Mål for 2011/2012

4



Handel og eksport
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For at Code of Conduct skal skabe mening på længere sigt, er det vigtigt, at 
også vores samarbejdspartnere og forretningsforbindelser bliver bekendt 
med vores initiativer på området. Der igennem kan vi også udbrede kend-
skabet til CSR.

Mål for 2011/12: 

Indsamle og defi nere grundlag for gode handels- og eksportmuligheder i 
forhold til en Code of Conduct.
At defi nere et CSR-arbejde for virksomheden efter sammenlægningen og 
dermed blive mere fokuserede på sikker og ansvarlig handel både nationalt 
og internationalt set.

Handlinger 2011/2012

Defi nere en ”Code of Conduct”.

Resultater 2011/2012

- Code of Conduct er defi neret og godkendt og skal implementeres fra 
   1. januar 2013.

Planlagte handlinger 2012/2013

- Integrere CSR-arbejdet blandt medarbejdere, således at der er fokus på en 
   sikker og ansvarlig handel i overensstemmelse med internationale aftaler 
   og lokale love.
- Integrere vores CSR aktiviteter på hjemmeside og synliggøre vores etiske 
   regelsæt overfor kunder og samarbejdspartnere på hjemmeside.
- Øge informationen om CSR aktiviteter i forhold til handel og eksport.
- Implementere Code of Conduct, så det også får en betydning i handels- 
   og eksportøjemed.

Mål for 2011/2012

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013
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Sikre at alle medarbejdere har de rette arbejdsvilkår og baggrund til at be-
stride netop deres stilling i forhold til information og uddannelse.
Sikre at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og korrekt, så vi 
kan forebygge arbejdsskader.
Fokus på sygefravær og evt. fastholdelse hermed.
Indføre alle medarbejdere i Stena Story og dermed også Stena Recyclings 
værdier.

Handlinger 2011/2012

- Uddannelse af ambassadører, der skulle rundt til alle fi lialer for at indføre 
   medarbejderne i Stena Story.
- Uddanne alle nye medarbejdere på et internt sikkerhedskursus 
   (Stena Safety).
- Udarbejdelse af lovpligtige mulighedserklæringer i forbindelse med 
   længerevarende sygdom.
- Sundhedsforsikringer til alle medarbejdere. 

Resultater 2011/2012

- Gennemførelse af Stena Story med en gennemførelsesprocent på over 
   90 %. Stor imødekommenhed og interesse fra medarbejdernes side.
- Alle nye medarbejdere deltog på internt sikkerhedskursus.

Planlagte handlinger 2012/2013

- Indføre alle nye medarbejdere i Code of Conduct på introduktionsdage for
   nye medarbejdere, mens eksisterende medarbejdere får udleveret en form
   for pixi-bog, hvorefter emnet integreres i den årlige MUS-samtale.
- Sikre at alle medarbejdere forstår Code of Conduct i sin helhed og dens 
   betydning i praksis. Og at de senere vil samarbejde om opfølgningen af 

Mål for 2011/2012

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Relationer til medarbejdere
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   overholdelsen eller eventuelle konfl ikter. Code of Conduct er en integreret
   del af ansættelsen i form af den til enhver tid gældende personalehåndbog.
- Fortsat fokus på sygefravær.
- Uddannelse.

Hos Stena Recycling vil vi være en tryg og sikker arbejdsplads uden ulykker 
ved at sikre at medarbejderne er uddannet til at kunne håndtere egen og 
kollegaers sikkerhed. 

Følgende målsætninger understøtter dette arbejde:

• Alle ulykker og arbejdsskader kan forhindres
• Alle ulykker og farlige situationer skal rapporteres med henblik på at 
 forebygge gentagelser
• Som Stena-ansat eller underentreprenør går jeg altid foran med et godt 
 eksempel
• Sikkerhed indgår som en selvfølgelig del af vores virksomhedsdrift
• Sikkerhed er godt for virksomheden

Sådan arbejder vi med arbejdsmiljøet:

Arbejdsmiljøorganisationen er aktiv på to niveauer. Hver fysisk lokalitet har 
sin egen arbejdsmiljøgruppe, som har det daglige ansvar for sikkerhed og 
sundhed.  Et overordnet arbejdsmiljøudvalg, hvor de enkelte fagområder er 
repræsenteret, har ansvaret for ledelsesevaluering, rapportering og ram-
mer for sikkerhed og sundhed. Samarbejdet med Stena Metall Koncernen 
omkring sikkerhed og sundhed går ligeledes via udvalget.

Nuværende fokusområder

1. Reorganisering af arbejdsmiljøarbejdet
2. Det fysiske arbejdsmiljø
3. Uddannelse

Relationer til medarbejdere

Arbejdsmiljø
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Mål: 

At etablere ny arbejdsmiljøorganisation, som fastholder det decentrale dag-
lige ansvar i det nye selskab.

Handlinger 2011/2012

1. Godkendelse af ny organisationsstruktur, med efterfølgende valg af 
    arbejdsmiljørepræsentanter og valg til arbejdsmiljøudvalget.
2. Beskrive struktur og ansvar.

Resultater 2011/2012

Direktionen godkendte ny organisation bestående af 29 lokale arbejds-
miljøgrupper og et overordnet udvalg, hvor CEO er formand.
Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er nærmere defi neret, og strukturen 
for fremtidige møder og uddannelse er fastlagt. 

Planlagte handlinger 2012/2013

1. Implementering af ny organisation går over i driftsfase og justeres i for-
    hold til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Mål 

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Reorganisering af arbejdsmiljøarbejdet
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Alle fi lialer og aktiviteter skal arbejdsmiljøcertifi ceres senest efteråret 2014.

Handlinger 2011/2012

Godkende ny miljø- og arbejdsmiljøpolitik.
Nyt fælles arbejdsmiljøcertifi kat (OHSAS 18001) for Stena Recycling A/S.

Resultater 2011/2012

Direktionen godkendte en nye miljø- og arbejdsmiljøpolitik i januar 2012.
7 af 28 fi lialer er nu omfattet af arbejdsmiljøcertifi katet.

Planlagte handlinger 2012/2013

1. Implementering af nyt virksomhedssystem 
2. Kortlægge fase 1, som omfatter de mindre fi lialer på forretningsområdet 
    jern & metal, forud for udvidelse af arbejdsmiljøcertifi katet 
    efteråret 2013

Mål for 2011/2012

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Det fysiske arbejdsmiljø



Gennem uddannelse at sikre egen og kollegers sikkerhed - ”Et STENA uden 
ulykker”.

Handlinger 2011/2012

1. Alle medlemmer af arbejdsmiljø-organisationen skal uddannes, 
    og medlemmer med uddannelse ældre end tre år skal gennemgå 
    uddannelsen igen.
2. Opbygge kursuskatalog med relevante tilbud til medarbejdere.

Resultater 2011/2012

81 % af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer har gennemført arbejds-
miljøuddannelsen.
På virksomhedens intranet ligger nu et samlet kursuskatalog.

Planlagte handlinger 2012/2013

1. Sidste hold i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører arbejdsmiljø-
    uddannelsen.
2. Alle nye medarbejdere deltager i kurset Stena Safety – et holdnings-
    baseret sikkerhedsseminar med fokus på adfærd og Safety Walk.
3. Genopfriskningskurser omkring Safety Walk.
4. Træning af arbejdsmiljøorganisationen i bedre årsagsanalyse af 
    ulykker og farlige situationer.
5. Temadage for arbejdsmiljøorganisationen.

Mål for 2011/2012

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Uddannelse
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I forbindelse med sammenlægningen af selskaberne i Danmark er det en 
helt naturlig del at ensrette ledelsessystemerne, og vi ser det fortsat som et 
vigtigt element at arbejde systematisk med miljøledelse.

Nuværende fokusområder

1. Miljøcertifi cering
2. Energioptimering

Miljøcertifi cering

At alle aktiviteter miljøcertifi ceres senest foråret 2014.

Handlinger 2011/2012

1. Ny fælles miljø- og arbejdsmiljøpolitik for Stena Recycling A/S.
2. Nyt fælles miljøcertifi kat (ISO 14001) for Stena Recycling A/S.

Resultater 2011/2012

Ny politik er vedtaget af direktionen i januar 2012.
Samlet miljøcertifi kat for Stena Recycling A/S august 2012.

Planlagte handlinger 2012/2013

1. Miljøcertifi katet udvides med shredder anlæggene for jern/metal – 
    og hermed er alle aktiviteter omfattet af ISO 14001

Mål for Miljøcertifi cering

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Miljø



Energioptimering

Reducere energiforbrug med 20 % ved udgangen af 2015.

Handlinger 2011/2012

Minimere tomgangskørsel på materialehåndteringsmaskiner via trackunit.
Energirådgivning i en udvalgt større fi lial.

Resultater 2011/2012

I starten af perioden havde vi en månedlig tomgangsprocent på 32,4%. 
I maj måned var tomgangsprocent nede på 13,3%.
Reduktionen resultater alene i maj måned i en besparelse på over 25.000 kr. 
på de første 16 maskinerne som er opkoblet på systemet.
Screening er gennemført i fi lialen Vissenbjerg.

Planlagte handlinger 2012/2013

1. Fortsat minimering af tomgangskørsel via fl ere tilkoblede maskiner til 
    trackunit-systemet

Mål for Energioptimering

Handlinger 2011/2012

Resultater 2011/2012

Planlagte handlinger 2012/2013

Miljø
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