
  



Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 

Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, er 

en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for 2013/2014 og dækker regnskabsperioden fra 1. 

september 2013 til 31. august 2014. 

Samfundsansvar 

Som en af Danmarks førende genvindingsvirksomheder er arbejdet med CSR en vigtig del af vores 

kultur, men også en unik mulighed for at synliggøre vores ambitioner for genvindingsbranchen 

generelt.  

Genvindingsbranchen har gennem de senere år gennemlevet store positive forandringer i forhold til 

at ville påtage sig et samfundsansvar. Branchen har i mange år kæmpet med miljø- og etiske 

udfordringer.  

Et intensivt arbejde fra branchens side med Stena Recycling som en af hovedaktørerne, og den 

konstruktive fokus, der har været fra politisk hold, har bl.a. bevirket et forøget samarbejde med 

SKAT, og en forhøjelse af de miljømæssige krav til det at drive en genvindingsvirksomhed.  

At tage et samfundsmæssigt ansvar har i mange år været en integreret del af vores virke. Dan Sten 

Olsson, hovedejer af Stena Metall koncernen formulerer det således: 

”Hver dag forventer vores kunder, medarbejdere, leverandører, finansfolk, samfundet og  

andre interessenter, at vi skal holde vores løfter og indfri de forventninger vi direkte eller indirekte  

kan have givet dem. Verden omkring os investerer i os, fordi vi investerer i den. I sidste ende lever  

vi i et partnerskab, hvorfor vores produktivitet er afhængig af den tillid, som vi fortjener  

via den måde, hvormed vi agerer i vores relationer”. 

Det er altså en grundregel i Stena Metall Koncernen at forretningsmæssige fremgange opnås alene 

på den lange bane ved at vi agerer på en etisk, miljømæssig, social og ansvarsfuld måde.  

En vigtig del af arbejdet med CSR er koncernens Code of Conduct. Den er rygraden i dette arbejde. 

Code of Conduct foreskriver koncernens forpligtigelser  

 I relationer til kunder og andre aktører 

 I relationer til medarbejderne 

 Menneskerettigheder 

 Eksport og handel 

 Miljøhensyn 

Herunder foranstaltninger i tilfælde af afvigelser fra Code of Conduct - jf. i øvrigt 

www.stenarecycling.com  

Arbejdet med implementering af Code of Conduct blev påbegyndt i Stena Recycling A/S i regn-

skabsåret 2013/2014. Code of Conduct forventes fuldt implementeret ultimo februar 2015.  

http://www.stenarecycling.com/


Relation til kunder og andre aktører 

Som en effekt at vores Code of Conduct informeres alle vores kunder og leverandører om denne, 

herunder konsekvensen af en eventuel manglende opfyldelse. 

Dertil opmuntrer vi vores samarbejdspartnere til at indføre sociale og miljømæssige krav i deres 

værdikæde. 

Vi møder også krav fra egne kunder omkring sociale ansvar, etik, arbejdsmiljø og miljø. Kunder 

som for størsteparten er større udenlandske koncerner med egne standarder inden for CSR. Her er 

det naturligt for os at indgå i deres certificeringsproces, som senest med vores kunde IKEA. 

Relation til medarbejderne 

I relationer til vores medarbejdere arbejder vi meget intens med uddannelse i forhold til ”Et sikkert 

Stena”. Vi har indført et obligatorisk internt sikkerhedskursus, som alle medarbejdere skal gennem-

føre inden for de første 6 måneder af deres ansættelse. Af virksomhedens for nærværende knap 

360 medarbejdere har 95 % af disse gennemført sikkerhedskurset. 

Hvert andet år gennemføres en 

medarbejdertilfredsundersøgelse, som følges op af 

handlingsplaner. Disse planer udarbejdes af den 

lokale chef og medarbejderne, hvorefter de er en 

integreret del af hverdagen. Ved seneste 

undersøgelse i 2013 havde virksomheden en 

besvarelsesprocent på 91%.  

I regnskabsåret 2013/2014 har vi sat stor fokus 

på interne produktkendskabskurser (kaldet PMK) blandt vores medarbejdere, således at de på bedst 

vis kan rådgive kunder, men også optimere anvendelsen af modtagne råvarer. Dette fokus skulle 

gerne bevirke en højere genvindingsgrad, dels hos kunder og dels i eget regi. Med andre ord flere 

råvarer til genvinding, mindre til deponi. 

I Stena Recycling A/S er der udarbejdet en politik for at øge andelen af kvinder i ledelsen. Det er 

virksomhedens ønske at øge andelen af kvinder på de underliggende ledelsesniveauer, dvs. på 

niveauer under bestyrelsen for herved at skabe et større rekrutteringsgrundlag, hvor begge køn har 

lige muligheder. Dette gøres ved nedennævnte indsatsområder. 

  



For at sikre, at andelen af kvinder i selskabets øvrige ledelsesniveauer øges, har selskabet 

som led i dets aktive arbejde hermed vedtaget: 

 at tilstræbe, at der er både kvindelige og mandlige kandidater ved såvel intern og 

ekstern rekruttering, herunder at minimum af 30% af de kandidater, der tages i 

betragtning (herunder kommer til samtale) er kvindelige kandidater, 

 at tilstræbe, at selskabets personalepolitik på alle punkter fremmer kvinder og mænds 

lige karrieremuligheder, herunder i forbindelse med selskabets ansættelsesprocedurer 

og rekruttering, 

 at kvindelige talenter opfordres, og rådgives om, samt får mulighed for at deltage i 

relevante netværk af såvel faglige samt generel ledelsesmæssig karakter, 

For nærværende er der ingen kvinder i øverste ledelseslag. Den daglige ledelse er repræsen-

teret ved 33% kvinder. 

Virksomheden er i øvrigt medlem af Dansk Industri med de der tilhørende overenskomster. 

Miljø- og arbejdsmiljø 

Vi opmuntrer til udvikling og spredning af miljøvenlige 

teknologier.  

Siden 2011 har virksomheden bl.a. installeret et 

TrackUnit system i en større del af det kørende 

materiel. Dette har resultereret i en reduktion i 

tomgangskørslen på ca. 40% i forhold til udgangs-

punktet i 2011. En proces som fortsætter for at opnå 

yderligere forbedring på dette område. 

Tillige er der iværksat et projekt i to af virksomhedens større filialer med opsætning af elektroniske 

bimålere for real-time overvågning af el-forbruget. Her forventes en reduktion på mellem 10 og 

15% af el-forbruget. Såfremt de forventende reduktioner viser sig, vil dette være et projekt kunne 

forventes over en årrække at blive udrullet i resten af virksomheden. 

Virksomheden er fortsat ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeret. Virksomhedssystemer som 

auditeres af eksterne konsulenter 2 gange årligt. 

I relation til ”Et sikkert Stena” er det en naturlig del af hverdagen, at medarbejdere går det vi 

kalder en ”Safety Walk”. En sikkerhedsrundering på en filial med øje for farlig situationer, herunder 

med vægt på en god dialog medarbejder og medarbejder imellem omkring sikkerhed.  

I regnskabsåret 2013/14 blev gennemført 1498 Safety Walks. Virksomhedens mål for disse Safety 

Walk ligger på >1.400 stk. for det kommende regnskabsår, herunder sikre en større kvalitet i disse 

ved mere dialog medarbejderne i mellem ved disse sikkerhedsrunderinger. 



Tilbagemeldingerne fra de gåede Safety Walks indrapporteres i 

et virksomhedssystem, som anven-des på de pågældende 

filialer. Derved tilsikres, at der til stadighed arbejdes med 

Sikkerheden på arbejdspladsen. 

Vi arbejder på implementering af ny systematisk arbejdsmetode 

for at tilsikre en høj sikkerheds-kultur. Ud fra samtaler og visuelt 

besøg vil hver filial blive målt på op til 10 elementer, hvortil der 

tildeles point. Efterfølgende gives helt konkrete anbefalinger til 

handlinger, som skal gennemføres. 

 

Code of Conduct 

Med den endelige implementering af Code of Conduct får vi et stærkt værktøj til at åbne dialogen 

med alle interessenter omkring forretningsetiske problematikker.  

Dertil får vi mulighed for mere systematisk at kunne udvælge nogle få og væsentlige KPI’er, således 

at arbejdet med CSR strømlines år for år. Dette er ambitionen. 

 


