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

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.

Vi har løbende haft stort fokus på Code of Conduct, som skal imple-
menteres for hele vores internationale koncern, da der er mange trå-
de til og grundlag for vores CSR-arbejde. Implementeringen af Code 
of Conduct er dog udskudt, da man fra koncernens side ikke klar til 
implementering. 

Da vi er en international koncern med hovedsæde i Gøteborg i Sve-
rige, har det været vigtigt, at alle involverede er enige om indholdet 
og ikke mindst klar til at udrulle en implementering i alle lande.

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

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

-  GAP-analyse.
-  Implementeringsplan for Code of Conduct.

GAP-analyse færdig og gennemgået i forbindelse med seminar i Gøteborg.
Implementeringsplan ikke klar, da koncernen ikke er klar med programmet 
for Code of Conduct. 
Udsat – DK afventer koncernens tilbagemelding.

-  Implementering af Code of Conduct.

Code of Conduct

Mål for 2012/2013

Mål for 2013/2014

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013
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I vores arbejde med CSR skaber vi samtidig opmærksomhed hos kunder og 
samarbejdspartnere på området, hvilket kan bidrage til at øge det sociale an-
svar, 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. 

Implementering af Code of Conduct og udvikling af CSR-arbejdet.

-  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 forret-
    nings- og eksterne relationer.

-  Grundet forsinkelser på Code of Conduct fra koncernens side er implemen-
    teringen ikke klar endnu.
-  CSR-arbejdet internt i Danmark er påbegyndt, men ikke afsluttet. 
    Det er blevet degraderet, da vi har haft en del strukturændringer.
-  Der er mere CSR-aktivitet på hjemmesiden.
-   Vi har øget markedsføringen af vores CSR-aktiviteter overfor kunder, 
    men vi har ikke været så udfarende på området.

-  Implementering af Code of Conduct
-  Udbygge CSR-arbejdet på virksomhedens hjemmeside.

Forretnings- og eksterne relationer

Mål for 2012/2013

Mål for 2013/2014

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013
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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 kendska-
bet til CSR.

Indsamle og defi nere grundlag for gode handels- og eksportmuligheder i for-
hold til en Code of Conduct.
At defi nere og udvikle CSR-arbejdet for virksomheden efter sammenlægnin-
gen og dermed blive mere fokuserede på sikker og ansvarlig handel både na-
tionalt og internationalt set.

-  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.

-  Vi har integrereret CSR-arbejdet, men det er ikke 100% udbredt i virksom-
    heden.
-  CSR-aktiviteter er integreret på vores hjemmeside.
-  Vi har øget informationen om CSR overfor kunder. Vores konsulenter er
    opmærksomme på vores CSR-redegørelse og henviser kunder til denne.
-  Det har ikke været muligt at implementere Code of Conduct, da vi ikke er
    klar til denne proces i hele koncernen.

-  Implementere og integrere Code of Conduct, så betydningen af denne også
    træder frem i handels- og eksportøjemed.

Handel og eksport

Mål for 2012/2013

Mål for 2013/2014

Resultater 2012/2013

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.

1. 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.
2. 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
 overholdelsen eller eventuelle konfl ikter. Code of Conduct er en integre-
 ret del af ansættelsen i form af den til enhver tid gældende personale-
 håndbog.
3. Fortsat fokus på sygefravær.
4. Uddannelse.

1. og 2. Udsat
3. Det samlede sygefravær var 3,5 % i dette regnskabsår. 
 Til sammenligning var det 3,8 % året før.
4. Der er gennemført Stena Story kursus, og det sker fremover løbende ved 
 nyansættelser via e-learing. 100% har gennemført Stena Story.

-  At indføre alle medarbejdere i Code of Conduct, når den er klar til imple-
    mentering. Dette vil ske gennem e-learning og intern markedsføring.

Relationer til medarbejdere

Mål for 2012/2013

Mål for 2013/2014

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013
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I det daglige er Stena Recycling A/S underlagt virksomhedssystemet, som er 
certifi ceret efter ISO 14001 og OHSAS 18001, og som auditeres af eksterne 
konsulent 2 gange årligt.
Virksomhedssystemet dækker alle aktiviteter hos Stena Recycling A/S her-
under indkøb, indsamling, håndtering, behandling og afsætning af:

 Farligt affald

 Returpapir, pap og plast

 Jern & metal, herunder miljøbehandling af biler

 Øvrigt virksomhedsaffald

Vores miljø- og arbejdsmiljøpolitik tager afsæt i vores værdigrundlag ”En-
kelt, trygt og udviklende”.

Stena Recycling A/S vil via et enkelt ledelsessystem, der lever op til ISO 
14001 og OHSAS 18001, sikre at relevant lovgivning og andre krav efterleves.

Stena Recycling A/S vil være en tryg og sikker arbejdsplads ”Et Stena uden 
ulykker”, ved at sikre at medarbejdere er uddannet til at kunne håndtere egen 
og kollegaers sikkerhed, samt de påvirkninger der er på det eksterne miljø.

Stena Recycling A/S vil udvikle processer og arbejdsgange, således at risici 
i sammenhæng med sikkerhed, arbejdsrelaterede sygdomme, sundhed og 
miljø til stadighed søges mindsket gennem forebyggelse og løbende forbed-
ringer.

Stena Recycling A/S vil bidrage med løsninger til vores kunder for at fremme 
deres egen indsats og mulighed for forbedring.

Stena Recycling A/S vil sikre en åben dialog med interessenter bl.a. ved at 
nærværende miljø- og arbejdsmiljøpolitik er offentlig tilgængelig.

Miljø- og Arbejdsmiljø

Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik
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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 repræsen-
teret, har ansvaret for ledelsesevaluering, rapportering og rammer for sik-
kerhed og sundhed. Samarbejdet med Stena Metall Koncernen omkring sik-
kerhed og sundhed går ligeledes via udvalget.

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

Stena koncernen har siden 2010 arbejdet med målrettet ændring af sikker-
hedskultur bl.a. ved indførelse af Safety Walk, som bygger på ændring af 
adfærd. Alle medarbejder deltager på kurset ”Stena Safety”, hvor de bla. in-
troduceres til vision og principper samt Safety Walk, ligesom at der løbende 
er efteruddannelse af ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige medar-
bejder.

Systematisk arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed har ført til nedbringelse 
af ulykker, således at vi ved udgangen har nedbragt ulykkesfrekvensen til 15 
ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer.

Sådan arbejder vi med arbejdsmiljøet
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1. Arbejdsmiljøarbejdet

2. Det fysiske arbejdsmiljø

3. Uddannelse

Nuværende fokusområder

Sådan arbejder vi med arbejdsmiljøet
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At etablere ny arbejdsmiljøorganisation, som fastholder det decentrale dag-
lige ansvar i det nye selskab.

Implementering af ny organisation går over i driftsfase og justeres i forhold 
til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

Reorganisering af arbejdsmiljøarbejdet

Mål for 2012/2013

Handlinger og Resultater
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Alle fi lialer og aktiviteter skal arbejdsmiljøcertifi ceres.

1. Implementering af nyt virksomhedssystem.

2. Kortlægge fase 1, som omfatter de mindre fi lialer på forretningsom-
 rådet jern & metal, forud for udvidelse af arbejdsmiljøcertifi katet efter-
 året 2013. 

1. Virksomhedssystemet er driftssat, introduktionen er i gang og det forven-
 tes fuldt implementeret i oktober 2013.

2. Fase 1 er udskudt til foråret 2014.

1. Reduktion af ulykker med fravær.

2. LTIF: Max 13 - 31/8 2014.

3. Gennemføre min. 1.400 Safety Walks.

1. Udvidelse af arbejdsmiljøcerttifi kat med fi lialerne: Amager, Farum, Køge, 
 Rødovre, Slagelse og Nørresundby, senest 1. juli 2014.

2. Implementering af Safety Assessment System.

3. Adfærd og eronomi hos personale med rullende materiel.

Mål for 2012/2013

Planlagte handlinger for 2013/2014

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013

Det fysiske arbejdsmiljø

Mål for 2013/2014
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Gennem uddannelse at sikre egen og kollegers sikkerhed - ”Et STENA uden 
ulykker”.

1. Sidste hold i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører arbejdsmiljøud-
 dannelsen.
2. Alle nye medarbejdere deltager i kurset Stena Safety – et holdnings-
 ba seret 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.

1. Alle i arbejdsmiljøorganisationen har gennemført arbejdsmiljøuddannel-
 sen og ved nyvalg sker det løbende.
2. Der er gennemført 3 kurser og i alt 55 medarbejdere har deltaget.
3. Der er tilbudt 4 kurser, heraf er 2 gennemført med i alt 11 medarbejdere .
4. Der er udarbejdet årsagsanalyser på ulykker med fravær og andre sær-
 lige hændelser. Der er fortsat forbedringspotentiale omkring kvaliteten af
 årsagsanalyser.
5. Er ikke gennemført.

1. Stena Safety kursus tilbydes 3 gange årligt - fortsat.
2. Genopfriskningskursus Safety Walk tilbydes 4 gange årligt - fortsat.
3. Temadage for arbejdsmiljøorganisationen skal planlægges og tilbydes.
4. Kursus i risikoforståelse udbydes.

Uddannelse

Mål for 2012/2013

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013

Planlagte handlinger for 2013/2014
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Stena Recycling er en vigtig samarbejdspartner i relation til miljø, da håndte-
ring af genanvendelige materialer og ressourcer har stor miljømæssig betyd-
ning. Vi vil bidrage med løsninger til vores kunder for at fremme deres egen 
indsats og mulighed for forbedring.

Stena Recycling har gennem en årrække med stor succes tilbudt kunder kur-
sus i håndtering af farligt affald, og har gennem dette bidraget til kundernes 
bevidsthed omkring miljø- og sikkerhedsforhold.

1. Miljøcertifi cering.

2. Energioptimering.

Nuværende fokusområder

Sådan arbejder vi med miljøet
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At alle aktiviteter miljøcertifi ceres senest foråret 2014.

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

Kortlægning og ledelsessystem er på plads og implementering sker over 
sommer og efterår 2013.

Filialerne Horsens, Grenå og Roskilde miljøcertifi ceres i november 2013.

Miljøcertifi cering

Mål for 2012/2013

Planlagte handlinger for 2013/2014

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013
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Reducere energiforbrug.

Fortsat minimering af tomgangskørsel via fl ere tilkoblede maskiner til track-
unit-systemet .

I september 2011 havde vi en månedlig tomgangsprocent på 32,4 %, hvor 16 
maskiner var tilkoblet. Ved udgangen af regnskabsåret var tomgangsprocent 
nede på 18,7 % og i alt 28 tilkoblede maskiner.

Reduktionen resultater i en besparelse på ca. 34.000 kr. pr. måned.

1. Registrering og målopfølgning af energiforbrug på alle fi lialer.

2. Deltage i projekt & kursusforløb om ”Energi & Innovation”.

Mål for 2012/2013

Planlagte handlinger for 2013/2014

Resultater 2012/2013

Handlinger 2012/2013

Energioptimering
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