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It starts here.

Samarbejde, et overskueligt affaldssorteringssystem og sporbarhed skaber 
opbakning og letter genanvendelsesindsatsen



Haarslev Industries er én blandt de stigende 
antal industrivirksomheder, der har ambitioner 
om at bidrage til et reduceret globalt CO2 udslip 
og dermed fremme den grønne omstilling. Bl.a. 
stål, jern, pap, plast, træ og kemikalier indgår i 
fremstillingen af Haarslev Industries produkter. 

Hvordan griber man det an, når omfattende 
materialemængder anvendes i forbindelse med 
fremstilling af produktionsudstyr?
Korrekt affaldssortering forudsætter en erfaren 
partner, der er i stand til at sikre en 
struktureret og forsvarlig sortering af alle de 
materialer, der indgår i virksomhedens 
produktion af fødevareudstyr. 

Samtidig ønskede Haarslev Industries en sam-
arbejdspartner, der var i stand til at dokumen-
tere affaldsmængderne, og som løbende kunne 

Konkretisering af klimamålsætninger

Den danske koncern Haarslev Industries er globalt førende inden  
for udvikling og fremstilling af avancerede maskiner til fødevareindu-
strien. Virksomhedens løsninger fremmer en effektiv fødevarepro-
duktion og reduceret råvarespild. Haarslev Industries ønskede at øge 
genanvendelsen af sine materialer. En totalaftale mellem Haarslev 
Industries og Stena Recycling øger sorteringskvaliteten og styrker 
genanvendelsen af de materialer, der indgår i virksomhedens pro-
duktion af fødevareudstyr world wide. 

levere sparring til virksomhedens ansatte om, 
hvordan de forbedrede affaldshåndteringen 
og -sorteringen i en travl hverdag med mange 
andre gøremål. 

For at øge genanvendelsen mest effektivt var 
muligheden for en totalaftale oplagt. Haarslev 
Industries ønskede en ekstern partner, der med 
indgående viden om enhver materialetype og 
stor erfaring inden for alle recyclingprocesser 
kunne hjælpe med at konkretisere og føre me-
talvirksomhedens klimamålsætninger ud i livet. 

Derfor valgte Haarslev Industries at indgå en 
totalaftale med Stena Recycling, der i dag 
håndterer mere end 2.500 tons affald for 
Haarslev Industries hvert år – hovedparten er 
jern og rustfri. 

Stena Recycling håndterer for Haarslev Industries

• Jern

• Rustfrit stål

• Farligt Affald

• Træaffald

• Pap & papir



Kundeportal skaber  
overblik og dokumentation

Medarbejder commitment 

Med skalerbar totalaftale får Haarslev Indu-
stries ikke alene håndteret samtlige materialer 
effektivt og forsvarligt. Der er ikke længere 
behov for flere parter, og virksomheden skal 
ikke bruge tid på koordinering mellem 
forskellige selskaber. En sådan one-stop-shop-
løsning letter hverdagen og reducerer antallet 
af transportører. 

Samtidig sikrede aftalen med Stena Recycling, 
at Haarslev Industries fik indført et effektivt 
affaldssorteringssystem. Det gør det enkelt for 
alle Haarslev Industries medarbejdere at få 
indblik i, hvordan materialer sorteres i 
hverdagen. Opstillingen af synlige containere 
med tydelige angivelse har gjort korrekt 
affaldssortering lettere.

Med Stena Recyclings data i ryggen har Haarslev 
Industries fået et godt måle- og styringsværktøj. 

•  Dels understøtter det kravene til dokumentation 
og sporbarhed, som skærpes i disse år. 

•  Dels bidrager det til et stærkere commitment 
blandt medarbejderne. Det giver en stær-
kere ejerfølelse, at man kan følge med i den 
løbende udvikling af. hvordan det går med 
genanvendte materialer. 

•  Dels forbedrer det videndelingen medar-
bejderne i mellem. På den måde kan man 
hurtigere give feedback og justere procedu-
rer. Det styrker sorteringskvaliteten og øger 
genanvendelsesgraden.

•  Dels forbedrer det muligheden for at nye 
medarbejdere hurtigt lærer virksomhedens 
affaldshåndtering at kende. 

Samtidig har samarbejdet med Stena Recycling 
sikret Haarslev Industries adgang til at kunne 
følge affaldsmængderne tæt og detaljeret via 
deres bruger på Stena Recyclings online K

Kundeportalen er et væsentligt styringsredskab 
for Haarslev Industries. Nu kan man nemt og 
enkelt følge med i, hvor meget affald og hvilke 
affaldsfraktioner virksomheden løbende sender 
til genanvendelse. 

Stena Recyclings kundeportal er 
et væsentligt styringsredskab for 
Haarslev Industries




