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It starts here.

Smidigere og mere  
effektiv genanvendelse 



Den danske SMV-virksomhed Mountain Top 
Denmark, Frederikssund er markedsledende 
leverandør til den globale bilindustri indenfor 
udvikling og produktion af udstyr til pickup 
trucks.

Den globale bilindustris kvalitetskrav er høje, 
og for at leve op til internationale normer og 
standarder er Mountain Top Denmark bl.a. 
certificeret inden for ISO 14001 og IAFT 
16949. 

Blandt Mountain Top Denmarks kunder finder 
man en række af verdens førende bilmærker. 

Klimaforbedringer og konkurrencekraft er og 
bør være forenelige. 

Derfor er lean produktion, hvor lønsomhed, 
produktivitet og stærk international 
konkurrencekraft indgår ligeledes vitalt for 
Mountain Top Denmark. 

Det handler om at ting skal være i balance for 
at få effekt. Står man stærkt i markedet, kan 
man i højere grad være med til at fremme en 
klimavenlig udvikling. 

Men der er brug for hjælp ude fra. Skal målet 
om øget genanvendelse indfries kræver det

Konkurrencekraft & cirkularitet 

Eksternt samarbejde afgørende 

Som medlem af UN Global Compact har 
virksomheden samtidig langsigtet fokus på 
klimaforbedringer og erklærede ambitioner om 
at bidrage til indfrielsen af FNs verdensmål. 

Derfor er øget genanvendelse, sortering og 
aktiv medvirken til reduceret CO2-udslip ved at 
spare på materialerne og klodens ressourcer 
centralt for Mountain Top Denmark. 

en stærk operationel partner, der både har 
kompetencer, ressourcer og løbende 
investerer i den seneste teknologi, for at så 
meget aluminium kan genanvendes som 
muligt.

Kontinuerlige forbedringer ligger i Mountain 
Top Denmarks DNA. Hovedårsagerne til 
partnerskabsaftalen mellem Mountain Top 
Denmark og Stena Recycling ligger i det 
værdigrundlag, de to virksomheder deler: 
ressourceoptimering, effektive systemer, 
ansvarlighed og fokus på at fremme en grøn 
udvikling er blandt de fælles kerneværdier. 

Mountain Top Denmark har et stærkt sustainable  
mindset. Skal vi forsat løfte barren, mindske virksom-
hedens klimaftryk og samtidig styrke vores globale 
markedsposition kræver det et smidigt samarbejde med 
en stærk partner, der tilbyder troværdige løsninger og 
understøttende dokumentation.

CEO Henrik Støwer Petersen, Mountain Top Denmark



Totalaftale sikrer LEAN

Mountain Top Denmark har tidligere haft forskellige 
samarbejdspartnere, hvor restaffaldet fra produktionen af 
aluminiumskomponenter skulle placeres i fire forskellige 
containere/ beholdere. Samtidig skulle Mountain Top Denmark 
koordinere afhentning af forskellige materialer med forskellige 
samarbejdspartnere.

Det var ikke en optimal løsning. Det var pladskrævende med 
forskellige systemer, hvor den enkelte medarbejder f.eks. skulle 
afgøre om der var tale om aluprofiler, plader eller småstykker. 
Desuden var koordinationen tidskrævende og dels stillede det 
krav til enkelte medarbejder/ operatørs evne til at sortere 
korrekt i hverdagen.

I stedet valgte Mountain Top Denmark at indgå en totalaftale 
med Stena Recycling. Et af de centrale mål med aftalen er at 
lette processen og effektivisere genanvendelsen. 
Med totalaftalen er hverken tidskrævende koordination eller 
detailsorteringen hos Mountain Top Denmark længere 
nødvendigt.

I stedet for at medarbejderne skal bruge tid på at finsortere 
aluminium i fire forskellige enheder kan de nu nøjes med at 
smide aluminiumskrottet i en mindre vippecontainer, der 
tømmes efter behov. Totalaftalen har skabt en mere lean og 
forenklet proces.

Reduceret transport 
reducerer CO2 udslip
Tidligere blev aluskrottet sendt fra Mountain Top Denmark til 
Holland for at blive videre forædlet med henblik på 
genanvendelse. Nu er langdistancen også droppet. 

Med partnerskabsaftalen finder finsorteringen af Mountain Top 
Denmarks aluminiumsskrot sted blot 30 kilometer fra Mountain 
Top Denmarks fabrik: på Stena Recyclings nyetablerede X-ray 
anlæg i Roskilde. Ved at undgå langtransport reduceres CO2-
udslippet.

En yderligere fordel består i overblikket. Totalaftalen sikrer at 
Mountain Top Denmark hele tiden kan følge med i 
datamængderne og genanvendelsesgraderne.

Kunder og  
konkurrencekraft
De skærpede klimakrav skærper bilindustriens krav til leverandører 
og underleverandører over alt i værdikæden. Derfor er evnen til at 
være på forkant med udviklingen afgørende for Mountain Top 
Denmark.  

I forhold til kunder vil Mountain Top Denmark anvende det mere 
detaljerede afrapporteringssystem i den fremtidige tilbudsgivning. 
Sporbarhed og dokumentation skaber troværdighed og sikrer 
konkurrencemæssige fordele.



Rekruttering,  
stolthed &  
opkvalificering
Også internt er en effektiv klimaindsats 
væsentlig. I forhold til både nuværende og 
kommende medarbejdere er evnen til at 
dokumentere resultatet af sine 
genanvendelsestiltag afgørende.  

Det skaber stolthed i hverdagen blandt 
nuværende medarbejdere og et bedre 
rekrutteringsafsæt, når man som Mountain Top 
Denmark kan vise, hvad man gør for at fremme 
en bæredygtig udvikling. 

Videndeling  
gennem læring
Mountain Top Denmark gør meget for at sikre at 
medarbejderne konstant er klædt på til at 
håndtere opgaverne i hverdagen. Dermed får 
virksomheden størst udbytte af partnerskabs-
aftalen med Stena Recycling. 

Medarbejderne kommer løbende med forslag til 
ressourceminimerende tiltag. Det understøttes 
af digitale træningsplaner for alle ansatte. Det 
sikrer at genanvendelsestiltag ikke strander, 
men tværtimod hurtigt og smidigt føres ud i 
livet.




