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Tre aspekter av hållbarhet

En betydande och central utgångspunkt i vår verksamhet är hållbar-
het vilket ger våra medarbetare ett ramverk att förhålla sig till i det 
dagliga arbetet. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre aspekter 
som vi benämner: 
• hållbara affärsrelationer 
• hållbar miljö 
• hållbart socialt ansvarstagande 

I denna redovisning finns dessa tre delar tydligt representerade utan 
inbördes rangordning, och det är viktigt för oss. Vi arbetar med alla 
tre aspekter varje dag och vi kan konstatera att miljöaspekten är 
den som tydligast präglar vår affärsverksamhet och därför blir mest 
framträdande i vår kommunikation. 

Cirkulär ekonomi - en självklarhet 
För att samhället ska kunna axla utmaningarna på miljö- och 
klimatområdet krävs en omställning – från linjära flöden av resurser 
till cirkulära. Vi inom PreZero är med och driver den omställningen 
såväl globalt som regionalt och lokalt. Det gör vi genom att bidra till 
att hanteringen av näringslivets restmaterial blir mer cirkulär genom 
våra återvinningslösningar. 

Tillsammans med engagerad personal, med kunder som resursgivare 
och genom att vi lyfter synen på restmaterial till att ses som outnytt-
jade resurser, bygger vi en hållbar framtid där cirkulär ekonomi är en 
självklarhet. ■

2020 i korthet

Det gångna året har varit ett år fyllt med nya 
utmaningar och spännande nyheter. Den kan-
ske mest spännande nyheten var att vi under 
december fick nya ägare. SUEZ i Sverige blev 
då PreZero i och med att vi blev förvärvade av 
den tyska koncernen Schwarz Group. 

Under årets första kvartal kom coronapandemin att förändra varda-
gen. Vi behövde ta hänsyn till nya restriktioner både för oss och hos 
våra insamlingskunder, och många av våra kollegor med placering på 
kontor flyttade hem sin arbetsplats. Med hjälp av nya tydliga rutiner 
och riktlinjer har vi trots allt kunnat fortsätta det dagliga arbetet utan 
större avbrott. 

Vi har ännu ett ekonomiskt positivt år bakom oss med nästan 700 
nya kunder och många utökade kundavtal inom alla olika typer av 
branscher och storlek på företag. Efterfrågan på digitala tjänster 
från våra kunder och leverantörer fortsatte att öka varför vi löpande 
vidareutvecklat våra digitala kommunikationstjänster även detta 
år. Ett exempel på detta är Samarbetsportalen som är till för att 
ytterligare förenkla och effektivisera samarbetet med partners och 
underentreprenörer. 

En kundundersökning gjordes under året, något vi gör vartannat år. 
Undersökningen visade att de absolut flesta av våra kunder är nöjda 
med oss och dessutom gärna rekommenderar oss till affärsbekanta 
och vänner - ett tydligt kvitto på att vi gör ett bra jobb. 

Under 2020 slutfördes en rad interna projekt bl a vårt projekt RAZ 
(Restricted Access Zones). Projektet syftade till att göra våra anlägg-
ningar ännu säkrare för medarbetare och besökare. Som en del i 
en internationell satsning deltog vi även i ett projekt som belyste 
riskerna med sexism i vardagen. En del i genomförandet var att 
informera om projektet i våra interna kanaler. 

Tillsammans med vår branschorganisation Återvinningsindustri-
erna hade vi förmånen att, i mars 2020, presentera vår färdplan för 
fossilfrihet och cirkuläritet. Något vi i branschen hoppas ska kunna 
inspirera även andra till ökad cirkulär ekonomi. 

Året som gått har även inneburit flera nya lösningar för hållbart 
omhändertagande och mer effektiv återvinning av material för våra 
kunder. Detta ständiga förbättringsarbete har under 2020 gett oss 
en ökad förädlingsgrad till 95%, detta trots tidigare års redan höga 
siffror. Miljönyttan av vår materialförädling var hela 33 gånger större 
än den miljöpåverkan vår insamlingsverksamhet medförde. ■
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Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en ge-
mensam plan för att skapa en värld med hållbar framtid. För att öka 
takten i detta arbete deklarerade FNs generalsekreterare att år 2020 
var starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder 
för att nå de globala målen till år 2030, ett så kallat Decade of Action 
(ett årtionde av handlingskraft).

Vi på PreZero anser oss i allra högsta grad delaktiga i detta arbete. 
Genom vår verksamhet och affär finns en direkt koppling till fem av 
de globala målen. Av dessa är mål Hållbar konsumtion och produk-
tion (nr. 12) – vårt främsta fokus i och med att det är direkt relaterat till 
vår kärnverksamhet. Förutom detta mål, arbetar vi också med mål nr. 
8, 9, 11 och 13. 

Under det första året av det nya decenniet har vi tillsammans med 
våra kunder förädlat ännu mer restmaterial till råvara än tidigare, 
vilket har en tydlig koppling till det globala målet nr. 12 och framför 
allt till delmålen om Hållbar förvaltning av naturresurser (nr. 12.2), 
Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall (nr. 12.4) samt till att 
Minska avfallet markant i världen (mål nr. 12.5).  

Liksom tidigare år tog vi oss även an det globala målet Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (nr. 8) och närmare bestämt 
delmålet för att Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg 
och säker arbetsmiljö (nr. 8.8).   

I och med de 40-tal kommunuppdrag vi har och att vi i dessa betjä-
nar ca. 1,6 miljoner invånare är vi i allra högsta grad med och bidrar till 
att Minska städers miljöpåverkan (mål nr. 11.6). Genom att en majori-
tet  av våra kunduppdrag finns inom svenskt näringsliv bidrar vi också 
till att Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 
(nr. 9.4). Tydligt är också att vår verksamhet bidrar till att Bekämpa 
klimatförändringar (nr. 13). Miljönyttan vi bidrog till förra året var 33 
gånger större än den negativa miljöpåverkan vår insamlingsverksam-
het hade. 

De globala mål vi främst arbetar för:
8.  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.  
9.  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.  
11. Hållbara städer och samhällen. 
12. Hållbar konsumtion och produktion. 
13. Bekämpa klimatförändringarna. ■

Vi bidrar till ett årtionde av handlingskraft
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När jag tittar tillbaka på 2020 kan jag utan överdrift konstatera att det 
var ett mycket annorlunda år. Coronapandemin påverkade många 
företag och organisationer, men kanske framförallt oss som individer. 
Den har förändrat hur vi agerar i samhället, hur vi beter oss och hur 
vår vardag ser ut och trots allt negativt som pandemin orsakat är min 
förhoppning att vi ändå kommer få värdefulla lärdomar som vi kan ta 
med oss framöver. 

Trots pandemins påverkan på samhället har vår bransch varit relativt 
förskonad och även vår verksamhet har klarat sig förhållandevis bra 
vilket vi är oerhört tacksamma för - både sett till våra medarbetares 
hälsa men också ur ett affärsmässigt perspektiv. Eftersom vi tillhan-
dahåller återvinningstjänster hos en bred bas av kundsegment har vi 
såväl lokalt som nationellt upplevt fortsatt efterfrågan på vår expertis, 
och vi har kunnat erbjuda och leverera våra tjänster ut till kunderna. 
Detta har inneburit att vi haft en positiv ordertillströmning, liksom in- 
och utleveranser av materialvolymer under hela året.

En händelse under 2020 som är värd att lyfta fram var när jag, som 
representant för Återvinningsindustrierna (ÅI), fick möjligheten att över-
lämna vår branschs färdplan för en fossilfrihet till miljö- och närings-
ministern. I färdplanen, som beskriver branschens resa mot en fossilfri 
verksamhet och en cirkulär ekonomi, betonas vikten av fortsatt tillgång 
till fossilfria bränslen men även en ökad användning av återvunnet ma-
terial för att maximera återvinningen, minska utsläppen och påverkan 
på vår miljö. Överlämningen blev mycket positiv då ministrarna visade 
ett tydligt intresse för återvinning och cirkulära flöden.

En annan avgörande händelse under året som gick var att vi har fått 
nya ägare då vi numera ingår i Schwarz-koncernen och tillhör Schwarz 
miljödivision PreZero. Det är ett nytt och spännande kapitel i vår före-
tagshistoria och vi ser fram emot många positiva synergieffekter i och 
med detta nya sammanhang. Vi är samma bolag, med samma goda 
service, men med ett nytt utseende. Vi är nu PreZero.

Ser jag tillbaka på året som gått kan jag inte nog understryka, att om 
det inte varit för våra medarbetares stora engagemang, professiona-
lism, respekt och förändringsvilja, hade vi inte klarat detta annorlunda 
år på ett så bra sätt som vi gjorde. Tack. ■

VD ord

Mårten Widlund, VD PreZero Recycling AB
Jag finns på marten.widlund@prezero.com 

Vår verksamhet bygger på den samlade erfarenhet och expertis som finns 
i organisationen, men också på den efterfrågan och de behov som ut-
trycks och är relevanta för vår affär och våra intressentgrupper, med andra 
ord våra medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter, politiker och 
samhället i stort. Utifrån öppen dialog med intressenterna kan budskap, 
erbjudande och hållbarhetsarbete nyanseras för att skapa eller bibehålla 
vår betydelse i relationen. Ett medarbetarsamtal, kundmöte och remissytt-
rande är exempel på denna typ av dialog. 

Utifrån den löpande dialogen med våra intressenter får vi på PreZero den 
information vi behöver för att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete och 
även vår affär. Detta eftersom samtalen ger uppslag till nya idéer som 
direkt kan lösa ett problem hos en kund och som även på sikt kan bli en ny 
hållbar affärsidé. 
 
Lokal, regional och nationell dialog
Olika typer av grannsamverkan är ett exempel på lokal dialog. Ett regionalt 
samråd som genomförs med företrädare för länsstyrelse eller annan myn-
dighet är ett exempel på en annan typ av intressentdialog. På nationell 
nivå deltar vi bl a i diskussioner om nya regelverk och hur de kan påverka 
cirkulära flöden och resursanvändning. Detta gör vi t.ex. genom medver-
kan i expertgrupper som arrangeras av Återvinningsindustrierna och/eller 
Naturvårdsverket. ■

N OT I S

Vår roll i ett större sammanhang

För oss på PreZero både börjar och slutar arbetet hos våra kunder. Vi 
informerar och utbildar, samlar in, transporterar och förädlar restmaterial 
åt insamlingskunden, uppströms i vår affärsmodell. Därefter levererar vi 
returråvaran till kunden i tillverkningsindustrin – vår avsättningskund. I 
denna affärsrelation, som  återfinns nedströms i vår affär, hanterar vi både 
försäljning och logistik av materialet. Med tillgänglighet, leveranssäkerhet 
och kvalitet som grundbultar i verksamheten är vi en stabil aktör att räkna 
med i omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Samma erbjudande nu som tidigare
Med utgångspunkt från kunskap, erfarenhet och ett intresse för fram-
tidens hållbara samhällen har vi byggt vårt erbjudande med kundens 
behov och efterfrågan i åtanke. Det gör oss till en trovärdig och långsiktig 
samarbetspartner för hållbara återvinningstjänster. ■

N OT I S
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Hållbara affärsrelationer
genom handlingskraft.

Vår ekonomiska stabilitet är viktig för våra medarbetare och 
även för ägare och kunder. Att ständigt utveckla vår affär till 
de snabba förändringar som sker i vår omvärld är viktigt för att 
behålla vår position på marknaden.

Det är i samarbetet med kund och leverantör som vi utmanar oss själva att hitta nya perspek-
tiv till hållbara lösningar. Att utmana sig själv kan även handla om att justera och anpassa 
redan fungerande delar i verksamheten. För oss handlar det bl a om att vårda de egenskaper 
som vi upprepade gånger sett att våra kunder uppskattar mest i vårt samarbete, nämligen vår 
tillgänglighet, leveranssäkerhet och kunskap. Under året som gått fick vi ett bevis för att detta 
lönar sig genom ett mycket positivt resultat i vår kundundersökning. ■

Arbetet vi bedrivit under året av aspekten Hållbara  
affärsrelationer går att koppla till följande av  
FNs hållbarhetsmål:

När Region Västmanland gjorde en ny of-
fentlig upphandling för hantering av avfall 
och återvinning fick vi fortsatt förtroende att 
sköta insamlingen av regionens restmaterial.
Vi har haft uppdraget att sköta insamlingen 
för Region Västmanland under ett antal år 
och fick fortsatt förtroende med en helhets-
lösning* där även sekretesstjänst SafeSimp-
lex®  ingår. SafeSimplex® är en tjänst för sä-
ker destruering på plats av sekretessmaterial 
som papper och elektronisk lagringsmedia.

Då regionen kör sitt eget riskavfall till 
förbränning har vår säkerhetsrådgivare hjälpt 
till med 1.3-utbildningar enligt MSBs regel-

verk för transport av farligt gods. Vi är fortsatt 
också rådgivare kring frågor om farligt avfall 
och farligt gods, som till exempel hur olika 
material ska sorteras.

– Vi är jätteglada att vi fått fortsatt förtro-
ende att ta hand om Region Västmanlands 
restmaterial. Vi har haft ett mycket bra 
samarbete under ett antal år och ett förnyat 
kontrakt visar att kunden uppskattar det vi 
gör och de tjänster som vi kan erbjuda, säger 
Tomas Kårefjärd, säljchef för region mellan 
på PreZero. ■
 
*Med undantag för riskavfall. 
Texten kopplar till siffrorna A2.

Fortsatt förtroende från Region Västmanland

Sedan en tid har det stått 
klart att Sverige behöver ha 
bättre uppsikt över sitt farliga 
avfall. Naturvårdsverket har 
därför haft som uppdrag att 
genom ett projekt, RIA, ta fram 
ett nytt digitalt avfallsregister 
för bättre spårbarhet och av-
fallsstatistik för farligt avfall.

Ny avfallsförordning
Den 1 augusti 2020 blev en ny avfallsförord-
ning gällande. I den hade kraven på att föra 
anteckningar om en verksamhets farliga 
avfall utökats, dels för att Sverige behöver 

bättre spårbarhet av det farliga avfallet, dels 
för att uppfylla EUs lagstiftning inom avfalls-
området. Anteckningsskyldigheten gäller 
samtliga verksamheter som på något sätt 
hanterar eller producerar farligt avfall, vilket 
i praktiken innebär i princip alla verksam-
hetsutövare eftersom de flesta verksamheter 
producerar någon form av farligt avfall.

Nationellt digitalt avfallsregister
Från och med den 1 november 2020 ska alla 
verksamheters anteckningar om det farliga 
avfallet dessutom rapporteras in till ett natio-
nellt digitalt avfallsregister. De uppgifter som 
ska rapporteras in är bland annat avfallspro-
ducent, transportör, mottagare, avfallskod 
(tidigare ewc-kod), volym, behandlingskod 
(R&D-kod) och datum. Målet är en nationell, 

digital samordning och spårbarhet för den 
svenska avfallsstatistiken.

Så har vi stöttat våra kunder 
Vi deltog i processen inför införandet av de 
nya reglerna, och genom både teknikutveck-
ling och förändrat arbetssätt stod vi redo 
inför förändringen. För att hjälpa och stötta 
våra kunder i rapporteringen av det farliga 
avfallet, erbjuder vi oss att vara ombud. Som 
ombud säkerställer vi att korrekta uppgifter 
om det farliga avfallet antecknas och rappor-
teras till Naturvårdsverket. I vår kundportal 
kan våra kunder sedan se vilka anteckningar 
som har förts och rapporterats, samt all 
statistik över sitt farliga avfall. ■

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Vem är Peter och vad är din roll på PreZero?
Jag jobbar som CIO och ansvarar för IT och våra datadrivna tjänster till 
kollegor och kunder runt om i Sverige.

Hur hänger IT ihop med återvinning och hållbarhet?
Helt och hållet. Med hjälp av strukturerad data kan vi skapa vassare 
och mer integrerade erbjudanden till marknaden samtidigt som det 
underlättar för våra kunder att återvinna rätt, oavsett om man arbetar 
på ett företag och behöver hjälp ”on the fly” eller att man som privat-
person bara vill göra rätt vid en efterlängtad renovering genom att 
beställa en tjänst online. Att vara tillgänglig på kundens villkor främjar 
hållbarhet på många plan.

Har du några framtidsspaningar inom området?
Absolut! Datatransparens och ökade behov av spårbarhet. Att fånga 
data i hela kedjan, från det att avfallet uppstår till dess vidare färd till 
förädling. Data är en viktig del i den cirkulära ekonomin och kommer 
hjälpa oss att bli en än mer värdeskapande partner mot våra kunder. 
Öppen data är också ett område som utvecklas. Våra kunder vill 
konsumera data utifrån deras egen ”tallriksmodell” vilket kommer 
ställa ökade krav på oss vid såväl fångst, tillagning och servering av 
detta data. ■

med Peter Hallnäs 
IT-chef och CIO på PreZero

För att förenkla och effektivisera samarbetet 
med partners och underentreprenörer drev vi 
under 2020 ett projekt för att bygga en portal 
där vi samlar ärenden och dokumentation vi 
tillsammans med våra partners jobbar med. 
Vi är övertygade om att denna typ av digita-
lisering skapar mer hållbara relationer och 
effektiv administration med våra partners, bl 
a genom ökad transparens liksom och ökad 
kvalitet. ■

Vi på PreZero ser alla som källsorterar och lämnar sitt avfall till återvinning, som resursgivare. 
Detta eftersom det utsorterade avfallsmaterialet blir en viktig resurs som råvara vid produktion 
av nya produkter. Att använda returråvara vid tillverkning är både miljömässigt och ekonomiskt 
bra då det inte behöver brytas jungfrulig råvara, vilket tär på jordens ändliga resurser. Samti-
digt går det åt mindre energi vid tillverkningen eftersom råvaran redan bearbetats i viss mån.

Eftersom vi är många som ger tillbaka dessa material till återvinning skapar vi tillsammans en 
allt mer hållbar resursanvändning i en cirkulär ekonomi. ■

N OT I S

N OT I S
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Ny portal för våra partners

Resursgivare – bli det du med
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Vartannat år gör vi en kund-
undersökning för att ta reda 
på vad våra kunder tycker om 
oss, vårt tjänsteutbud, bemö-
tande och leverans. Resultatet 
av förra årets mätning gjorde 
oss oerhört stolta och glada – 
en stor andel av våra kunder 
är mycket nöjda och rekom-
menderar oss gärna till vän-
ner och affärsbekanta. 

Syftet med undersökningen är att få 
information om hur vi kan bli en ännu bättre 
samarbetspartner till våra kunder. Trots att 
andelen nöjda kunder har ökat, till en för oss 
rekordnivå, finns det fortfarande saker att 
förbättra. 

Hållbara samarbeten ger nöjda kunder
Vår totala NKI* fick ett värde på 76%, en siffra 
som ökat sedan förra mätningen, och som vi 
är väldigt stolta över. Ett par av de viktigaste 
faktorerna vid valet av att samarbeta med 
oss är enligt undersökningen, leveranssäker-
het och kompetens, vilket vi ser är tydliga 
indikationer på att vårt arbete allt mer utförs 
med kunden i centrum.

Vi fick även det högsta resultatet någonsin 
i vår NPS** – hela +31. Detta är mycket 
glädjande och något vi är extra stolta över. 

Värdet visade tydligt att vi har fått fler kunder 
som rekommenderar oss vidare, än vad vi har 
kritiker. Enligt våra kunder är det främst vårt 
kompletta tjänsteutbud och våra väl utförda 
leveranser som ligger bakom det höga NPS-
värdet.
 
Att kundens behov står i centrum och att vi 
alltid gör vårt yttersta för att leverera hög 
service är troligtvis de främsta parametrarna 
till det fina resultatet. 

För oss är detta ett kvitto på att vi har många 
dedikerade medarbetare som prioriterar 
kunden och är lyhörda för deras behov. 
Tillsammans med våra kunder blir vi ännu 
bättre. ■

*Nöjd Kund Index. **Net Promotor Score.

Vi gillar våra kunder, och våra kunder gillar oss!
Svenska Miljöinstitutet (IVL) publicerade 
under 2020 en rapport om hållbar plastan-
vändning i förpackningsindustrin. Rapporten 
visar att återvunnen plast används i mycket 
begränsad omfattning i både Sverige och EU, 
trots att alla plastförpackningar som sätts 
på den europeiska marknaden ska kunna 
återanvändas eller återvinnas enligt EUs 
plaststrategi.

I rapporten undersöker IVL vad som krävs för 
användningen av återvunnen plast ska öka 
och hur materialåtervinningen kan underlät-
tas. Förpackningar gjorda av mjukplast är 
en av de snabbast växande förpackningsty-
perna och det är även mjukplast som sällan 
återvinns och återanvänds.

För att öka användandet av återvunnen plast 
lyfter IVL flera nödvändiga åtgärder t.ex.
att kunskapen och efterfrågan om mate-
rialet behöver öka  hos såväl tillverkare som 
konsumenter. 

IVL lyfter även fram behovet av en nationell 
plaststrategi, en gemensam definition av 
återvinningsbarhet samt fördelarna med 
ekonomiska subventioner för förpackningar 
av återvunnen plast. 

Mer returråvara måste användas vid tillverk-
ningen av nya produkter och näringslivet 
behöver en omställning. Det är nödvändigt 
för att skapa ett cirkulärt samhälle. ■

Att arbeta med kvalitet handlar om att förstå 
och tillgodose de behov och förväntningar 
som finns hos de kunder som vår verksam-
het finns till för. När vår omvärld förändras, 
är det viktigt att vi som företag följer med 
i utvecklingen och agerar utifrån nya 
kundönskemål och ökade krav som ställs 
på våra tjänster. Genom vårt systematiska 
förbättringsarbete bidrar vi till att skapa goda 
förutsättningar till lönsamma affärsrelationer 
i en hållbar framtid.

En grundförutsättning för detta är t.ex. att vi 
är certifierat enligt kvalitets- och miljöled-
ningsstandarderna ISO 9001 och 14001. Ge-
nom att uppfylla miljö- och kvalitetskraven 
tydliggörs vägen fram för organisationens 
strategi- och målarbete, vilket i sin tur leder 
till högre miljöprestanda och ökad kundnöjd-
het. Våra certifieringar är ett bevis för att vi 
tar ansvar för god kvalitet och miljöhänsyn 
gentemot våra medarbetare, kunder, leve-
rantörer och övriga intressenter.

Verktyg för ständiga förbättringar
Revisioner är en viktig grundsten i arbetet 
med att följa upp och förbättra verksamhe-
ten. Alla avdelningar och funktioner inom 
vårt företag revideras internt eller externt 
under en specifik tidsperiod enligt plan. 

Med anledning av pandemin utfördes den 
externa revisionen främst genom digitala 
möten men kompletterades under hösten 
med fysiska besök utomhus på berörda an-
läggningar. Baserat på bl a analys av tidigare 
revisioner tas en årlig inriktning fram för de 
interna revisionerna. Inriktningen för 2020 
års interna revisioner har varit verksamhets-
kalendern. 

Digitala verksamhetskalendrar
Sedan 2018 har vi implementerat digitala 
verksamhetskalendrar på våra avdelningar/
anläggningar. Under 2020 slutfördes imple-
menteringen. 

Syftet med verksamhetskalendrarna är att 
säkerställa att alla krav och villkor inom 
miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöområdet 
uppfylls och efterlevs under ett kalenderår.
Under 2020 har vi utvecklat uppföljningen av 
kalendrarna vilket möjliggör en enklare och 
snabbare statusuppdatering och ögonblicks-
bild. 

De digitala kalendrarna underlättar för 
driften att säkerställa att vi alltid driver våra 
verksamheter enligt gällande lagar och gäl-
lande krav. ■
Texten kopplar till siffrorna A3.

Öka användandet av återvunnen plast

Revisioner och kvalitetsmål

Under 2020 infördes möjlighet till rating för de kunder som använde MittPreZero-appen (f.d. 
MittSUEZ) för att beställa tömning av containrar. Rating är ett sätt för kunderna att digitalt 
återkoppla hur de upplever vår service och leverans efter utfört uppdrag. Ca 30 minuter efter 
utförd tömning, får de kunder som sagt ok till notiser, ett meddelande om de vill göra en 
rating. 

Genom snabb kundåterkoppling vid utförd leverans får vi direkt ett kvitto på hur våra kunder 
upplever vår service och kundkontakt. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår leverans 
och fånga de områden som vi ytterligare kan utveckla. Sedan vi införde rating kan vi stolt 
konstatera att den upplevda leveranskvaliteten är hög. Under 2020 upplevde kunder att vår 
service och leverans i snitt motsvarade 4.4 av 5. En siffra vi är mycket stolta över då det visar 
att utlovad leverans och service i mångt och mycket motsvarar våra kunders förväntningar. 
Bra kan dock alltid bli bättre varför de fritextsvar som skickas in i samband med ratingen 
hjälper oss att skruva på de områden som vi kan förbättra ytterligare.   

Vår digitala kommunikation ökade
Efterfrågan på digitala tjänster fortsätter att öka. Detta är tydligt inom PreZero då våra kunder 
i allt högre utsträckning väljer att använda våra digitala kanaler för självservice. Att närhet 
till digital interaktion är viktigt återspeglas konkret i våra kunders val där användandet av 
appen MittPreZero ökar i rask takt. Förflyttningen från webb till app är påtaglig då över 60% 
av våra digitala kunder föredrar appen. Antalet digitala orders har under året ökat med hela 
18%. Digital närhet blir än viktigare i vår affär varför vi kontinuerligt fortsätter digitalisera våra 
viktigaste affärsflöden. ■

Siffror / fakta 2020

A1. NYA KUNDAVTAL*

*Uppdatering av CRM system 2019 gör att siffran 
från 2018 ej direkt kan jämföras med siffrorna från 
2019 och 2020. 

 76%  
av våra kunder är nöjda med  

vårt samarbete enligt NKI.

A3. VÅRA KVALITETSMÅL 2020:

Vi vill säkerställa att våra operativa 
avdelningar följer lagkrav, ägarkrav, 
villkor i tillstånd och övriga krav inom 
miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöom-
rådet. Därför är det av största vikt att 
avdelningarna använder verksamhets-
kalendrarna. 

Alla leverantörer som används och som 
har en stor miljö- och kvalitetspåverkan 
skall vara godkända. Leverantörsbe-
dömning och årlig utvärdering skall 
genomföras.

RESULTAT  
Kvalitetsmålen för 2020 är genomförda.

1

2

F Ö R D J U P N I N G

N OT I S

S PA N I N G

F Ö R D J U P N I N G

XXL Sport & Vildmark ingick ett nytt 
rikstäckande avtal med oss under 2020. 
Samarbetet innebär att vi ska sköta 
återvinningen och avfallshanteringen på 
samtliga 26 varuhus i Sverige, samt på 
det 45 000 kvm stora europeiska central-
lagret i Örebro.

Det nya avtalet innefattar återvinning och 
hantering av samtligt material, inklude-
rat farligt avfall. XXL sökte en enkel och 
trygg hantering av sitt farliga avfall från 
butikernas verkstäder, där vår lösning 
EcoSimplex® möter behovet av en smidig 
och säker förvaring.

– Vi på XXL älskar natur och miljö så för 
oss kommer ökad materialåtervinning och 
minskad miljöpåverkan naturligt. Vi ser 
fram emot samarbetet och är övertygade 
att vi tillsammans kommer att utveckla 
vårt arbete över lång tid och tillsammans 
uppnå en trygg smart hantering av avfall 
och ta steg mot framtida hållbarhetsmål, 
sa Stefan Jonsson, Storage Coordinator 
på XXL, vid starten av samarbetet. ■

C AS E

*Avser utökning, omskrivning, merskrivning m.m., av 
både lokala och nationella avtal. 
**Antalet utökade kundavtal har under året påver-
kats av pågående pandemi.

A2. UTÖKADE KUNDAVTAL*

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall
2020

Mål 2021,
ökning med

2 780 st 2 707 st 2 259 st** >5% 

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall
2020

Mål 2021,
ökning med

864 st 603 st 689 st +15% 

Rikstäckande hållbart  
samarbete med XXL

Rating i MittPreZero 
och ökad digital kommunikation 72%  AV VÅRA ORDRAR 

HANTERADES DIGITALT
Avser fordon kopplade till vårt 

digitala orderhanteringssytem Mosit.
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Hållbar miljö
genom handlingskraft.

Vår kärnverksamhet bidrar till att vi som företag uppnår en 
miljömässigt hög nivå av hållbarhet och för att bibehålla den 
måste vi alltid fundera över vilka effekter våra beslut kan få för 
miljön, klimatet och jordens resurser.

För oss är det viktigt att vi, genom vår verksamhet är med och bidrar till omställningen från lin-
jära flöden av resurser till cirkulära. Denna omställning är ett måste för att världen ska kunna 
möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Vår verksamhet har totalt sett en positiv 
inverkan på miljön, men i denna beräkning finns även viss negativ miljöpåverkan genom 
utsläpp till luft och vatten från våra fordon och från våra anläggningar. Under året som gått har 
vi fortsatt att fokuserat arbeta löpande med att reducera dessa. ■

Under nästan 20 år har vi och Stockholms Hamnar samarbetat för 
hållbar återvinning och hantering av avfall från koncernens fastighe-
ter, fartyg, kajer och byggverksamhet.

Stockholms Hamnar, som erbjuder kajplatser, anläggningar samt 
service och tjänster för alla typer av sjöburen trafik, har högt ställda 
krav inom hållbarhet och miljö. Bolaget arbetar systematiskt med att 
minska sin påverkan på miljön samt att styra verksamheten mot en 
mer hållbar framtid.

Mål att öka återvinnings- och källsorteringsgraden
Tillsammans har vi ett väl utvecklat samarbete med målen att 
minska mängden avfall och öka både återvinnings- och källsorte-
ringsgraden. I uppdraget ingår utveckling av nya effektiva lösningar 
för minskad miljöpåverkan och uppföljning samt rapportering av 
statistik över arbetet för identifiering av förbättringsmöjligheter. Vi 

tar hand om samtliga återvinningsmaterial och avfall som uppkom-
mer i kundens verksamhet, med undantag för explosiva föremål och 
ämnen.

Mindre miljöpåverkan och lägre kostnader
Ett mål med samarbetet är även att minska på miljöpåverkan från 
tunga transporter. Därför har vi som ett test infört insamling med 
ett litet fordon för hämtning och transport av i första hand wellpapp, 
plast- och metallförpackningar från kryssningsfartygen som tidigare 
hämtats med stora lastväxlarfordon och containers. Målsättningen är 
att bidra till dels mindre miljöpåverkan och dels sänkta kostnader för 
Stockholms Hamnar. Utförandet har ett hittills gett gott resultat.

Vi är både glada och stolta över det fortsatta förtroendet och ser fram 
emot ytterligare år av hållbart samarbete med Stockholms Hamnar. ■

Under 2020 utökade vi vår fordonsflotta, av 
baklastare med hybridskåp, med ytterligare 
bilar till vår verksamhet i Högdalen. Hybridskå-
pen har ett system som dels laddas nattetid 
men även under drift vilket möjliggör att vi 
kan tömma behållare utan att det blir några 
utsläpp av avgaser. Dessutom är de mycket 
tystare.

I Stockholm där vi ofta tömmer behållare i 
garage får vi ofta frågor om varför bilen måste 
stå på tomgång. Detta är för att hydrauliken i 
påbyggnaden ska kunna drivas, vilket möjlig-
gör att materialet kan komprimeras. Tack 
vare att skåpet på hybridbilarna drivs med 
batterikraft kommer vi även bort från denna 
frågeställning. 

- För att värna om miljön och chaufförer-
nas hälsa väljer allt fler entreprenörer idag 
fordon med hybriddrift, säger Stefan Birath, 
fordonsansvarig i region öst. Tekniken är i 
dagsläget utvecklad för att driva påbyggna-
den, men utvecklingen för framdrivning av 
chassit pågår för fullt hos flera av våra större 
fordonsleverantöre.

- Begränsningen ligger i nuläget på batteri-
kapaciteten och den ökade tjänstevikten som 
påverkar lastförmågan. Men fullskaliga försök 
med komplett eldrift i storstäderna pågår 
redan, avslutar Stefan. ■

Texten kopplar till siffrorna M4 & M5.

Den 3 mars 2020 lanserade vi, tillsammans 
med ÅI (vår branschorganisation) och hela 
återvinningsindustrin, ett gemensamt 
initiativ som utgjordes av en färdplan för 
en fossilfri och cirkulär ekonomi inom vår 
bransch. 

Återvinningsindustrins färdplan tryckte 
särskilt på vikten av fortsatt tillgång till 
fossilfria bränslen och framförallt en ökad 
användning av återvunnet material för att 
maximera återvinningen och minska utsläp-

pen. Detta för att vi ska kunna få en mer 
cirkulär ekonomi. 

Färdplanen togs emot med stort intresse av 
dåvarande miljöminister Isabella Lövin och 
näringsminister Ibrahim Baylan i oktober 
samma år.

Vi hoppas att vår färd mot fossilfri verksam-
het kan visa andra branscher hur även de 
kan minska sina utsläpp genom en omställ-
ning till ökad cirkuläritet. ■

På vår anläggning Rödjorna, utanför Skara, finns en av PreZeros tre aktiva deponier. Här han-
teras det avfall som inte kan förädlas genom återvinning eller energiutvinning. När avfall legat 
på deponi en längre tid bildas det lakvatten. Detta tas om hand och renas innan det skickas 
till slutgiltig mottagare eller till ett vattenreningsverk för ytterligare rening. För oss är viktigt att 
även det avfall som inte kan återvinnas, tas om hand på bästa möjliga sätt. 

Under året har vi investerat ca 25 miljoner i ett nytt reningsverk för lakvatten på Rödjorna. 
Reningstekniken är s.k. SBR (Satsvis Biologisk Rening) där den biologiska reningsprocessen 
reducerar både kväve och fosfor, samt extraherar vissa metaller. Genom det nya reningsverket 
minimerar vi våra utsläpp och därmed minskar vi belastningen på miljön. 

Maria Hallgren, utvecklingsingenjör på Rödjorna, är oerhört glad över denna investering som 
möjliggör att vi själva kan omhänderta det vatten vår verksamhet ger upphov till. Hon berättar 
att vi dessutom planerar att kunna rena oljeavskiljarvatten i reningsverket, ett spännande 
projekt som dock ligger något längre fram i tiden. ■

Överlämning av färdplan för fossilfrihet

Nya lösningar för minskad miljöpåverkan med Stockholms Hamnar

I mitten på mars blev behovsanpassad sop-
hämtning en verklighet för ett antal flerbo-
stadshus i delar av Växjö. Det var Smålands 
avfall och miljö (SSAM) som tillsammans 
med oss, Växjöbostäder och Wexnet som 
inledde ett samarbetsprojekt där sensorer i 
avfallskärl mäter hur mycket material det är 
i kärlen. Detta för att kunna minska antalet 
onödiga insamlingstransporter.  

Insikten om att mellan 15 och 20% av 
sopkärlen som töms i dag är långt ifrån 

fulla ledde till att ett gemensamt projekt 
startades kring behovsanpassad tömning i 
Växjö. Projektet som vi är delaktiga i omfat-
tar ca 400 sopkärl. Med trådlösa sensorer 
meddelas transportorganisationen när kärlen 
börjar bli fulla och behöver tömmas. 

Målet med projektet är att utvärdera om och 
hur mycket man sparar i både tid, pengar 
och miljöpåverkan eftersom insamlingsbi-
larna endast används vid behov. ■

C AS E

F Ö R D J U P N I N G

F Ö R D J U P N I N GC AS E

C AS E

I Växjö kör vi behovsanpassat

Investering i lakvattenrening

Hybridbilar för bättre miljö

Arbetet vi bedrivit under året av aspekten  
Hållbar miljö går att koppla till följande  
av  FNs hållbarhetsmål:
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Återigen miljövinnare

2020 har för många varit ett besvärligt år. Sett 
ur vårt verksamhetsperspektiv har det dock 
varit ett mycket bra år – vi har inte bara ökat 
vår förädlingsgrad av det material vi hanterat, 
vi har även blivit mer hållbara, vilket gjort att vi 
skapat en ännu större miljövinst. 

Under året har vi haft ett ökat inflöde av material in på våra anlägg-
ningar. Trots den ökade mängden material har vi kunnat fortsätta 
hantera tonnagen på bästa hållbara sätt i våra förädlingsprocesser, 
vilket möjliggjorts genom flexibilitet och kunniga medarbetare. 

Den ökade mängden restmaterial kom.m.er från flera olika kundseg-
ment, bl a har vi fått in och hanterat stora volymer bygg- och rivnings-
avfall. Vi har även upplevt en kraftig ökning av förorenade massor, 
ett avfall som inte hör hemma ute i naturen utan ska omhändertas 
för att förädlas och på sikt återinföras i värdekedjan. Med bästa till-
gängliga teknik renar vi de förorenade jordarna från skadliga ämnen. 
Merparten av massorna kan sedan återanvändas bl a som konstruk-
tionsmaterial på våra anläggningar. 

Genom minskad miljöpåverkan från våra tunga arbetsfordon, bland 
annat p.g.a. förbättrad ruttoptimering och ökad andel förnyelsebara 
drivmedel, och genom vår ökade förädlingsgrad till 95% har vi för-
bättrat vår miljövinst ytterligare. År 2020 är vår miljövinst 33 gånger 
större än den negativa påverkar vår insamlingsverksamhet har haft. 
Det är vi stolta över.    

Varje dag arbetar vi för en framtid med fler cirkulära flöden där 
jordens resurser används på ett effektivt sätt om och om igen. Vi 
strävar ständigt efter att våra förädlingsprocesser ska förfinas och 
förbättras. Genom ett oavbrutet arbete med att hitta nya avsättningar 
för det material som erhålls i våra förädlingsprocesser säkerställer vi 
att restmaterial blir ny råvara som kan användas för att producera nya 
produkter. Det tycker vi är cirkulär ekonomi per definition. ■Berätta lite mer om dig själv Kajsa, vem är du?

Jag jobbar som ADR chaufför på PreZero i Oxelösund, där jag har 
varit sedan 2017. ADR innebär transport av farligt gods, något man 
måste vara specialutbildad för. Den miljöbil som jag kör hämtar både 
spillolja hos olika kunder, men tömmer även sludge från de stora 
lastfartygen i hamnen. Sludge är en blandning av vatten och olja från 
fartygets maskiner.

Vad innebär jobbet med att tömma sludge?
Jag kör bilen hela vägen ut på piren till det väntande fartyget. Där ger 
jag slangen och en koppling till en besättningsman. Då fartyg från 
olika länder har olika kopplingar blir det en hel del att hålla reda på. 

Fartyget pumpar sludgen samtidigt som bilen suger – det kan ta rätt 
lång tid innan en tank är tömd. Vanligtvis ligger tankarna på cirka 10 
kubik, men om somrarna kommer det in fartyg i hamnen med 50 
kubiks tankar.

Vad är största utmaningen med jobbet?
Förutom att tömma spillolja och sludge så jobbar jag också jour vid 
bland annat olje- eller vattenläckor. Ibland kan det vara svårt att pla-
nera sin dag eftersom vi måste vara redo att rycka ut om det inträffat 
en olycka. Men det är också det som gör jobbet så roligt, man vet 
aldrig vad dagen har att ge. ■

med Kajsa Boman 
ADR chaufför i Oxelösund

Under året har det skett flera förändringar 
vad gäller några av våra återvinningsanlägg-
ningar. 

Högre återvinningskvalitet efter flytt
Under sommaren 2020 var det dags att flytta 
vår återvinningsläggning i Umeå till ett stort 
industriområde utanför staden. 
- Vi har en helt annan kvalitet nu på återvin-
ningen, säger Staffan Lundström produk-
tionschef, vilket betyder att vi kan leverera 
renare material. Flytten har också inneburit 
förbättringar i arbetsmiljön, vilket märks på 
personalen som nu är mer positiva. Det är 
jättekul att kunna ha förbättrat vardagen för 
dem.

Även vår anläggning i Örnsköldsvik har flyttat 
med samma positiva effekter på sortering 
och arbetsmiljö, här även för våra tjänstemän. 

Från Kråkberg till Myran
I flera år har vi drivit Kråkbergs återvinnings-
anläggning utanför Mora. I somras stängde 
anläggningen samtidigt som vi öppnade en 
ny, Myran, där vi nu tar emot t.ex. metallskrot, 
konstruktionsmaterial och träavfall från 
företagskunder.

ÅVC i samarbete med Peab
I juni öppnade vår nya ÅVC på anläggningen 
i Karlstad. Den drevs först i projektform till-
sammans med Peab under några månaders 
tid med målet att göra plockanalys och 
hitta ett nyckeltal för en hundraprocentig 
sortering. Därefter öppnade ÅVC:n för övriga 
kunder i byggbranschen. ■

Texten kopplar till siffrorna M1 & M2.

Återvinning med nya perspektiv 
möter miljökrav
Vi kunde under 2020 stolt berätta om ett samarbete vi har med ROCKWOOL och Peab på 
ett bygge av Glöstorpsskolan i Göteborg. Både Peab och Göteborgs Stad hade högt ställda 
miljökrav med en sorteringsgrad på 95%. Tillsammans med oss och tack vara ROCKWOOLs 
återvinningsprogram, kan Peab använda sig av återvinningsbar stenull, vilket innebär att vi 
hittills nått en hundraprocentig återvinning på bygget. 

Under startmötet bestämdes vilka fraktioner som skulle sorteras ut samt var dessa fraktioner 
skulle stå på arbetsplatsen för att vara lättillgängliga för personalen. Projektets restmaterial 
sorteras i elva olika fraktioner.

Genom att hämta, kontrollera och sortera materialet som sedan går till återvinning för nya 
produkter, bidrar vi till att de höga miljökraven nås. På så sätt undviker vi att materialet går till 
deponi som det annars hade gjort. I ett pressmeddelande från ROCKWOOL, berättade Caroline 
Eklund, KMA-samordnare på Peab, att just cirkulära flöden av material är ett av deras högst 
prioriterade områden. Caroline menade även att en nyckel för framgångsrikt miljöarbete är att 
våga testa nya initiativ. Något vi helt håller med om!

Vi är väldigt glada över ett så positivt resultat av det hållbara samarbetet. En hög sorterings-
grad ger bättre förutsättning för en ökad återvinningsgrad. Det är ett stort bidrag till den 
cirkulär ekonomin i linje med EUs nya avfallsdirektiv.

Projektet med bygget av nya Glöstorpsskolan väntas vara klart i maj 2021. ■

Texten kopplar till siffrorna M1.

Nya regler för återvinning  
och avfallshantering 

Inom ramen för vår verksamhet har vi ett 
antal deponier som vi driver. På dessa har 
vi effektiva uppsamlingssystem för den 
gas som bildas. Detta möjliggör att vi kan 
ta tillvara på den deponigas, innehållandes 
metangas, som deponierna annars släppt ut. 
Av den insamlade gasen kan vi, med hjälp 
av gasturbiner, producera elektricitet för att 
distribuera ut via elnätet. Dessutom kan den 
gas som blir över värma delar av våra egna 
lokaler samt levereras till externa fjärrvärme-
anläggningar. 

På våra anläggningar Kovik, Forsbacka och 
Rödjorna kan vi idag utvinna 3 600 000  
Nm3* deponigas per år för el och värme-
produktion. ■  

*Mäts i enheten normalkubikmeter (Nm3).
Texten kopplar till siffrorna M1 & M2.

Nya och förbättrade återvinningsanläggningar

C AS E S PA N I N G

3 S N A B BA 

N OT I S

F Ö R D J U P N I N G

N OT I S

Den 5 juli 2020, började ett antal nya regler 
för avfallshantering och återvinning gälla i 
Sverige. De nya reglerna är tänkta att bidra 
till minskade avfallsmängder, ökad återan-
vändning av produkter, ökad återvinning och 
en förbättrad avfallshantering. De är ett led i 
att förbättra avfallslagstiftningen utifrån EU:s 
revideringar från 2018, om en skärpning av 
det s.k. avfallspaketet.

Några av de regeländringar som då började 
gälla är: 
• ökat avfallsförebyggande arbete i  
 kommunerna
• fler nya krav på bygg- och rivningsavfall
• att flera återvinningsmål höjs
• att ett nytt avfallsregister införs

I Sverige införlivas ändringarna genom mil-
jöbalken, avfallsförordningen, deponerings-
förordningen och genom Naturvårdsverkets 
föreskrifter. Samtliga ändringar i avfallspake-
tet ska enligt plan genomföras senast 2025.

Då vi, med våra återvinningslösningar, redan 
uppfyller de högt ställda kraven, innebär 
dessa regeländringar liten eller ingen direkt 
på våra kunder. ■

Deponigas för värme- 
och elproduktion
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Siffror 2020

Hanterad mängd: 2018 2019 2020

Material på våra 
anläggningar* 1 371 000 ton 1 367 000 ton 1 435 000 ton

Insamlat bygg- & 
rivningsmaterial** 408 000 ton 475 000 ton 508 000 ton

Insamlat farligt 
avfall** 75 000 ton 95 000 ton 103 000 ton

Förorenade massor 
på våra anläggningar 319 000 ton*** 401 000 ton*** 476 000 ton

M2. MÄNGDER MATERIAL

*Med våra anläggningar menas anläggning där vi bedriver verksamhet. 
**Den totala mängden behöver inte ha hanterats på våra anläggningar utan 
kan ha transporterats direkt till extern anläggning. 
*** Omräknat p.g.a. ändrad definition.

2018 2019 2020

Diesel* 6 489 000 L 5 432 000 L 4 831 000 L

HVO 100 982 000 L 1 066 000 L 1 710 000 L

Biogas 849 000 kg 890 000 kg 846 000 kg

Naturgas 99 000 kg  251 000 kg 220 000 kg

Andel förnyelsebara 
drivmedel av total bräns-
leförbrukning** 39.0% 46,5% 49,7%

M5. FÖRBRUKAD MÄNGD DRIVMEDEL FÖR VÅRA  
 INSAMLINGSFORDON 

*Diesel med varierande inblandning av biokomponent (7-39%). 
**Förnybar andel av total konsumerad mängd drivmedel är  beräknad utifrån 
förnybar andel för respektive produkt. 

2018 2019 2020

El 440 MWh 310 MWh 226 MWh

Värme 13 000 MWh 15 000 MWh 17 000 MWh

M6. PRODUCERAD MÄNGD EL OCH VÄRME FRÅN VÅRA DEPONIER

2018 2019 2020

102 ton CO
2

93 ton CO
2
e 90 ton CO

2
e

M3. CO
2
E-UTSLÄPP FÖR FÖRBRUKAD MÄNGD EL 

95%
förädlingsgrad

2018 2019 2020 Mål 2021

Materialåtervinning 33% 40% 34%   

Annan återvinning** 9% 4% 7%

Energiåtervinning 52% 50% 54%

Bortskaffning 6% 6% 5%   

Förädlingsgrad 94% 94% 95% 95%

M1. FÖRÄDLINGSGRAD*

*Förädlingsgraden redovisar slutlig hantering av respektive materialslag som 
transporterats ut från anläggningar där vi bedriver verksamhet samt mängd 
material som deponerats på våra anläggningar. Den slutliga hanteringen 
behöver inte ha utförts på anläggningar där vi bedriver verksamhet.  
**Annan återvinning är konstruktionsmaterial.  

M4. VÅRA INSAMLINGSFORDON 

*Avser HVO 100, biogas, diesel och el.

Fordon >3,5 ton 2018 2019 2020

Antal insamlingsfordon 606 st 634 st 584 st

Andel insamlingsfordon som använder 
alternativa bränslen eller energikällor* 28% 56% 57%

Notera: Avrundningsfel kan förekomma. För vidare förklaring av siffrorna var vänlig kontakta PreZero.  

2018 2019 2020

30 000 ton CO
2
e 31 000 ton CO

2
e 25 000 ton CO

2
e

M7. CO
2
E-UTSLÄPP FRÅN DEPONIER* 

* Mängden avser diffusa utsläpp av metangas. 

2018 2019 2020

27 000 ton CO
2
e** 15 000 ton CO

2
e 14 000 ton CO

2
e

M9. CO
2
E-UTSLÄPP FRÅN VÅRA INSAMLINGSFORDON

2018 2019 2020

-530 000 ton CO
2
e -442 000 ton CO

2
e -464 000 ton CO

2
e

M8. BESPARADE CO
2
E-UTSLÄPP TACK VARE 

 VÅR MATERIALFÖRÄDLING

MILJÖVINSTEN

*Miljönyttan av vår materialförädling är  
33 gånger större än miljöpåverkan från  
vår insamlingsverksamhet. Det gör oss 
till miljövinnare. 

**Fr o m 2019 används en ny beräkningsmodell för beräkning av koldioxidutsläpp från våra fordon. 

33x
STÖRRE 

MILJÖNYTTA*

VÅR MATERIAL-
FÖRÄDLING GER

+
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Hållbart socialt ansvarstagande 
genom handlingskraft.

Vårt företag utvecklas till stor del med våra medarbetares 
engagemang. Därför är det viktigt för oss att vara en trygg 
arbetsgivare. Kulturen bygger på respekt och dialog där man 
drar nytta av varandras kunskap och erfarenhet.

Förutom att kunna erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsplats där de kan trivas och 
utvecklas är det viktigt för oss att möta alla som kommer i kontakt med oss på ett korrekt sätt 
för att upprätthålla goda relationer och en hållbar dialog. Det handlar om kunder, leverantörer, 
samarbetspartners, liksom grannar, press, myndigheter och politiker som på olika sätt berörs 
av vår verksamhet. Under året som gått påverkades våra relationer av pandemin, men med 
flexibilitet och omställningsförmåga kunde vi ställa om och hålla i på ett klokt sätt. ■

Internationellt besök på KovikHållbarhet är fortsatt viktigt när vi söker jobb

RAZ är ett projekt som har på-
gått sedan hösten 2019 och av-
slutades under 2020. Projektet 
har haft som syfte att göra 
våra anläggningar säkrare. 

En av de allvarligaste riskerna på våra an-
läggningar är risken för påkörning. RAZ står 
för ”Restricted Access Zones” d.v.s. områden 
med begränsat tillträde. Ytor som räknas 
till RAZ är områden där arbetsmaskiner kör 
regelbundet och där dessa har företräde. För 
att maskinförarna ska kunna utföra sitt ar-

bete och inte riskera att köra på någon är det 
viktigt att fotgängare inte finns på området.

Projektet startade med att våra större 
anläggningar besöktes av arbetsmiljöspe-
cialister från EQS-avdelningen. Områden 
med begränsat tillträde identifierades, dessa 
områden är t.ex. sorteringsplatta, omlastning 
och balpresshall. Identifierade områden risk-
bedömdes och handlingsplaner togs fram.

För att minska risken att obehöriga kommer 
in på våra anläggningar och in på RAZ områ-
dena sattes fysiska barriärer i form av bom-
mar upp. In till de områden med begränsat 

tillträde sattes det även upp skyltar med 
information om detta. Totalt har 25 anlägg-
ningar ingått i projektet. 

Uppföljningen av projektet försvårades på 
grund av coronapandemin men EQS-avdel-
ningen kunde göra några fysiska besök för 
att följa upp att åtgärder har satts in. Dess-
utom har en enkät skickats ut till berörda 
avdelningar. Där fick avdelningarna svara på 
vilka åtgärder som hade satts in och hur de 
upplevde resultatet. Samtliga anläggningar 
upplevde att säkerheten hade förbättrats 
med dessa åtgärder. ■
Texten går att koppla till siffrorna SA2.

Säkrare anläggningar

2020 blev ett annorlunda år. När pandemin 
slog till i Sverige vidtog vi omedelbart åtgär-
der och förberedde oss på det värsta. Tittar 
vi tillbaka på året kan det konstateras att vi 
klarade oss bra, så bra att vi hade behov av 
att anställa nya medarbetare, vi fick in ordrar 
från nya kunder och vi har kunnat fortsätta 
bedriva vår verksamhet utan större komplika-
tioner eller avbrott – men med relativt stora 
justeringar för hur och var  vi utför vårt arbete.

I början av året då coronapnademin startade visste vi inte hur det 
skulle påverka oss, men med tät dialog med berörda och dagliga 
avstämningar i ledningsgruppen hanterade vi såväl nuläge och snar 
framtid med mesta möjliga försiktighet men med inställningen att vi 
inte skulle ställa in utan endast ställa om. 

För vår säljkår är det viktigt med goda relationer till kunder och 
leverantörer, vilket vi under året har anpassat till nya sätt att mötas 
– såväl utomhus som digitalt. För våra miljöarbetare har vardagen 
också varit annorlunda trots att bilarna rullat som tidigare - interna 
möten har hållits utomhus och på distans, omklädningsrum har 
varit helt eller delvis begränsade och de har behövt ta hänsyn till nya 
restriktioner både hos oss och hos våra insamlingskunder. 

En majoritet av den administrativa personalen har sedan april 2020 
arbetat på distans. Trots att det till en början upplevdes ovant och 
ensamt för många har vi lyckats upprätthålla en god möteskultur och 
gemenskap. I den enkätundersökning som gjordes under slutet av 
året blev det tydligt att en majoritet tyckte att det fungerat mycket 
bra med distansarbete men, att de saknat gemenskapen med kol-
legorna samt att vissa delar av arbetsmiljön blivit eftersatt då många 
fått skapa en temporär arbetsplats hemma t.ex. vid ett köksbord. 

Pandemin fortsätter hålla sitt grepp om världen. Under tiden som vi 
väntar på en avmattning av pandemin fortsätter vi efterleva de res-
triktioner och rutiner som tidigt implementerats i verksamheten för 
att minska smittspridning. Samtidigt gör vi oss redo för en möjlighet 
att bidra till att forma det nya normala. ■

Texten kopplar till siffrorna SA6.

Ett pandemiår till ända

C AS E

S PA N I N G

F Ö R D J U P N I N G

N OT I S

När vi svenskar söker nytt jobb är det viktigt att den nya arbetsgivaren 
har ett tydligt hållbarhetsarbete. Detta blev påtagligt i en undersök-
ning* genomförd och presenterad av Manpower Group. Att intresset 
för hållbarhetsfrågor är fortsatt högt, trots pågående pandemi är 
verkligen glädjande, tycker vi på PreZero.

De råd som ges i anknytning till undersökningen är att fortsätta 
hållbarhetsdiskussionerna med anställda under dessa tider trots 
att många medarbetare jobbar hemifrån. Att se hållbarhetsarbetet 
som en möjlighet att skapa intern stolthet och därigenom bli en mer 
attraktiv arbetsgivare är något som också rekommenderas.

Att prata med såväl kollegor som kunder om hur vi kan bidra till en 
hållbar omställning när vardagen återgår till det nya normala känns 
viktigt. ■
 
* I undersökningen ställdes bl a frågan ”När du söker ett nytt jobb, hur viktigt är det för 
dig att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete?”. Andelen svar för ”mycket viktigt” 
var 38% och för ”ganska viktigt” 43%.

För att vara delaktig i och lära av varandra inom återvinningsbran-
schen, även internationellt, anordnades ett besök i februari 2020 på 
vår återvinningsanläggning i Kovik, för representanter från Ecocity. 
Ecocity är ett avfallsföretag i Belarus som hanterar en kvarts miljon 
ton avfall i och runt om Minsk. Besöket möjliggjordes med hjälp av 
Sveriges ambassadör i Minsk. 

Fokus under besöket låg på utbytet av erfarenheter och kunskap, 
bland annat inom mekaniska sorteringstekniker, behandlingsmeto-
der och alternativa bränslen. ■

Arbetet vi bedrivit under året av aspekten Hållbart  
socialt ansvarstagande går att koppla till följande av  
FNs hållbarhetsmål:
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Under 2020 pågick ett internationellt projekt i vår tidigare ägarkon-
cern (SUEZ) som gick ut på att informera och diskutera om vad som 
kan uppfattas som sexism i vardagen.  

Inom vårt företag accepterar vi överhuvudtaget inte någon form av 
kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier är ett brott, oavsett 
förhållande mellan berörda, och våra svenska lagar ger ett skydd när 
sexuella trakasserier drabbar någon. Sexism inbegriper både tanke-
sätt och beteenden som osynliggör eller får människor att känna sig 
mindre värda enbart på grund av sitt kön. 

Under projektets gång publicerades ett antal interna artiklar som be-
lyste hur olika uttryck för sexism kan te sig – allt från handlingar som 
kan tyckas triviala (stereotyper, ”skämt”, kommentarer) till brottsliga 
gärningar (diskriminering eller våld).

I vår handbok, Säg nej till sexism i vardagen, som togs fram under 
projektet, ger vi alla anställda verktyg för att förstå och hantera 
eventuella signaler som kan uppkomma, så att vi tillsammans kan 
fortsätta att skapa en arbetsmiljö baserad på respekt. ■

Nolltollerans mot sexism
Berätta om din roll som avdelningschef på 
PreZero? 
I min roll som AC (avdelningschef) ansvarar 
jag för all verksamhet PreZero bedriver i 
södra delen av Skåne. Vi har tre hushållsav-
fallsuppdrag - Eslöv, Malmö och Skurup. 

Vi har även företagskunder i samma om-
råden, samt på Österlen. På min avdelning 
har jag ca 100 medarbetare fördelat mellan 
säljare, administratörer och miljöarbetare.  

Hur länge har du varit AC i Malmö och vad 
gjorde du innan du kom till oss?
Jag har arbetat på företaget i knappt 1,5 år. 
Innan jag började här jobbade jag många år 
som transportchef hos olika branschkollegor 
inom återvinningsbranchen.

Vilka är dina främsta vardagsutmaningar, 
men också glädjeämnen i ditt arbete?
Jag börjar alltid med glädjeämnen! Först och 
främst att få jobba ihop med ett gäng väldigt 
kunniga, trevliga medarbetare – gäller såväl 
tjänstemän som kollektivare. Jag har en 
egen policy som jag alltid arbetar efter där 
jag är ansvarig – att vi ska ha kul och jobba 
hårt. 

Att hitta bättre, smartare och effektivare lös-
ningar i våra transporter, liksom att öka våra 
intäkter genom kontroll över våra kostnader, 
är mina ständiga vardagsutmaningar. ■

Under våren 2020 tecknade vi ett nytt avtal med Migrationsverket - vårt första nationella avtal 
för landsomfattande hämtning av sekretessmaterial.

Migrationsverket valde oss som leverantör för hämtning av sitt sekretessmaterial, som fram-
för allt består av sekretesspapper och id-brickor. Materialet hämtas med vår SafeSimplex®-bil, 
som är en del av en paketerad tjänst för hantering av just sekretessmaterial. Dessutom om-
händertar vi deras skärande och stickande farliga avfall, samt elektronik från deras boenden 
och administrativa enheter. Avtalet löper över två år och vi är glada för vårt nya samarbete 
med Migrationsverket.

Arild Bye, försäljningschef för nationella kunder, ser detta som ett genombrott för 
SafeSimplex®-lösningen över hela landet. ■

med Andrei Bjuvenhed
avdelningschef Malmö

Hållbart samarbete med Migrationsverket

För andra året i rad fick göteborgarna under förra året en flytande återvinningsstation – en 
återvinningspråm på älven. Pråmen är till för att underlätta återvinningen för de boende i 
centrala Göteborg som har svårt att ta sig till en traditionell återvinningscentral.

Syftet med återvinningspråmen är bl a att öka servicegraden för göteborgarna, minska 
belastningen på befintliga återvinningscentraler samt minska trafiken på vägnätet. Därför 
använder man älven som transportled. En utmaning är dock att hitta tillgängliga och 
fungerande kajer – inte bara för de som ska lämna återvinningsmaterialet, utan även för att 
kunna lasta av materialet vid en lämplig anläggning och där var vår kaj en viktig pusselbit.

Pråmen stannar vid fyra kajer längst älven för att ta emot återvinningsmaterial. Materialet 
transporteras sedan till vår kaj i Marieholm som är en av få kajer i Göteborg som har möjlig-
het att ta emot denna typ av last.

– Det var Jörgen Olsson, avdelningschef på PreZero, som kontaktade mig och erbjöd kajen 
vid deras sorteringsanläggning, berättar Peter Årnes, avfallstrateg på Kretslopp och Vatten. 
Idag har vi ett mycket smidigt samarbete som vi hoppas kunna etablera mer långsiktigt. 
Vad det kan innebära för samarbetsformer längre fram, får vi se.

Pilotprojekt under två år
Återvinningspråmen var ett pilotprojekt under två säsonger (startade hösten 2019) och 
drevs i samarbete mellan flera lokala aktörer, bland annat Kretslopp och Vatten, Renova och 
PreZero (dåvarande SUEZ). Under 2019 hade pråmen drygt 2 500 besökare och under 2020 
steg det till ca 3 500 stycken, vilket var över förväntan för projektet. 

Då projektet fallit väl ut är planen att det ska fortsätta även under 2021. ■

Nytänkande med återvinningspråm

Inför förra årets Säkerhetsvecka togs statistik i TRIA (ett system för 
att rapportera avvikelser i arbetsmiljön) fram som underlag för att 
bestämma ett tema för veckan. Av de vanligaste skadeorsakerna 
lyftes fallriskerna fram. Fallolyckor sker både från samma nivå, d.v.s. 
att man halkar eller snubblar på det underlag man står på, men även 
från en höjd, t.ex. en tippkaj, container eller en lastbil. En fallolycka 
från en höjd är en av våra allvarligaste risker. 

Av de 58 olycksfall som rapporterades under 2020 var tolv av dessa 
kopplade till fall, sex av dem genererade sjukfrånvaro med totalt 74 
frånvarodagar.

Syftet med årets tema var att uppmärksamma fallriskerna samt att 
få mer information om hur vanligt förekommande de är, i vilka si-
tuationer de förekommer och hur allvarliga de är. Detta för att kunna 
se om det finns orsakssamband att arbeta vidare med för att kunna 

förebygga och sätta in lämpliga åtgärder som kan leda till en säkrare 
arbetsmiljö.

För att förbereda avdelningarna inför säkerhetsveckan skickades 
material ut med vilket tema veckan skulle ha samt information om 
hur TRIA-appen installeras och används. Detta för att så många som 
möjligt skulle ha möjlighet att kunna rapportera in riskobservationer 
och tillbud kopplade till fallrisker under veckan. 

Under säkerhetsveckan rapporterades det endast in ett litet antal 
riskobservationer, vilka framförallt var kopplade till fallrisker från 
samma nivå. Underlaget var m.a.o. begränsat, men eftersom vi 
måste  komma vidare i detta viktiga arbete, fortsätter vi analysera all 
data som rapporteras in. Detta för att kunna ta fram förebyggande 
åtgärder så att vi ytterligare kan reducera riskerna som ger upphov till 
olyckor. ■

Säkerhetsveckan 2020

80 st 
RAZ (Restricted Access Zon) 

PÅ TOTALT 34 ANLÄGGNINGAR 
HAR IDENTIFIERATS

Siffror 2020

2018 2019 2020 Mål 2021

Kvinnor 19% 26% 27% >25%  

Män 81% 74% 73% <75% 

SA4. KÖNSFÖRDELNING CHEFER

2018 2019 2020 Mål 2021

85 st 97 st 12 st* > 70 st 

SA1. GJORDA SÄKERHETSDIALOGER

2018 2019 2020 Mål 2021

Oj 339 st 309 st 382 st - 

Aj 19 st 15 st 16 st 0 st

SA2. OJ OCH AJ

*Minskningen beror på att vi inte haft möjlighet att göra 
säkerhetsdialoger på samma sätt som tidigare p g a   
pågående pandemi.

2018 2019 2020 Mål 2021

Kvinnor 20% 19% 19% >20%*  

Män 80% 81% 81% <80%*

SA5. KÖNSFÖRDELNING ALLA ANSTÄLLDA

*Vid rekrytering till yrkesgrupper där tydlig köns-
uppdelning finns, ska chef göra ansträngningar för 
att minska uppdelningen under förutsättning att 
sökanden har likvärdig kompetens.

*På grund av pågående pandemi har sjukfrånvaron 
av naturliga skäl ökat, i jämförelse med tidigare år

2018 2019 2020 Mål 2021

4,80% 4,30% 5,60%* <5%  

SA6. TOTAL SJUKFRÅNVARO

F Ö R D J U P N I N G

C AS E

F Ö R D J U P N I N G

3 S N A B BA

C AS E
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PreZero erbjuder effektiva avfalls- och åter-
vinningslösningar med fokus på kundens 
behov och långsiktig hållbarhet. 

Vi samlar in och hanterar restmaterial från våra kunders verksam-
het genom återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag är 
kundnytta lika med miljönytta.

Vi är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med  
huvudsäte i Tyskland och verksamhet i åtta länder. I Sverige finns vi 
på 65 orter, vi har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- 
och mottagningsanläggningar, och vi sköter avfallshanteringen i  
40 svenska kommuner. 

Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar 
återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och en-
ergisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för 
nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin. ■

Läs mer om återvinning och hållbarhet i vår blogg  
återvinningsblogg.se. 

PreZero i Sverige PreZero i världen

PreZero är den internationella miljödivisionen 
inom Schwarzkoncernen, en av Europas störs-
ta detaljhandlare. PreZero har ett tydligt mål 
att bidra till minskad konsumtion av resurser 
längs hela värdekedjan inom koncernen och i 
samhället i stort.

Vi tillhandahåller en rad tjänster inom avfallshantering och återvin-
ning så som materialinsamling, sorteringslösningar, materialförädling 
och råvaruförsäljning. Under samma tak finns dessutom expertis 
längs hela värdekedjan. 

Företaget är relativt ungt och nytänkande med målet att skapa en 
värld där inga resurser slösas bort utan tas tillvara genom en hållbar 
cirkulär hantering. PreZeros mål är att bidra till att det uppstår zero 
waste (noll avfall). Det är för att nå dit som vi går till jobbet varje dag. 
Vi är PreZero.

Med mer än 4 800 anställda på över 140 platser i Europa och USA är 
PreZero ett internationellt företag med viljan och förmågan att växa 
och driva utvecklingen inom området för återvinning och avfallshan-
tering. ■

Ta reda på mer om PreZero på prezero.com. 
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återvinnings- &
mottagningsanläggningar

1 100
medarbetare  

på 65 orter 

40
kommuner som 

PreZero har 
uppdrag i

36 000
företagskunder
i olika branscher

8
countries

1 800
vehicles 

140
locations

4 800
employees 
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PreZero Recycling AB
Transportgatan 9
262 71 Ängelholm

org nr: 556108-8393  |  säte: Ängelholm  
0431- 44 40 00  |  info.se@prezero.com 


