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Ragn-Sells verksamhet är organiserad i tre 
affärsområden: Recycling, Treatment & Detox
samt New Value Chains.

En hörnsten i Ragn-Sells syn på världen är att 
avfall är en resurs med ett eget värde.

Vi jobbar aktivt och systematiskt för en säkrare 
arbetsmiljö.

Varje år anlitar cirka 30 000 kunder Ragn-Sells 
– Hållbara affärer med kunden i centrum. 

Innovationer i nutid och framtid. Forskning, 
utveckling och samarbeten.

OM RAGN-SELLS

CIRKULÄR EKONOMI

ARBETSMILJÖ

VÅRA TJÄNSTER

FORSKNING OCH UTVECKLING

INNEHÅLL/LÄNKAR
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Ragn-Sells har en komplex värdekedja, med 
leverantörer, partners och kunder - både 
uppströms och nedströms. 

Att omvandla avfall till resurser och därmed 
bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens 
tillgångar är målet med vår verksamhet.

Våra viktiga medarbetare. Ragn-Sells som 
arbetsplats samt anställda och sociala aspekter.

Hållbarhet är vårt DNA. Lösningar som är bra för 
livet på jorden är bra för affärerna.

EN HÅLLBAR
LEVERANTÖRSKEDJA

VI TAR ANSVAR FÖR
KLIMAT OCH MILJÖ

MEDARBETARE

SÅ JOBBAR VI MED
HÅLLBARHET

Den här världen är för skön 
för att gå under.
Ragnar Sellberg, Ragn-Sells grundare
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I över 80 år har Ragn-Sells samlat in, behandlat och återvunnit avfall. 
Hållbarhet är därför inte något nytt för oss. Faktum är att vår grundare 
Ragnar Sellberg redan i Ragn-Sells begynnelse myntade uttrycket 
”Lösningar som är bra för livet på jorden är bra för affärerna”. Den andan 
genomsyrade vårt 2018, ett år då vi fick ännu fler att förstå det faktum att 
avfall är viktiga material med stort värde. 

Under 2018 skapade vi ännu fler cirkulära flöden; vi återvann ännu 
mer med ett effektivare resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan 
som följd. Det gjorde vi själva och tillsammans med andra och under 
det gångna året blev det än mer tydligt för oss att omställningen till 
cirkularitet bygger på just samarbete. För trots att vi är Sverigeledande 
på återvinning så är det först i samverkan med andra och genom 
branschöverskridande samarbeten som vi kan förverkliga omställningen 
till en cirkulär ekonomi. 

Hållbarhet för oss är strävan efter att hitta nya lösningar och det är ett 
ständigt pågående arbete. Det kan vara allt från små justeringar i våra 
behandlingsprocesser till ny, banbrytande forskning om morgondagens 
materialåtervinning. Det handlar också om att skapa hållbara och säkra 
arbetsplatser för oss som jobbar på Ragn-Sells samt att säkerställa och 
kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av klimatpåverkan. 

I denna publikation har vi kortfattat sammanfattat hållbarhetsåret 2018. 
Eftersom vi gärna berättar om vår verksamhet finns det mer fakta, kunskap 
och inspiration på www.ragnsells.se
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RAGN-SELLS 
 
Miljöcertifikat:  ISO 14001:2015

Kvalitetscertifikat: ISO 9001:2015

Arbetsmiljöcertifikat: ISO 45001:2018

Huvudkontor: Väderholmens 
 gård, Sollentuna

Telefon: 0771-88 88 88

Växel: 010-723 00 00

OM RAGN-SELLS

Det här är Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta 
kompetensföretag inom återvinning och 
miljö. 

Vi samlar in, behandlar, avgiftar och 
återvinner avfall och restprodukter från 
näringsliv, organisationer och hushåll.

I Sverige har Ragn-Sells 1 500 
medarbetare och omsatte år 2018 
3,58 miljarder SEK. Vi har behand-
lingsanläggningar på ett 60-tal platser 
i Sverige.

Ragn-Sells i Sverige är en del av Ragn-
Sellskoncernen. Vi finns även i Norge, 
Danmark och Estland och har totalt 
2 300 medarbetare.

Verksamheten är organiserad i tre affärs-
områden:

RECYCLING – insamling och återvinning 
av material med etablerade avsättningar 
(t ex papper, plast, trä) samt farligt avfall 
(t ex aerosoler)

TREATMENT & DETOX – behandlar och 
avgiftar mer komplicerade avfallsströmmar 
och omvandlar dessa till nya råvaror 
(t ex aska, förorenade jordar/massor)

NEW VALUE CHAINS – utvecklar nya 
återvinningsflöden och affärsmodeller 
genom branschöverskridande och 
industriell samverkan

6 7



8 9

OM RAGN-SELLS

”Vi ser en början 
där andra ser ett slut” 

Vi ser nämligen inte avfall som slutet på en sak utan som början på något annat. 
Avfall är en värdefull resurs och inte en slutdestination för det vi konsumerat. 

Med den övertygelsen arbetar vi för att bidra till att cirkulära flöden uppstår där 
avfall återanvänds om och om igen.

Ragn-Sells vision
Att vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.

Ragn-Sells affärsidé
Att erbjuda nyskapande och effektiva lösningar för att minimera,

ta hand om och omvandla avfall till resurser.

8 9



10 11

SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Hållbarhet är en del 
av vårt DNA  
Lösningar som är bra för livet på jorden är 
bra för affärerna, sa vår grundare Ragnar 
Sellberg för många år sedan. Idag är de 
orden mer aktuella än någonsin. I över 80 
år har Ragn-Sells arbetat med insamling, 
behandling, återvinning och sanering av 
många typer av avfall. Vår strävan är att bidra 
till ett cirkulärt materialflöde där mer och 
mer av det insamlade avfallet återanvänds 
eller återvinns. Återvinning av material ger 
ett mer effektivt resursutnyttjande och en 
minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster 
för omhändertagande av farligt avfall och 
förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå 
Sveriges nationella miljömål om ”Giftfri miljö” 
och ”God bebyggd miljö”.

Vårt arbete med De globala målen 
för en hållbar utveckling 

Ragn-Sells hela affär bygger i grunden på återvinning och avgiftning och vårt 
arbete gör det möjligt för samhället att minska användandet av jungfruliga 

råvaror och istället använda sig av återvunna flöden. Vi kan genom vår 
affärsmodell och kärnverksamhet se en direkt koppling till fyra av de globala 

målen; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (SDG 9), Hållbar 
konsumtion och produktion (SDG 12), Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13) 

och Genomförande och globalt partnerskap (SDG 17). 
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SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Vi leder omställningen till
cirkulär ekonomi   

En hörnsten i Ragn-Sells syn på världen är att avfall är en resurs 
med ett eget värde. Detta perspektiv är också grundläggande 
i vår strävan mot ett samhälle baserat på en cirkulär ekonomi 
där vi återvinner det vi redan förbrukat, istället för att använda 

jungfruliga material. 

Ragn-Sells spelar en viktig roll i skiftet till en cirkulär ekonomi. 
Kunderna ställer allt högre krav på kvalitet på återvunnet 
material, samtidigt som insamlingskunderna vill se både 

spårbarhet och nya användningsområden för sitt avfall. Med 
stort material- och kundfokus, digitala tjänster, gedigen 

erfarenhet samt innovativa lösningar och samarbeten leder vi 
transformationen till cirkularitet. 
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SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Fler cirkulära flöden

Vi strävar efter att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer av det 
insamlade avfallet återvinns för ett effektivare resursutnyttjande och minskad 

klimatpåverkan. Under 2018 ökade vi bland annat antalet cirkulära flöden 
för farligt avfall där vi hittat nya/bättre återvinningslösningar för bromsvätska, 

lösningsmedel och metallstoft. 

Vi jobbar innovativt för att öka 
återvinningsgraden för vårt 
farliga avfall. Samverkan är 
nyckeln till fler cirkulära flöden.
Kristoffer Ågren, försäljningschef för Farligt Avfall.
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Ett bra hållbarhetsarbete 
förutsätter samarbete  

SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

16 17

Fokus för vårt hållbarhetsarbete 
bestäms utifrån de hållbarhetsfrågor 
som är väsentliga för vår verksamhet 
– och för våra intressenter. Det 
vill säga kunder, myndigheter, 
medarbetare, ägare, närboende, 
politiker och leverantörer, samt där vi 
har störst möjlighet att bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. 
De områden som anses viktigast av 
både Ragn-Sells och de prioriterade 
intressentgrupperna utgör våra 

väsentliga hållbarhetsaspekter. 
Värdering av dessa ses över 
löpande i dialog med de 
viktigaste intressentgrupperna 
för att säkerställa att vårt 
hållbarhetsarbete har rätt fokus. 
Kundmöten, kundundersökningar, 
leverantörsbedömningar, 
medarbetarsamtal, närboende-
dialoger, myndighetskontakter och 
remissyttranden är exempel på 
intressentdialoger.
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SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Vi är engagerade i 
samhällsfrågor

Ragn-Sells har ett aktivt engagemang i samhällsfrågor med 
anknytning till vår affär. Vi tar ställning i viktiga miljöfrågor och 
bidrar med framtidslösningar genom att påverka beslutsfattare, 

komma med nya innovativa lösningar, skriva remissvar samt 
genom att vara aktiva i debatten. Under 2018 lät vi kartlägga 

kommunernas krav på återvunnet material i kommunal 
upphandling och uppmärksammade de som faktiskt ställde krav. 

Svenskarna vill att deras kommuner ska 
satsa på återvunnet material när de gör 
offentliga upphandlingar, men ändå är det 
fortfarande väldigt ovanligt. Genom den här 
kartläggningen får vi svar på hur det ser ut 
och kan uppmärksamma goda exempel

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells
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Att siktlinan förses med el som 
produceras lokalt på anläggningen från 
den gamla deponin är ett gott exempel 
på att minskad klimatpåverkan och
god ekonomi går hand i hand.

Erik Gustafsson, anläggningschef vid Ragn-Sells Häradsudden. 

SÅ JOBBAR VI MED HÅLLBARHET

Miljöförbättrande investeringar
Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, 

exempelvis genom miljöförbättrande investeringar i våra anläggningar och 
satsningar på att hitta mer miljöanpassade bränslen till våra fordon. Under 
2018 bränslekonverterade vi till exempel från diesel till egenproducerad el 
av deponigas vid vår behandlingsanläggning Häradsudden i Norrköping och 

minskade därigenom vårt årliga koldioxidutsläpp med 150 ton. 

20 21
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CIRKULÄR EKONOMI CIRKULÄR EKONOMI

Vi materialåtervinner och 
avgiftar vårt samhälle   

Vi strävar efter att alltid använda tre 
grundläggande principer för hur vi 
cirkulerar material. Dessa innebär att 
vi väljer att behandla insamlat avfall 
genom lösningar som:

1. De facto ersätter jungfruliga material

2. Avgiftar cirkulära flöden

3. Förhindrar att miljöskulder skickas    
    vidare till kommande generationer

Ragn-Sells verksamhet syftar till att 
producera råmaterial från det insamlade 
avfallet så att andra kan producera 
produkter från det. Vi anser att vi måste 
vara försiktiga med resurser som tagits 
upp från vår geosfär. Allt material som vi 
samlar in ska emellertid inte cirkuleras 
tillbaka på grund av de historiska (och 
framtida) gifter som ska separeras från 
kretsloppet. 

“Det faktum att vi har en lång tradition inom återvinnings-
branschen med stor kunskap är en tydlig fördel. Det som 
händer nu i transformationen till en cirkulär ekonomi är att 
tillverkningsindustrin vill ersätta jungfruliga råmaterial med 
återvunna eller förnybara material. Då behöver de också 
stora volymer av material, så att vara en stor leverantör är 
en klar konkurrensfördel.” 

Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef Ragn-Sells. 
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MEDARBETARE

Våra viktiga 
medarbetare 

Ragn-Sells som 
arbetsplats  

På Ragn-Sells arbetar många olika yrkesgrupper 
som alla fyller en viktig funktion. Våra med-
arbetare är kärnan i verksamheten och fyller 
dessutom viktiga samhällsfunktioner i det 
arbete de utför. Hos oss arbetar bland annat 
miljöarbetare, produktionspersonal, chaufförer, 
forskare, akademiker med spetskompetens, 
säljare och administratörer vilket medför att vi 
jobbar aktivt med kompetensförsörjning inom 
många olika yrkeskategorier. 

Som arbetsgivare vill Ragn-Sells erbjuda en 
trygg arbetsplats där de anställda trivs, presterar 
och utvecklas. Vi värnar om delaktighet och 
mångfald i en inkluderande arbetsmiljö. På 
Ragn-Sells finns stora möjligheter att göra 
karriär inom många olika områden. Alla 
anställda omfattas av kollektivavtal.

MEDARBETARE

Anställda och 
sociala aspekter

  Män (%) Kvinnor (%) < 29 år (%) 30-49 år (%) > 50 år (%)

Miljöarbetare  92 8 20 46 34

Tjänstemän  52 48 11 49 40

Ledningsgrupp  74 26 2 62 36

Fördelning män/kvinnor och åldersfördelning 2018, Sverige

24 25

Ragn-Sells fokuserar på att attrahera, utveckla och behålla 
den bästa kompetensen. Medarbetarundersökningen visar 
att vi gör det genom att erbjuda våra anställda:

• Inspirerande ledare
• Motivation
• Möjlighet till utveckling

Vi vill att våra anställda fokuserar på aktiviteter för ökat 
välmående och säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar 
aktivt för att förebygga diskriminering så att alla anställda, 
oavsett bakgrund, har samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter. Under 2018 började vi med workshops 
där vi diskuterar och reflekterar över hur vi beter oss mot 
varandra på arbetsplatsen, vilket är ett ständigt pågående 
arbete och en aktivitet vi lägger stort fokus på.
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MEDARBETARE

TIMMAR/PER ANSTÄLLD

Ragn-Sells Akademien 
Ragn-Sells verkar inom en bransch som kräver att vi hela tiden, på olika sätt, 
fyller på med kunskap. Därför har vi en hel avdelning som arbetar enbart med 
utbildning. Ragn-Sellsakademin är vårt eget kompetenscentrum som arbetar 
med utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare. 
Här finns bland annat miljöarbetarutbildningarna ADR och YKB (säkerhet på 
väg) samt ledarskapsutbildningarna Förtroendefullt samarbete och Step Up. 

Det bästa med mitt jobb är att 
det är så varierande och fartfyllt. 
På Ragn-Sells finns det stora 
möjligheter att göra karriär och 
det öppnas hela tiden nya dörrar. 

Nina Hovberg, kemist och sektionschef Farligt avfall, Högbytorp

26 27



28 29

MEDARBETARE

#mittragnsells och 

Insta-takeover

För att skapa delaktighet och yrkesstolthet 

uppmuntrar vi våra anställda att dela med sig 

av sitt viktiga arbete på Ragn-Sells i sociala 

medier genom hashtaggen #mittragnsells. 

Under 2018 började vi också med Insta-

takeover där våra medarbetare turas om 

att sköta Ragn-Sells Instagramkonto under 

en vecka för att ge en inblick i den dagliga 

verksamheten.  

#mittragnsells @slambilshonan

#mittragnsells @asaemas

#mittragnsells @dackkusken

#mittragnsells @ragnsells_sverige

#mittragnsells ragnsells_sverige

#mittragnsells @nicklasbrundin

#mittragnsells @ragnsells_sverige

#mittragnsells @rodiulusoy

#mittragnsells @jeep_tom

#mittragnsells @asaemas

#mittragnsells @ratbastarrd

#mittragnsells @pernillaallinrep

#mittragnsells @ragnsellsab_kallinge

#mittragnsells @dieselyah

#mittragnsells @nicklasbrundin

#mittragnsells @nicklasbrundin



30 31

ARBETSMILJÖ

Vi jobbar aktivt och systematiskt 
för en säkrare arbetsmiljö
Det förebyggande arbetet är det 
viktigaste när det gäller att förhindra 
arbetsplatsrelaterade olyckor. Safety 
First är ett ledord som genomsyrar 
Ragn-Sells interna arbetssätt och 
omfattar alla medarbetare. Syftet 
är att alla ska ta ansvar för både 
sin egen och andras arbetsmiljö. 
Enkelhet och tydlighet är ledorden 
och vi lägger stor vikt vid aktiviteter 
och utbildningar som främjar 
säkerheten. För att minska negativ 
fysisk belastning på vår personal 
genomför vi kontinuerligt utbildningar 
i ergonomi för både tjänstemän och 
produktionsmedarbetare.     

App underlättar säkerhetsarbetet
För att underlätta säkerhetsarbetet 
använder vi oss av en app, TRIA som 
alla medarbetare kan använda. I appen 
kan man rapportera risker, tillbud och 
olycksfall vilket framgångsrikt ökat 
säkerhetsmedvetenheten.

Kommunikation och information 
För att nå en säkrare arbetsmiljö 
och minska antalet olyckor 
arbetar Ragn-Sells aktivt med 
kommunikation och information vad 
gäller vikten av att rapportera  
olyckor, tillbud och riskobservationer. 
Vårt förebyggande arbete består bland 
annat i att ha en hög inrapportering av 
riskobservationer och tillbud för att på 
så vis kunna undvika faktiska olyckor. 

Säkerhetsarbete som gett resultat
För att öka medvetenheten och 
kunskapen om risker har Ragn-Sells 
genomfört en Safety First-roadshow 
med platsbesök på en stor del av 
landets anläggningar. Resultatet är en 
kraftig ökning av inrapporterade risker 
och tillbud, vilket ökar möjligheten att 
tidigt förebygga eventuella olyckor. Det 
preventiva arbetet med att riskinventera 
anläggningar och verksamheter sker 
löpande.
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Antal olyckor - anställda, med sjukfrånvaro

Antal olyckor - anställda, utan sjukfrånvaro 

Antal olyckor - arbetstagare utom anställda (externt anställd personal), med sjukfrånvaro

Antal olyckor - arbetstagare utom anställda (externt anställd personal), utan sjukfrånvaro

Antal incidenter

År 2024 ska vi ha minskat våra olyckor genom en ökning av våra riskobservationer och tillbud.
Målet är en kvot på 8. Målet 2019 är 4. (Definition: antal riskobservationer/tillbud per olycka)

Ragn-Sells Sverige
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Vi har gjort ett omfattande arbete och 
många aktiviteter kopplat till att vi ska 
bli mer hållbara och öka transparensen 
internt. Det är en del i den strategi som 
är satt till 2024 och är ett långsiktigt, 
ständigt pågående arbete.
Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef Ragn-Sells
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VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Vår miljö- och klimatpåverkan 20%

Mållinje (20% av 2008)
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Att omvandla avfall till resurser 
och därmed bidra till ett mer 
effektivt utnyttjande av jordens 
tillgångar är målet med vår verk-
samhet. Återvinning av material 
medför betydligt mindre utsläpp 
av växthusgaser jämfört med 
användande av jungfruligt material. 
Att avgifta samhället från material 
som vi inte längre vill ska vara en 
del av kretsloppet är en annan 
mycket viktig uppgift vi har. Genom 
den delen av vår verksamhet har vi 
en positiv miljöpåverkan, men vår 
verksamhet innebär också negativ 
miljöpåverkan, främst genom utsläpp 

till luft och vatten från våra fordon 
och behandlingsanläggningar. 
Utsläpp av växthusgaser orsakas 
av våra deponier, transporter och 
energianvändning.

Vi arbetar kontinuerligt med att 
begränsa denna miljöpåverkan, 
bland annat genom åtgärder för 
att kontrollera, minska och rena 
utsläpp till vatten, byta ut fossila 
bränslen, sluttäckning av deponier 
samt tillvaratagande av deponigas 
från deponierna. Inköpt el är enbart 
förnybar och har en växthuspåverkan 
nära noll i ett livscykelperspektiv.

Vår målsättning är att minska
CO2-utsläppen från hela verksamheten 

med 20% från 2008 till år 2020. 

Vår målsättning är att minska
CO2-utsläppen från hela verksamheten 

med 20% från 2008 till år 2020. 
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VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Säkra deponier

En säker deponering är en nödvändig behandlingsform för vissa typer 
av avfall, vilket utgör en viktig del i att avgifta det cirkulära samhället. 

Ragn-Sells innehar och driver ett antal tillståndspliktiga deponier, 
vilka kontinuerligt kontrolleras av tillsynsmyndigheter samt av vår egen 

egenkontroll vid deponierna.

Metangas, en växthusgas som är 30 gånger starkare än koldioxid bildas 
i deponierna vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Deponigasen 

genereras till stor del av tidigare deponerat avfall enligt dåvarande regler.  
Numer återvinns organiskt avfall i allt högre grad vilket leder till att 

utsläppen från deponierna minskar vilket på så vis stoppar utflödet av 
metangas. Samtidigt som metangas är ett potentiellt miljöproblem 
är den också en resurs när den effektivt samlas in och används för 

uppvärmning, kylning och elproduktion.  

Brista
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VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Från industrideponi till 
naturområde

Under 2018 påbörjade Ragn-Sells ett banbrytande arbete, tillsammans med 
SCA Obbola och Ecogain, där industrideponin i Obbola sluttäcks och blir ett med 
naturen genom ekologisk restaurering. Konstruktionen som läggs ut i elva lager 
består av olika typer av avfall, mixade och utlagda för att åstadkomma sin del av 
en total funktion i sluttäckningen. Tätheten i sluttäkten verifieras av två provytor, 
vilka övervakas av Luleå Tekniska Universitet. Ekologer har tagit fram en plan för 

flora och fauna och hur djur- och växtliv ska passa Obbola-området som ligger 
längs Umeälvens delta. Det handlar helt enkelt om att 

återställa och hjälpa naturen att 
komma tillbaka efter ett stort 
ingrepp, som en deponi faktiskt 
är. Vi har tagit fram planer för 
naturens återhämtning, både 
vad gäller växt- och djurliv.

Marcus Åberg, marknadsområdeschef vid Ragn-Sells i Umeå.  
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VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

En effektivare och grönare 
fordonsflotta

Ragn-Sells har som ambition att senast 2020 minska koldioxidutsläppen 
från egna transporter med 50 procent jämfört med 2008. För att nå 

målet arbetar vi med att förbättra vårt körsätt, se över ruttoptimeringen, 
uppdatera fordonsparken samt byta ut fossila bränslen till mer förnybara 
bränslen. För att få en effektiv kontroll av fordonens bränsleförbrukning 
ingår Ragn-Sells i de stora fordonstillverkarnas vagnparkssystem. Genom 

att byta till mer biobaserade bränslen har Ragn-Sells effektivt kunnat 
minska sina klimatutsläpp från transporter.

Egna tunga fordon Målbild (50% av 2008)

Transporter, inklusive lejd (underentreprenör)
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VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Kontrollerade utsläpp till 
vatten och mark

Utsläppen till vatten och mark är en betydande miljöaspekt för Ragn-Sells. 
Den största delen av utsläppen kommer från våra anläggningar och utgörs 

framför allt av metaller och näringsämnen. Vår verksamhet regleras av villkor i 
våra miljötillstånd. I vår egenkontroll övervakar, mäter och kontrollerar vi att vi 

håller oss inom tillåtna utsläppsvärden. Provtagningar på den omgivande miljön 
kontrolleras genom särskilda recipientkontrollprogram och analyser utvärderas 

samt rapporteras till relevanta myndigheter. Även när det gäller utsläpp till mark 
är urlakning av ämnen ur lagrat material en primär källa, men utsläpp kan också 

uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och avfall. 

Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet, beroende på vilka avfallsslag 
som hanteras på anläggningen. Vi arbetar på olika sätt utifrån de lokala förutsättningarna för att 
förebygga störningarna, bland annat genom att ta hänsyn till väder och vindriktning vid behandling 
av avfallet. En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och från anläggningar. Buller regleras i 
anläggningarnas tillstånd, och särskilda bullerutredningar och åtgärder genomförs vid behov.

SÅ MOTVERKAR VI LOKAL MILJÖPÅVERKAN 

För att kontrollera vatten på Högbytorp behandlings-
anläggning utförs provtagning, flödesmätningar och 
flödesberäkningar. Provtagning, analys och bedömning sker 
i 80 stycken provpunkter placerade innanför och utanför 
anläggningsområdet, varav recipientkontrollen omfattar 
13 ytvattenpunkter och 20 grundvattenpunkter. 
Provpunkterna på anläggningen delas in i olika 
kategorier beroende på vilken typ av vatten som provtas. 
Provtagningsfrekvensen för de olika vattenkategorierna 
varierar mellan en gång per år till tolv gånger per år.

Linda Flyckt, Miljöspecialist vid Ragn-Sells största behandlingsanläggning Högbytorp
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Hållbara affärer med
kunden i centrum

Varje år anlitar cirka 30 000 kunder 
Ragn-Sells. Några kunder behöver 
oss bara vid enstaka tillfällen – hos 
andra finns vi på plats dygnet runt, 
året runt. För många av våra kunder 
är vår närvaro en viktig kugge i 
produktionsprocessen vilket ställer 
stora krav på oss att kraftsamla 
kompetens och resurser för att 
möta kundernas behov.

Sammantaget hjälper vi våra 
kunder att kostnadseffektivt minska 
miljöbelastningen från sin verksamhet 
samtidigt som vi bidrar till en effek-
tivare användning av resurser och 
underlättar det nationella arbetet 
med att avgifta samhället.
   
Våra tjänster
Vårt uppdrag är att minimera, ta hand 
om och omvandla avfall till resurser 
oavsett om det är traditionellt hushålls-

avfall, spillolja från verkstäder eller 
restprodukter från pappers- och 
massaindustrin. Genom att göra kunder 
och avfallslämnare uppmärksamma på 
vad för typ av avfall de hanterar och
vilken mängd, kan vi påverka och ut-
mana dem att förbättra sin återvinning. 

Vi för också en dialog med våra kunder 
vad gäller möjliga sätt att återanvända 
eller återvinna deras restprodukter 
för att tillsammans hitta det mest 
resurseffektiva sättet. Men vi 
omhändertar inte bara framtidens 
resurser, vi tar också ansvar för 
underhåll och sanering av 
industriella anläggningar 
och förorenad mark.

VÅRA TJÄNSTER

FÖLJ HJÄLTARNA

Under Julen 2018 gjordes en kampanj med filmer från organisationen – Julens 
hjältar. Som en julhälsning uppmärksammades några av alla hjältar som arbetar 

när alla andra är lediga. Filmerna finns att se på ragnsells.se/inspireras
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VÅRA TJÄNSTER

Tillsammans med Bring, Vasakronan 
och Stockholms stad har Ragn-Sells 
hittat en hållbar modell för att verka 
för en ren och framkomlig stad. I ett 
Stockholm som växer ökar efterfrågan 
på leveranstrafik in och ut ur staden. 
Dessa transporter är en förutsättning 
för en attraktiv stad, samtidigt som de 
både drabbas av och är en del av en 
begränsad framkomlighet. Tack vare 
god samarbetsvilja och gemensamma 
visioner bidrar Älskade stad till 
minskad trängsel och förbättrad 
luftkvalité. Tillsammans har vi utvecklat 
en kommersiellt hållbar modell, som 

inte är subventionerad av tredje part, 
för att kombinera leveranser av paket 
med hämtning av återvinningsmaterial 
i små eldrivna fordon. Fler leverans-
flöden kan kopplas på och fler aktörer 
är välkomna in i samarbetet. Det 
hållbara samlastningssamarbetet 
Älskade stad skalade under 2018 
upp och expanderade för att även 
omfatta Gamla stan i Stockholm. 
Initiativet har fått en egen hashtag
– #ÄLSKADESTAD. 

Mer information om samarbetet finns 
på älskadestad.se

Leveranser av paket och hämtning av återvinningsmaterial sker i små elfordon.
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EN HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA

En hållbar leverantörskedja

Inköp och uppföljning av 
leverantörer

Ragn-Sells har en bred värdekedja, med leverantörer, partners och kunder 
- både uppströms och nedströms. Att vara involverad med andra aktörer 
innebär risker, framförallt om våra leverantörer eller kunder inte följer 

rådande lagar och regler inom arbetsmiljö och miljö. Under 2018 gjordes 
ansträngningar för att säkerställa spårbarhet av Ragn-Sells avsättningar för 
att minska risken för oetisk avfallshantering nedströms. En uppförandekod 
för våra leverantörer antogs och implementerades i samtliga verksamheter.

Ragn-Sells största inköp sker inom områdena underentreprenörer för 
transporter, fordon och utrustning till anläggningar samt drivmedel. För 

alla nya strategiska leverantörer genomförs en leverantörsbedömning 
som omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. 

För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en 
försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod, som en del i 
avtalet. Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att följa upp hur våra 

leverantörer efterlever ställda krav.
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EN HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA

EXEMPEL: REKLAMBLAD, BROSCHYRER, PAPPER OCH TIDNINGAR

Återföring av material till 
samhället

Ragn-Sells är en betydande och viktig 
leverantör av återvunnet råmaterial till 
industrin och övriga avsättningskunder. 
Att samla in returvaror, producera ett 
råmaterial, ansvara för logistik och 
försäljning av materialet som sedan 
återförs till kretsloppet är en mycket 
viktig del av vår affär. Råmaterial som 
producerats av avfall kan innebära 
utökade miljö- och hälsorisker om 

materialet hanteras på ett felaktigt sätt. 
Export/import av avfall är därför reglerat 
i omfattande lagstiftning på både 
internationell och nationell nivå som 
följs upp inom ramen för EU-samarbetet 
samt nationella myndigheter. Ragn-
Sells utför kontinuerligt kund- och 
leverantörsrevisioner för att säkerställa 
efterlevnad av ställda krav i Ragn-Sells 
Uppförandekod.

Materialet samlas in, sorteras och balas för att sedan transporteras till 
materialåtervinning. Fibrerna i pappersförpackningar och wellpapp kan 
återvinnas upp till sju gånger innan de är utslitna. Vid papperstillverkning 
av returmaterial sparas 15 procent av den energi som går åt vid pappers-
tillverkning med ny råvara.
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Det är superspännande att vara en del 
av en framtidsbransch där vi kan utvinna 
kommersiella och rena produkter ur avfall. 
Det känns som en viktig uppgift i en cirkulär 
ekonomi. Att det man arbetar med gör 
skillnad och bidrar till en bättre värld är 
väldigt tillfredsställande.
Yariv Cohen, forknings- och utvecklingschef EasyMining. 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Innovationer i nutid och framtid

Forskning, utveckling och 
samarbeten

Ragn-Sells jobbar systematiskt med innovationer – både för att förbättra 
den dagliga verksamheten och för att hitta morgondagens avfallslösningar. 

Avfall är en värdefull resurs och inte en slutstation för vår konsumtion 
av varor och tjänster. Med den övertygelsen arbetar vi med att utveckla, 
genomföra och förbättra cirkulära flöden där avfallet blir till nya resurser 

som återanvänds om och om igen – allt för att undvika att vi förbrukar upp 
jordens jungfruliga resurser. EasyMining är Ragn-Sells innovationsföretag 
som arbetar med att utveckla processer som gör avfall till kommersiella 

produkter, från labtester till storskalighet. 

Med ett tydligt resursfokus utvecklar vi våra cirkulära processer i tät 
samverkan med universitet och högskolor, stiftelser, tillsammans med 
kunder och andra samhällsaktörer. Vi söker och utvecklar aktivt nya 
samarbeten genom industriell symbios med andra branscher. Våra 
anläggningar ger oss också goda möjligheter att utveckla och testa 
nya metoder och lösningar i praktiken vilket gör oss till en attraktiv 

forsknings- och utvecklingspartner. 
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FORSKNING OCH UTVECKLING

Patenterad Ash2Salt-process

Ragn-Sells har patent på Ash2Salt, en process som tvättar flygaska, 
som bildas i skorstenen när avfall förbränns. Genom Ash2Salt-

processen får flygaskan nya användningsområden efter att den tvättats. 
Ur tvättprocessen återvinns kommersiella salter som bland annat blir 
vägsalt och gödsel. Genom patentet och projektet Salarium planerar 
Ragn-Sells för en Ash2Salt-anläggning på behandlingsanläggningen 

Högbytorp utanför Stockholm. 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Fosforutvinning i samarbete
med LKAB 

Under hösten 2018 påbörjades ett samarbete mellan Ragn-Sells och LKAB 
med syftet att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKAB:s 

gruvavfall, genom Ragn-Sellsägda innovationsföretaget EasyMinings KMAP-
teknik. De laboratorietester som genomförts visar att tekniken kan producera 

mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur LKAB:s gruvavfall än vad som 
förväntats. Därför investerar LKAB 45 miljoner kronor i två pilotanläggingar 

för att fortsätta förstudien på den patenterade KMAP-tekniken. 

Förklaring

1. Flygaska
2. Vatten från deponi
3. Asktvätt och separation
4. Tvättad aska (till deponi)
5. Saltutvinning
6. Tungmetaller (till deponi)
7. Renat vatten
8. Produkter:

• Kaliumklorid (KCl)
• Kalciumklorid (CaCl2)
• Natriumklorid (NaCl)
• Ammoniak (NH3)
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