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Det er ikke mange år siden avfallsvirksomhet var å transportere søppel til et sted
det kunne graves ned i bakken. I dag er andelen av avfallet vi håndterer som går
til deponi under 1%.
Utviklingen er fortsatt rivende, og Ragn-Sells er i høyeste grad med på å drive
den. Bare i 2016 satte vi i gang flere nye tiltak for økt bærekraft. Her er et utvalg:
•

Ragn-Sells ble det første selskapet i Norge sertifisert etter den internasjonale
anerkjente standarden for samfunnsansvar, CSR Performance-Ladder. Med
sertifikatet får vi synliggjort arbeidet vi har gjort innen for eksempel kvalitetssikring av behandlingsanleggene vi samarbeider med, og innen anti-korrupsjon
og hvitvasking. Jeg reiser selv jevnlig på inspeksjon i andre deler av verden for
å sikre at ord og handling stemmer overens også hos våre partnere.

•

Vi startet elektrifiseringen av maskinparken vår gjennom anskaffelse av helelektrisk sorteringsmaskin på anlegget vårt på Lørenskog, og elektrisk kvern for
trevirke på Borgeskogen. De elektriske maskinene er bra for miljøet, bra for
arbeidsmiljøet og bra for lommeboken, Derfor kommer vi til å fortsette elektrifiseringen av maskinparken vår samtidig som vi vil teste elektriske kjøretøy,
spesielt til bruk i de største byene våre.

•

Vi tok oppdraget da Kystverket søkte en aktør som kunne fjerne nedlagte blåskjellfarmer langs kysten. Det er et viktig tiltak både for dyreliv, miljø og sikkerhet på sjøen.

Denne bærekraftsrapporten forteller hva vi konkret har gjort i 2016. Vi gir oss
ikke her, men har flere konkrete tiltak på gang. Nå arbeider vi på høytrykk med å
planlegge Norges første nullutslipps-anlegg. Det er et anlegg som vil bryte radikalt
med gamle oppfatninger av avfallsbransjen. Det vil endre holdninger internt hos
oss, og kanskje hos deg også? God lesning!
Bjørn Hoel
Adm. dir.
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– helt konkret

Bærekraft står helt sentralt hos oss, men skal vi øke bærekraften i alt vi foretar oss må vi gi uttrykket konkret
innhold. Det har vi gjort ved å velge ut fire områder som vi knytter til bærekraft, både for miljøet, samfunnet
og vår egen virksomhet.
De fire områdene er:

SAMFUNNSANSVAR

Vi skal utvikle oss sammen med våre
interessenter – ikke på bekostning av
dem. Vi må ha kontroll i verdikjeden
og ta vare på ressursene.

ARBEIDSMILJØ

Vi kan bare lykkes ved å ha kompetente og fornøyde medarbeidere.
Gjennom kontinuerlig arbeid med
HMS reduserer vi risiko.

MILJØ

Ragn-Sells er en del av kretsløpet.
Vår viktigste oppgave er å ta vare på
ressurser. Samtidig skal vi holde 
utslippene våre så lave som mulig.

KVALITET

Vi skal vite hva kundene forventer av
oss og gjennomføre oppdragene deretter. Vi skal også levere råvarer som
kan gjenvinnes så høyt som mulig i
avfallshierarkiet.

Over de neste sidene vil du – område for område – finne fakta og eksempler som forteller hva bærekraft betyr
for oss. Helt konkret.
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samfunnsansvar, og er basert på Global Reporting
Initiative (GRI), AA 1000 SES, ISO 26000 samt
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO
22001.
Ragn-Sells har vært i avfallsbransjen i generasjoner, og er det en ting som kjennetegner oss er
det evnen til fornyelse, sier Lind. Fra å være et et
lokalt transporfirma er vi nå en internasjonal aktør
med stor spennvidde i aktivitetene våre. Samtidig
har regelverket vært under løpende revidering,
både nasjonalt og interansjonalt. Det stiller helt
andre krav til oss som samfunnsansvarlig aktør enn
bare for få år siden. Dette er ikke noe nytt for hverken oss eller bransjen, men vi tror at samfunnet
rundt oss ikke helt har fått med seg omstillingen
vi har gjennomgått. Vi ser derfor på sertifiseringen
som en metode å dokumentere den innsatsen vi
faktisk legger ned i være en ansvarlig aktør.
Måten standarden balanserer hensynet til miljø,
mennesker og lønnsomhet passer oss bra. Interessent- og vesentlighetsanalysen gir oss den tilpasningen til vår virkelighet som er nødvendig for at
våre ansatte skal kjenne seg igjen og agere riktig.
Metodikken hjelper oss også til å systematisere
måten vi forholder oss til samfunnet rundt oss på.

MILJØ/RÅVARER/ENERGI/
UTSLIPP

Samarbeid med samfunnsansvarlige
miljøer

FORBRUKERSPØRSMÅL

Vi kan ta ansvar for hvordan vi driver vår egen virksomhet, men skal vi øke rekkevidden må vi samarbeide med andre. Derfor har vi et aktivt samarbeid
med miljøer som Hold Norge Rent, Miljøorganisasjonen Zero og Norges Idrettsforbund.
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«Jeg elsker utfordringer!», sier den aktive
terrengsyklisten og legger til at «regelverket for grensekryssende avfall er et
av de strengeste fra EU, men det tolkes
ulikt fra land til land. Derfor er en av
utfordringene å sørge for at våre partnere
virkelig praktiserer reglene slik vår Code
of Conduct forutsetter.»
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Gjennom støtten til Norges
Gendaeceaqui omnis quiducil ius.
idrettsforbund og olympiske og paralympiske
Rum komité
nihil is des dusa volorum harunti sit voluptatque moluptat fugit voluptas
(NIF) bidro vi tilporum
idrettsglede
vere omni dolupta tatiatiunt moluptam que est utesecto bla des mint qui
fordel ius ad maio. Epernat uritasit verions equiametur aribus non parum idustiis

dolor sit, sinumquisci re, et alitasperion praeptam rae nobitati rem vende rest
2.240.000
mossi nos nos susdae exerum quist illaccu lluptis res namus et, autem seque
medlemmer
estiis voluptia que is aut lab iunt.
fordelt på

Maiore volupti orestio. Itasped quaspeliquos ut lab inullab iminven estiunt modit

11.532
ut voluptibusa amet vellis eum quas aut aut aut verruntium evelluptaqui od

idrettslag
que consequi cus apid qui ad mo vereptatem velique nimus explabor reius que

doluptatis debit repellaccum fugit et idessus amusdaes conet omniminia ipsam
litat est quatem autem. Nam hiliam vent.
Uptat. Ectias deliciet aut et etur, quiatem dis minture, cum, od quissequam nectaestia nost reptas sum et eatiber iatur, od ma voluptate aut volupta volenis mil
magnim ad quame nis atem andus qui serrore
mperum
as nimin
eosog
asideelle
et ellest,
Samlet støtte
til idrett,
foreninger
ut magnam nonest ligendam im excea sit harum
fugia
doluptis
arum
et
quatium
formål var over 2,7 millioner kroner i
eius rest od ent.
2016, tilsvarende over
Aquias ea conet volorep erchicipsae doloremporit que iliquam illamusandae
7 000 kroner
voloris volo exped ma dolorem quunt.
for hver ansatt.

Dignienihit occupta tissinte exceptatusae cuptatur sitint quam, seque quaecus
quidestorere repudit ma delent, tecturemquas endae nus et ea andisqu idestem
nis sunt quos sintore peritibusdam eliquia volorit apit et fugitas doluptam fuga.
Agnamende vente nis experio. Pe aligentum ea vendit, sim volores sedipsunda et
volorio doluptis doleseq uatur, officia menecus et re vere volorrume preperum et
ipsania conet aute peror as rem autento rporiae nat ma quias es miliquatur aut
untotatque nat.
Ihillan delitae esere voluptus maior sum dolore et mollaut ommolo ipienia idis
senturecto mod maio tem vel et molupta tempos aut ab il ipitaquo volo millabo. Et aut faceprestrum quibeatem quid mos vit reius, odi consequam repe por
sae vellut debit, int volo bla sitaquo erum ad enditia numque ditiae volorestiae
ra cum aspid quat alitaes volupti as ipit que as receptur, sit, consequias niet
facillit eium consendist, erferit aturit et prenduntis nimil ipit hitio te lam arum
et quiberum inctorepere, cus magnati orestectius apist inciliqui comnihil et
alicatur, odisqui aut et doluptam aliquia volorrovit laboratem nonsequia dellore
peribusanit, quas amet voluptatiam estiam, omnimus.
Ihitibus dipsam faccaes maionsequo est volores tinctiundae eatior am quamenRagn-Sells gjorde innkjøp fra
tur autempe reiusda nectaes totasperem harchic tem sum ullorio rataspe molum
Ansatte i Ragn-Sells handlet i 2016 varer
et omnimillatis veleces tincil is iduci dollis
vellaccupta
non cuscia
1 esciis
899dolore
norske
bedrifter
og tjenester for
et aut molorum il earcil mo doluptaturis ab int aditem
accumquae
for en samlet
verdi påverroruptae
verum eictectem
qui nam dolupis nonse velessunti re prem ut acessit et lant.
362 millioner
kroner

974 millioner kroner

i sitt eget nærområde,
eller ut
ganske
nøyaktig
Ovitatem
mincto
istiosaernat volute que doluptatis sit velent quia por res
i 2016.
ipsant quiat enihilia volupta autae nat mi, vendi ommodit aspelesed magni doKjøpene berørte dermed flere tusen arbeidsluptatus.
plasser hos leverandørene – mange av dem
hver dagi året.
Cius quae adipsum facipsu ntotatem at offictur? ute i distriktene.

1 million kr

Taque net accabore nos evene pa int.
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Innbetalte avgifter fra Ragn-Sells var

101 964 784 kroner
i 2016.

Det er nok til å dekke kostnadene til
2 913 barnefødsler, eller

8 fødsler hver dag
Økonomiske samfunnsbidrag som gjør en forskjell
Det er gjerne miljøeffektene av virksomheten vår som får mest oppmerksomhet, mens
de økonomiske ringvirkningene kommer i skyggen. Nå har vi regnet på dem ved hjelp av
ekspertmiljøet Varde Hartmark. Resultatene forteller om bidrag som monner.
I fjor bidro Ragn-Sells med skatter og avgifter på nær 170 millioner kroner. Dette er
midler som går til nasjonal og lokal velferd.
Vi betalte 974 millioner kroner for varer og tjenester fra norske leverandører. I tillegg
brukte våre ansatte 161 millioner kroner på kjøp av varer og tjenester. I sum skapte vi
derfor en omsetning på over 1 milliard kroner for andre virksomheter i Norge.
Gjennom året utbetalte vi godt og vel 2,7 millioner kroner støtte til 68 mottakere innen
idrett, foreninger og ideelle formål. Vel 1,6 millioner kroner gikk til idrett, mens en halv
million gikk til formål innen kunnskapsspredning.
Bidrag til offentlig velferd
Offentlige avgifter

169 981 487
101 964 784

Skatt på årets resultat

9 077 790

Skatt på lønnsinntekter

58 576 613

Bidrag til sysselsetting og næringsutvikling

1 134 644 921

Kjøp fra norske leverandører

973 611 826

Ansattes kjøpekraft

161 033 095

Økonomisk støtte til idrett, foreninger og idelle formål
Samlede økonomiske samfunnsbidrag

2 700 810

De samlede
skatteinnbetalingene
fra selskapet og ansatte
var på

68 016 703
kroner
Det tilsvarer
kostnadene til

424

barnehageplasser

1 239 310 515

Økonomiske samfunnsbidrag fra Ragn-Sells 2016 (NOK)
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Gendaeceaqui
omnis
quiducil ius.
Kampen om
ressursene
Rum
nihilSirkulær
is des dusa
volorum
harunti
sittunger
voluptatque
moluptat
fugit
Begrepet
økonomi
har vært
på alles
en stund
og bringer
medvoluptas
seg ressurporum
vere
omni
dolupta
tatiatiunt
moluptam
que
est
utesecto
bla
des
mint qui
sperspektivet der vi i lang tid har fokusert ensidig på klima og utslipp. Ressursperspekdel
ad maio.
verions
equiametur
non parum
idustiis
tivetius
er viktig
når viEpernat
vurdereruritasit
kommende
generasjoners
rettaribus
og mulighet
til tilfredsstillende
levevilkår.
For
å
klare
dette
fremover,
er
Europa
samlet
sett
helt
avhengige
av rest
det vi i
dolor sit, sinumquisci re, et alitasperion praeptam rae nobitati rem vende
Ragn-Sells
å «husholde
med
ressursene»
Den sirkulære
økonomien
er derfor
like
mossi
nos kaller
nos susdae
exerum
quist
illaccu lluptis
res namus
et, autem
seque
mye
hjelp
til
selvhjelp
som
det
er
å
«hjelpe
miljøet».
Naturen
trenger
ikke
oss,
det
er
vi
estiis voluptia que is aut lab iunt.
som trenger naturen.

12,4

Maiore volupti orestio. Itasped quaspeliquos ut lab inullab iminven estiunt modit
ut voluptibusa amet vellis eum quas aut aut aut verruntium evelluptaqui od
que consequi cus apid qui ad mo vereptatem velique nimus explabor reius que
doluptatis debit repellaccum fugit et idessus amusdaes conet omniminia ipsam
litat est quatem autem. Nam hiliam vent.

135 000

3,2

1,3

tonn avfall ble
tonn materialer per
tonn materialer per
tonn materialer per
Uptat.
Ectias
deliciet
aut
et
etur,
quiatem
dis
minture,
cum,
od ble
quissequam
necaptia
ble
importert
til
materialgjenvunnet
av
capita
eksportert fra
capita ble utvunnet i EU
ctaestia nost
reptas sum
et eatiber iatur, od
ma voluptate aut volupta
Ragn-Sells
i Norge
EUvolenis mil
EU

magnim ad quame nis atem andus qui serrore mperum as nimin eos as et ellest,
ut magnam nonest ligendam im excea sit harum fugia doluptis arum et quatium
eius rest od ent.

Vi i Ragn-Sells
synes
det er
bra at ressursperspektivet
settes
på dagsorden
fordi det
Aquias
ea conet
volorep
erchicipsae
doloremporit que
iliquam
illamusandae
understreker
viktigheten
av det vi quunt.
driver med som ikke kan måles i CO2-ekvivalenter,
voloris volo exped
ma dolorem

nemlig å sørge for at ressursene forblir i kretsløpet så lenge som mulig. Vi har også en
Dignienihit
occupta
cuptatur
sitint
quam,
seque
quaecus
viktig
oppgave
i å bidratissinte
til å ta exceptatusae
miljøgifter ut av
kretsløpet
og sikre
at de
får en
forsvarquidestorere
repudit
ma
delent,
tecturemquas
endae
nus
et
ea
andisqu
idestem
lig sluttbehandling. I 2016 sørget vi for at 135 000 tonn avfall ble brukt til å erstatte
nis sunt quos
sintore
peritibusdam
volorit apit et fugitas doluptam fuga.
jomfruelige
råvarer
i produksjon
av nyeeliquia
produkter.

Agnamende vente nis experio. Pe aligentum ea vendit, sim volores sedipsunda et
volorio doluptis doleseq uatur, officia menecus et re vere volorrume preperum et
ipsania
conet
aute peror as rem autento rporiaeUtslipp
nat ma quias es miliquatur
Gevinst aut
Tonn
CO2-ekvivalenter
untotatque
nat.
Egen drift
687
Logistikk
Ihillan
delitae esere voluptus maior sum dolore49
et556
mollaut ommolo ipienia idis
Lastebiler
10 aut
536ab il ipitaquo volo millasenturecto
mod maio tem vel et molupta tempos
bo. Et autInnsamlingskjøretøy
faceprestrum quibeatem quid mos vit
reius,
30 169 odi consequam repe por
sae vellutSkip
debit, int volo bla sitaquo erum ad enditia
8 851numque ditiae volorestiae
ra cum
aspid
quat alitaes volupti as ipit que as receptur,
sit, consequias niet
Avfall
til deponi
20
facillit
eium
consendist,
erferit
aturit
et
prenduntis
nimil
ipit hitio
te 562
lam arum
70 533
-219
Avfall til materialgjenvinning
et quiberum inctorepere, cus magnati orestectius apist inciliqui comnihil et
14 371
-62 854
Jern og stål
alicatur, odisqui aut et doluptam aliquia volorrovit laboratem nonsequia dellore
Papp og papir
52 138
-144 084
peribusanit, quas amet voluptatiam estiam, omnimus.
1 740
-2 198
Glass
Ihitibus dipsam
faccaes
maionsequo
est
volores
tinctiundae
eatior
am344
quamenGips
1 030
-1
tur autempe reiusda nectaes totasperem harchic tem sum ullorio rataspe molum
1 254
-9 082
Plast
et omnimillatis veleces tincil is iduci dollis esciis dolore vellaccupta non cuscia
422 694
266 826
Avfall til energigjenvinning
et aut molorum il earcil mo doluptaturis ab int aditem accumquae verroruptae
Restavfallqui nam dolupis nonse velessunti
230 242
-117 981
verum eictectem
re prem ut acessit
et lant.
2 102
-3 645
Spillolje
Ovitatem ut mincto istiosaernat volute que doluptatis sit velent quia por res
Trevirke
190 350
-145 380
ipsant quiat enihilia volupta autae nat mi, vendi ommodit aspelesed magni doNettosum
57 102
luptatus.
gevinster i CO2-ekvivalenter i 2016
CiusUtslipp
quae ogadipsum
facipsu ntotatem at offictur?

Taque net accabore nos evene pa int.
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Ny modell for klimaregnskap

I 2016 tok vi i bruk en ny modell for beregning av
klimagassutslipp. Modellen er utviklet av Asplan
Viak på oppdrag fra gjenvinningsbedriftene i Norsk
Industri. Modellen baserer seg på LCA-metodikk
hvilket innebærer at man gjør en systematisk vurdering av den totale miljøbelastningen for eksempel av en aktivitet, og i vårt tilfelle hele virksomheten vår. Verktøyet baserer seg på anerkjente indikatorer for
klimautslipp fra ulike materialer og aktiviteter. Vi har forutsatt norsk energimiks og tatt hensyn til biologisk
dannet CO2 i vårt regnskap. Ragn-Sells håndterer store mengder dekk, men vi har foreløpig ikke tatt med
dette inn i regnskapet da det mangler gode nok indikatorer. Masser av jord og stein er ikke tatt med klimaregnskapet. All transport unntatt innsamling av dekk er med i regnskapet.

Materialgjenvinning lønner seg mest
Figuren under viser både klimautslipp og klimagevinst knyttet til egen drift, transport og disponeringen av de
ulike avfallsfraksjonene. Vi ser at både material- og energigjenvinning gir betydelig klimagevinst, men at det
er materialgjenvinning som gir størst klimanytte. Vi ser også at trevirke er en stor fraksjon som det er knyttet
betydelige gevinster i å flytte fra energi- til materialgjenvinning. Dette er derfor ett av fokusområdene våre
fremover.

Transporten spiser ikke opp klimagevinsten
Vi ser også at transport av avfall gir et relativt lite klimautslipp selv om at avfallet transporteres over lange
avstander. Dette på tross av at vi ikke har kalkulert inn effekten av en stor andel returtransport ut av Norge.
Returtransporten er tilgjengelig fordi det transporteres langt mer varer inn i landet enn ut.

600.000
70 533

500.000

266 826

400.000
300.000
422 694
200.000

219 562

100.000

20
687

49 556

Egen drift

Logistikk

57 102
Deponi

Energigjenvinning
(utslipp)

Materialgjenvinning
(utslipp)

Energigjenvinning
(gevinst)

Materialgjenvinning
(gevinst)

Nettosum

Utslipp og gevinster i CO2-ekvivalenter i 2016
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Gendaeceaqui omnis quiducil ius.
Rum nihil is des dusa volorum harunti sit voluptatque moluptat fugit voluptas
porum vere omni dolupta tatiatiunt moluptam que est utesecto bla des mint qui
del ius ad maio. Epernat uritasit verions equiametur aribus non parum idustiis
dolor sit, sinumquisci re, et alitasperion praeptam rae nobitati rem vende rest
mossi nos nos susdae exerum quist illaccu lluptis res namus et, autem seque
estiis voluptia que is aut lab iunt.
Maiore volupti
ut lab inullab
iminven
estiunt
T.v.: Det planlagte nullutslippsanlegget
vil ha enorestio.
innelukketItasped
hovedgatequaspeliquos
med ulike behandlingsanlegg
på begge
sider. T. h.:
Selv medmodit
lukkede prosesser vil avstand frautbebyggelse
og nærhet
til hovedveier
være quas
viktig, som
Eikhaugen
i Drammen.
voluptibusa
amet
vellis eum
auther
autpåaut
verruntium
evelluptaqui od
que consequi cus apid qui ad mo vereptatem velique nimus explabor reius que
doluptatis debit repellaccum fugit et idessus amusdaes conet omniminia ipsam
• Innbygging av prosesser som kan gi utslipp til vann, luft
Nullslippsanlegget
tar form
litat est quatem
autem. Nam hiliamogvent.
jord

Som tidligere fortalt har
vi tatt Ectias
mål av oss
til å bygge
Uptat.
deliciet
aut et etur,• quiatem
disavminture,
cum,
quissequam
Innbygging
prosesser som
kanod
sjenere
naboer (støy,nedet første nullutslippsanlegget
for
bransjen
vår.
Vi
har
støv, lukt,
ctaestia nost reptas sum et eatiber iatur,
odflyveavfall)
ma voluptate aut volupta volenis mil
engasjert Asplan Viak til
å
jobbe
ut
konseptet
sammen
magnim ad quame nis atem andus
serrore mperum
• qui
Elektrifisering
av maskineras
og nimin
kjøretøyeos as et ellest,
med oss og i løpet av 2016 har vi i felleskap dratt opp
ut magnam nonest ligendam im •excea
sit
harum
fugia
doluptis
arumavet
quatium
Fremtidsrettede løsninger for håndtering
overvann
systemgrenser, definert målsettinger og begynt å designe
eius rest od ent.
• Moderne bygg med strenge miljøkrav ift. energiforbruk,
anlegget.
og avfallshåndtering
Aquias er
eadet
conet
volorep
erchicipsaemiljøgifter
doloremporit
que iliquam illamusandae
På et tradisjonelt avfallsanlegg
mange
prosesser
• Ombruk/bruk av gjenvunnet materiale i byggeprosessen
voloris
volo
exped
ma
dolorem
quunt.
som foregår utendørs. På nullutslippsanlegget jobber vi
• Vektlegging av estetikk og nabohensyn i den arkitektonisimidlertid etter følgende
bærende prinsipper:
Dignienihit
occupta tissinte exceptatusae
cuptatur sitint quam, seque quaecus
ke utformingen

quidestorere repudit ma delent, tecturemquas endae nus et ea andisqu idestem
nis sunt quos sintore peritibusdam eliquia volorit apit et fugitas doluptam fuga.
Agnamende vente nis experio. Pe aligentum ea vendit, sim volores sedipsunda et
volorio doluptis doleseq uatur, officia menecus et re vere volorrume preperum et
ipsania conet aute peror as rem autento rporiae nat ma quias es miliquatur aut
untotatque nat.
Ihillan delitae esere voluptus maior sum dolore et mollaut ommolo ipienia idis
senturecto mod maio tem vel et molupta tempos aut ab il ipitaquo volo millabo. Et aut faceprestrum quibeatem quid mos vit reius, odi consequam repe por
sae vellut debit, int volo bla sitaquo erum ad enditia numque ditiae volorestiae
ra cum aspid quat alitaes volupti as ipit que as receptur, sit, consequias niet
facillit eium consendist, erferit aturit et prenduntis nimil ipit hitio te lam arum
et quiberum inctorepere, cus magnati orestectius apist inciliqui comnihil et
alicatur, odisqui aut et doluptam aliquia volorrovit laboratem nonsequia dellore
peribusanit, quas amet voluptatiam estiam, omnimus.

T.v.: Med den elektriske sorteringsmaskinen erstattes 50 000 liter diesel årlig med strøm. T. h.: Marius Holm fra Zero, Heiki Holmås fra SV
Ihitibus
faccaes
maionsequo
est volores tinctiundae eatior am quamenog Lasse Terjesen fra Ragn-Sells
deltedipsam
entusiasmen
for elektrifisering
av maskinparken.

tur autempe reiusda nectaes totasperem harchic tem sum ullorio rataspe molum
et omnimillatis veleces tincil is iduci dollis esciis dolore vellaccupta non cuscia
nader. Detab
er nemlig
ingen oljeskift
og serviceintervallene
Utslippsfri produksjon
og transport
et aut molorum
il earcil mo doluptaturis
int aditem
accumquae
verroruptae
er betydelig lengre enn på en dieselmaskin. Den biologiske
verum
nam
nonse velessunti re prem ut acessit et lant.
Vi i Ragn-Sells jobber aktivt
med eictectem
å elektrifiserequi
driften
vår dolupis
og

hydraulikkoljen holder også lengre på denne maskinen.
på anlegget vårt på Lørenskog
foretas
sorteringen
og
kverninnOvitatem ut mincto istiosaernat volute que doluptatis sit velent quia por res
Men det handler jo også om arbeidsmiljø, sier maskinfører
matingen nå med en elektrisk gravemaskin. Maskinen fra den
ipsant quiat enihilia volupta autae
nat mi, vendi ommodit aspelesed magni dotyske produsenten Sennebogen erstatter en Volvo EW160 med Lasse Terjesen. Maskinen er nesten uten støy og vibrasjoner
luptatus.
et dieselforbruk på rundt 15 liter i timen. Med godt over 3000 og så slipper den jo ikke ut eksos i sorteringshallen. I tillegg
er den at
meroffictur?
stabil og minst like sterk som forgjengeren. Rett og
driftstimer i året blir det Cius
kutter quae
vi utslippene
fra rundt
50 000
adipsum
facipsu
ntotatem
slett
en
langt
bedre arbeidsplass, sier Terjesen.
liter diesel. I tillegg har maskinen betydelig lavere driftskost-

Taque net accabore nos evene pa int.
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Forlatte blåskjellanlegg
og utrangerte merder
får nytt liv
På slutten av 80-tallet gjorde statlige
rammevilkår det svært lukrativt å starte blåskjellanlegg. Vi fikk en boom av
nyopprettede anlegg, men en del av disse
gikk konkurs og ble forlatt uten at noen
gjorde opprydningsjobben. I statsbudsjettet i 2016 ble det avsatt midler til å rydde
opp langs Norskekysten og oppdraget ble
tildelt Kystverket som igjen kontraherte
Ragn-Sells til å gjøre jobben. På anleggene våre på Stord og på Hitra tar vi også
imot utrangerte oppdrettsmerder for fisk
til gjenvinning.

Stort sett blir alt materialet fra
utstyret vi henter langs kysten og
blåskjellanleggene gjenvunnet:
•
•
•

•

•
•
•
15

100% av merdene går til gjenvinning
Topp og bunnringer sendes til
Sverige for materialgjenvinning
Wire og stål sendes til norske
mottakere for materialgjenvinning
Isopor blir presset og sendt til
Tyskland for materialgjenvinning
Forrør sendes til Danmark for
materialgjenvinning
Gangbanene sendes til energigjenvinning
Marin groe går til kompostering
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MILJØ

Håp for havet?
FNs 14. bærekraftmål gjelder «Livet under vann» og i 2016 satte Maritimt Museum
fokus på marin forsøpling gjennom utstillingen «Håp for havet?» For Norges del er det
utvilsomt viktig at det faktisk er håp for havet, ettersom en stor del av verdiskapingen
vår er basert på de maritime ressursene. De maritime næringene er også viktige for dekke fremtidens behov for mat, energi og medisin.
Da er det foruroligende at en rapport fra World Economic forum slår fast at det vil være
mer plast enn fisk i havet i 2050 hvis vi forsetter med dagens forsøpling.
Plast i havet har en levetid som varier fra noen hundre år til flere tusen fordi redusert
UV-stråling og kaldere temperaturer gir langsommere nedbrytning.
Over tid blir plasten mer og mer fragmentert og danner såkalt mikroplast. Mikroplasten
har innvirkning på et stort antall arter, og plastpartikler er rapportert i fordøyelsen hos
en rekke arter i havet. Mikroplasten er spesielt bekymringsverdig siden den kan akkumuleres i næringskjedene, og dermed utgjøre en betydelig trussel for naturen. Heldigvis er det en økende bevissthet omkring konsekvensene av marin forsøpling. Dette har
resultert i både en rivende teknologisk utvikling, stor aktivitet i frivillig sektor og økte
bevilgninger fra myndighetene til forskning og opprydding.

Norge er på ryddetoppen i Europa
Knappe 1 % av plastforsøplingen flyter på havoverflaten eller i vannsøylen. Langs kysten
er konsentrasjonen av forsøpling mye høyere og langt mer tilgjengelig. Eunomia estimerer at det gjennomsnittlig er hele 2 tonn marint avfall per kvadratkilometer kystlinje på
verdensbasis. Regelmessig og kontinuerlig strandrydding er derfor et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres
tilbake ut på havet. Jo oftere det ryddes, jo mer marint avfall vil fanges opp.
Hold Norge Rent koordinerer den årlige Strandryddedagen, som satte nye rekorder i
2016 for sjette år på rad. Tusenvis av frivillige over hele Norge gjorde en formidabel
innsats for miljøet gjennom rydding av strender og havbunn både langs kysten og i
innlandet. Det ble registrert 1 364 ryddeaksjoner og de frivillige ryddet 869 kilometer
og samlet inn 377 tonn marint avfall. Antallet ryddeaksjoner har økt med hele 60 %
sammenliknet med 2015. Mengde innsamlet avfall har økt med 50 %, og antall meter
ryddet har økt med 43 %.
Ragn-Sells har støtter Hold Norge Rent og Strandryddedagen både med frie midler,
gratis mottak av avfall fra strandryddere og ved å sitte i styret til Hold Norge Rent. Vi
har også bidratt med gratis avfallshåndtering på ulike arrangementer som setter fokus
på marin forsøpling.

17

2016 | BÆREKRAFTRAPPORT

2016 | BÆREKRAFTRAPPORT

Gendaeceaqui omnis quiducil ius.
Rum nihil is des dusa volorum harunti sit voluptatque moluptat fugit voluptas
porum vere omni dolupta tatiatiunt moluptam que est utesecto bla des mint qui
del ius ad maio. Epernat uritasit verions equiametur aribus non parum idustiis
dolor sit, sinumquisci re, et alitasperion praeptam rae nobitati rem vende rest
mossi nos nos susdae exerum quist illaccu lluptis res namus et, autem seque
estiis voluptia que is aut lab iunt.
Maiore volupti orestio. Itasped quaspeliquos ut lab inullab iminven estiunt modit
ut voluptibusa amet vellis eum quas aut aut aut verruntium evelluptaqui od
que consequi cus apid qui ad mo vereptatem velique nimus explabor reius que
doluptatis debit repellaccum fugit et idessus amusdaes conet omniminia ipsam
litat est quatem autem. Nam hiliam vent.
Uptat. Ectias deliciet aut et etur, quiatem dis minture, cum, od quissequam nectaestia nost reptas sum et eatiber iatur, od ma voluptate aut volupta volenis mil
magnim ad quame nis atem andus qui serrore mperum as nimin eos as et ellest,
ut magnam nonest ligendam im excea sit harum fugia doluptis arum et quatium
eius rest od ent.
Aquias ea conet volorep erchicipsae doloremporit que iliquam illamusandae
voloris volo exped ma dolorem quunt.
Dignienihit occupta tissinte exceptatusae cuptatur sitint quam, seque quaecus
quidestorere repudit ma delent, tecturemquas endae nus et ea andisqu idestem
nis sunt quos sintore peritibusdam eliquia volorit apit et fugitas doluptam fuga.
Agnamende vente nis experio. Pe aligentum ea vendit, sim volores sedipsunda et
volorio doluptis doleseq uatur, officia menecus et re vere volorrume preperum et
Aktivt
forhold
til risiko
ipsania conet
aute peror
as rem autento rporiae nat ma quias es miliquatur aut
untotatque
nat.
Både arbeidet med å få rapportert inn hendelser og nesten-hendelser
arbeidetesere
med voluptus
forebygging
har vært
de senereommolo ipienia idis
Ihillanogdelitae
maior
sumintensivert
dolore et mollaut
årene. Når antallet rapporterte hendelser går ned samtidig med
senturecto mod maio tem vel et molupta tempos aut ab il ipitaquo volo millaat rapporteringsevnen er styrket tar vi det som et tegn at vi har en
bo. Etutvikling.
aut faceprestrum quibeatem quid mos vit reius, odi consequam repe por
positiv

22
16,5
11
5,5

sae vellut debit, int volo bla sitaquo erum ad enditia numque ditiae volorestiae
ra cum aspid quat alitaes volupti as ipit que as receptur, sit, consequias niet
facillit eium consendist, erferit aturit et prenduntis nimil ipit hitio te lam arum
et quiberum inctorepere, cus magnati orestectius apist inciliqui comnihil et
2014
2015
2016
alicatur, odisqui aut et doluptam aliquia volorrovit laboratem nonsequia dellore
peribusanit, quas amet voluptatiam estiam, omnimus.

21
Ihitibus dipsam faccaes maionsequo
est volores tinctiundae
eatior am quamen19
tur autempe reiusda nectaes totasperem
harchic tem sum
17
17 ullorio rataspe molum
et omnimillatis veleces tincil is iduci dollis esciis dolore vellaccupta non cuscia
13
et aut molorum 12
il earcil mo doluptaturis ab int aditem accumquae verroruptae
10
10
verum eictectem qui nam dolupis nonse velessunti re prem ut acessit et lant.
5
Ovitatem
ut mincto istiosaernat volute que doluptatis sit velent quia por res
ipsant quiat enihilia volupta autae nat mi, vendi ommodit aspelesed magni doHendelser m/ fravær
Hendelser u/fravær
Nesten-hendelser
luptatus.

Cius quaeRapporterte
adipsumhendelser
facipsuogntotatem
at offictur?
nesten-hendelser
2014 – 2016
Taque net accabore nos evene pa int.
18

FOKUSOMRÅDE 1 | SAMFUNNSANSVAR
WW

Å jobbe i Ragn Sells
Kompetente og fornøyde medarbeidere
Både Ragn-Sells og kundene våre er avhengige av at vi har fornøyde og kompetente medarbeidere. En måte å måle dette på er vår
årlige medarbeiderundersøkelse (MTU) som gjennomføres i hele
konsernet. Den viser at hele 91% er motiverte eller fornøyde og
at 93 % mener de har den nødvendige kompetansen til å utføre
oppgavene sine.

Redusere risiko
0 alvorlige ulykker er en av våre mest sentrale målsettinger, og vi
har unngått alvorlige ulykker i mange år nå. Grunnen til dette er
sammensatt, men vi tror at sertifiseringen vår på arbeidsmiljø og
systematisk arbeid med risiko i det daglige er viktige faktorer.

Integrering gjennom sysselsetting
Avfallsbransjen har tradisjon for å sysselsette personer som grunnet
nasjonalitet, helse eller andre utfordringer har falt ut av eller ikke
kommet inn i arbeidslivet. Vi samarbeider med NAV og Fretex om
tilby praksisplasser, og mange jobbsøkere har fått fast ansettelse
hos oss eller i andre bedrifter etter endt praksisperiode.

ARBEIDSMILJØ

91%

av de ansatte svarer at de er
enten motiverte eller fornøyde på jobb

0

alvorlige ulykker

10

personer prøver seg til
enhver tid i arbeidslivet på
nytt eller for første gang
på ett av våre anlegg eller
kontorer

Likestilling
Ragn-Sells er i en mannsdominert bransje og vi har arbeidet bevisst med å øke kvinneandelen i selskapet. I dag utgjør kvinnelige
ansatte, mellomledere og direktører omtrent 20% av de ansatte. Vi
har 3 kvinnelige direktører i toppledelsen.
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Digitalisering – mindre papir og
høyere produktivitet

KVALITET

Skal vi lykkes med å skape grønn lønnsomhet for
kundene og oss selv, må vi gjøre smart bruk av ny
teknologi. Et eksempel fra året som gikk er innføringen
av håndterminaler for alle sjåførene. Terminalene gjør
rapporteringen og avregningen av tjenestene enklere for sjåførene, øker datakvaliteten og korter
tiden fra jobben er gjort til kunden får statistikk og fakturagrunnlag. I tillegg skaper vi litt mindre papiravfall.

Der andre ser en slutt, ser vi en begynnelse
Å løfte avfallet oppover i avfallspyramiden er et overordnet mål både for storsamfunnet, kundene våre, bransjen og Ragn-Sells. I Norge og Norden er
mengdene til deponi allerede redusert til et minimum,
men fremdeles går mye blandet avfall til energigjenvinning. Det finnes teknologi for å sentralsortere mer
enn det vi gjør i dag, men utfordringen er at Norge er et
land med store avstander og relativt små avfallsmengder.

31%

Derfor jobber vi aktivt med å øke materialgjenvinningen
på andre måter enn store sentralsorteringsanlegg. Vi
har arbeidet spesielt med trevirke og gips, som bl.a. er
viktig for at bygg- og anleggsbransjen skal nå EU-kravene. Vi tester også enklere sorteringslinjer for blandet
avfall som kan betjene regioner/byer i norsk skala.
Vi legger også mye ressurser i å utvikle teknologi for
produksjon av substrat til biogassproduksjon basert på
emballert matavfall fra dagligvarehandelen og tilsvarende virksomhet.

Materialgjenvinning

68%
Energigjenvinning

1%

Deponi

Vi arbeider hele tiden med å løfte avfallet opp i hierarkiet

Kundetilfredshet som mål på kvalitet
«Kundens oppfatning av om produktet eller tjenesten innfrir forventningene er selve urbegrepet
på kvalitet». For å levere høyest mulig kvalitet må vi derfor vite hva kundenes forventninger er.
Evne til å lytte ut hver kunde og omdanne informasjonen til presist utformede avtaler er grunnleggende. Et annet virkemiddel er spørringene vi gjør gjennom de regelmessige Kundetilfredshetsundersøkelsene (se under). Arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenestene våre tar aldri
slutt, men referansene på neste side indikerer at vi er på riktig spor.
Kundetilfredshetsundersøkelsen vår viser en gjennomgående høy anerkjennelse av måten vi
arbeider på, men også noen punkter hvor vi kan bli bedre:
•

Mer enn 80 prosent av kundene er tilfredse eller svært tilfredse med hvordan vi tar samfunnsansvar.

•

I vurderingen av kvalitet på tjenestene scorer vi høyt på sjåførenes opptreden og på trygghet
for at vi håndterer avfallet miljømessig riktig, men får middels karakter på evnen til å gi
beskjed ved forsinkelser. Vi har derfor iverksatt tiltak for å bli bedre til å varsle.

•

77 prosent av kundene vil anbefale Ragn-Sells til andre, mens 6,9 prosent ikke vil gjøre
det. De øvrige er nøytrale.
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KVALITET

Fretex

Block Watne

NCC

”Vi har et godt inntrykk av RagnSells AS, det er et meget seriøst
firma som tar kunden på alvor.

Vårt inntrykk er at Ragn-Sells er
en samarbeidspartner med gode
rutiner, som skriver service med
store bokstaver.

”Ragn-Sells er en seriøs og løsningsorientert samarbeidspartner.
NCC har stort fokus på miljø og
kildesortering, og Ragn-Sells yter
stor hjelp til våre prosjekter.

Ragn-Sells er vår foretrukne samarbeidspartner, da de tilfredsstiller
våre krav i forhold til retningslinjer
og behov.
Samarbeidet har fungert meget
tilfredsstillende, Ragn-Sells løser
utfordringer på en meget god måte.
Vi har ingenting å utsette på samarbeidet.”
Inge-Olav Fonn
Fretex Vest-Norge AS

Quality Airport Hotel Gardermoen
”Ragn-Sells virker som et ryddig
selskap. Vi har et godt inntrykk, og
er veldig fornøyde.
Vi benytter Ragn-Sells fordi de
holder til i nærmiljøet, holder
avtaler, er punktlige på tømming og
miljøbevisste. De er raskt på plass
når vi trenger noe ekstra.
Vi har brukt Ragn-Sells i mange år,
og samarbeidet fungerer kjempebra. Hvis noe er feil eller mangler
tar vi en telefon, og ting blir ordnet
omgående.”
Harry Marthinsen

Vi benytter Ragn-Sells på grunn
av pris og kapasitet, det vil si
evnen til å kunne serve oss.
Samarbeidet med Ragn-Sells
fungerer veldig bra, spesielt når
det gjelder overholding av tidfrister
og avtaler. De er lett tilgjengelige
på telefon, og har høy fokus på
service.”
Christian Neumann

Oppfølgning og info fra vår kontaktperson er veldig god, dette fører til
godt samarbeid og at utfordringer
blir ryddet opp i.”
Maren Holler
Innkjøpssjef

Bilia

Tusenfryd

”Ragn-Sells er en profesjonell
samarbeidspartner gjeldende
håndtering av avfall/farlig avfall for
våre 20 avdelinger i Bilia.

”Ragn-Sells gir et godt inntrykk og
tar kundene sine seriøst. Vi opplever at de gjør det de kan for å løse
utfordringer som dukker opp.

Ragn-Sells løser alle våre utfordringer gjeldende avfall/farlig
avfall, sikkerhetsrådgivning, kursing og oppdateringer vedrørende
kildesortering.

De er også fleksible og greie å
samarbeide med. Vi har ofte behov
utenfor “standarden”, da kommer
de gjerne med løsninger som fungerer for oss. De fleste sjåførene har
lokalkunnskap om vår bedrift.

Bilia får oppdaterte kvartalsvise
rapporter på levert avfall/farlig
avfall. Disse inneholder mengde,
priser og et avvikssystem når det
gjelder håndtering/levering av avfall. Alt dette for å sikre at vi jobber
med forbedring.”
Roy Erlandsen
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NCC har rammeavtale med RagnSells. Opplevelsen vår er god dialog,
godt samarbeid og konkurransedyktige priser.

Samarbeidet fungerer godt. Vi har
en fast kontaktperson som tar tak i
utfordringer umiddelbart, og følger
opp til alt er i orden.”
Marit Hoff Lund
Leder for for Bygg og Parkanlegg
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ANSVARLIGHET
Vi har en ansvarlig holdning til alt. Til våre arbeidsoppgaver,
våre kollegaer, våre klienter, miljøet og kretsløpet.

HANDLEKRAFT
Mange snakker om miljø- og klimautfordringene.
Vi gjør noe med dem.

ENKELTHET
Vi skaper enkle løsninger. Løsningene vi skaper både for oss og
våre kunder er lett tilgjengelig og enkle å bruke.

HELHETSSYN
Vi tenker utover vår avdeling og jobb. Vi forstår at vårt arbeid
påvirker andre. Vi har derfor en helhetlig
tilnærming til vårt arbeid.

