
KONTAKTINFO
Vi tilbyr også en rekke andre tjenester tilpasset din bedrift. For spørsmål om hva vi kan gjøre for deg kontakt:
Sven Wiik på telefon +47 930 03 368                                                               Arild Bjelland på telefon +47 911 54 991
e-post sven.wiik@stenarecycling.com                                                       e-post arild.bjelland@stenarecycling.com

OM STENA RECYCLING
Stena Recycling er Nordens ledende gjenvinningsbedrift med over 3000 an-
satte og 200 anlegg i 10 land. I Norge er vi representert med 16 anlegg og har 
en omsetning på 1300 MNOK. Selskapet ble etablert i 1939, og vi inngår i Stena 
Sfären, en privateid selskapsgruppe med aktivitet over hele verden med hov-
edkontor i Gøteborg.  Vår filial I Kr.Sand er en av disse 16 anleggene og ett av to 
Norske Stena anlegg som har spesialisert seg på blant annet farlig avfall I tillegg 
til jern og metallholdige fraksjonstyper samt slam og deponifraksjoner.

ENKELT, TRYGT OG UTVIKLENDE

Stenas kjerneverdier er enkelt, trygt og 
utviklende. Dette kan bl.a. beskrives slik:

• 0  fraværsskader på våre arbeidsplasser
• Vi jobber for et bedre miljø
• Vi bruker vårt kvalitetsstyringssystem i 
alle ledd
• Vi har kompetanseutviklingsprogram for 
alle våre medarbeidere

FORSKNING OG UTVIKLING 

Stena Metall-konsernet har en forsknings-
plattform som er unik i et internasjonalt 
gjenvinningsperspektiv. 

For ti år siden etablerte vårt konsern et 
professorat innen industrigjenvinning på 
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, 
og teamet består nå av 11 heltidsansatte 
forskere. Arbeidet gjennomføres i tett 
samarbeid med flere universitet i mange 
europeiske land. 

Vedrønde nasjonalt deponi så er ett av 
alternativene som det regjeringsoppnevn-
te utvalget nå utreder, for behandling av 
uorganisk farlig avfall, initiert av Stena 
sammen med Veidekke og Bergmesteren.

Stena Nordic Recycling Center i Halmstad 
har også prøveprosjekt pågående for å 
gjenvinne brukte litium-ion  batterier for 
nye produkter.

SMART OG MILJØVENNLIG  AV-
FALLSLØSNING FOR PROSESSINDU-
STRIEN

Sammen skaper vi en løsning for din 
avfallshåndtering. Du får en effektiv, 
sikker avfallsløsning og gjenvinning av 
materialet. Det er bra for miljøet – samti-
dig som du kan fokusere 100 % på 
virksomheten din.  For disse fraksjonene 
kan vi tilby et vidt spekter av tjenester og 
løsninger for prosessindustrien:

- Jern og metallholdige fraksjoner
- Farlig avfall
- Slam og deponifraksjoner

Vår kompetanse og våre tjenester 
omfatter også klassifisering av avfallet, at 
vi med vår kompetanse og vårt nettverk 
finner nye løsninger ved endring i myndig-
hetskrav som medfører behov for nye 
nedstrømsløsninger, eller dersom man 
ønsker å etablere et mer lukket kretsløp 
for sine fraksjoner.  

Vi har fagpersonell som kan bidra med 
klassifisering og prøvetaking, håndtering 
av dokumentflyt inkl deklareringer, mobilt 
kontor som tar mottakskontrollen ute hos 
den aktuelle bedriften, samt bestilling og 
koordinering av tilhørende transport. Vårt 
mobile kontor, ”Avfallshjelpen” kan bidra 
med å redusere kostnadene ved avfalls-
håndtering ved at vi kan foreta mottaks-
kontrollen ute ved kundens lokasjon og 
sende avfallet direkte til behandlingsan-
legg. 

3-5 STIKKORD FOR HVA 
VÅRT SELSKAP TILBYR

• Rådgivning

• Avfallshåndtering 

• Farlig avfall

• Jern og metall

• Slam og deponifraksjoner


