
Bæredygtighedsrapport

I RGS Nordic arbejder vi på at give vores børn en verden,  
hvor Jordens ressourcer renses og genbruges. Og vi har  
et tæt samarbejde med vores kunder om at gøre cirkulær 
økonomi til en god forretning. Læs mere på rgsnordic.com
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Henrik Grand Petersen, CEO

Bæredygtighed 
ligger i  
vores DNA
Den globale samtale i medier og mellem mennesker efter-
lader ingen tvivl. Klima og miljø er øverst på listen over de 
udfordringer, menneskeheden står overfor i dag.  

Som virksomhed skal vi forholde os til problemerne, forstå 
vores rolle i de store sammenhænge og gøre en aktiv ind-
sats for at ændre tingene til det bedre. Vi skal gøre alt, hvad 
vi kan, for at efterlade Jorden i en tilstand, så vores børn 
også kan få et godt liv. Længere er den ikke.

Denne rapport beskriver, hvordan RGS Nordic arbejder med 
bæredygtighed. Vi er en miljøvirksomhed helt ind i knog-
lerne, så når vi snakker om klima, miljø og bæredygtighed, 
er det ikke fordi loven, ngo’erne eller medierne kræver det 
– det er derimod en dybt integreret del af vores forretning. 
Selve det, vi er sat i verden for.

Vi yder vores indsats inden for egne rammer, men samtidig 
hjælper vi vores kunder til at blive mere bæredygtige. Det 
kræver samarbejde at løse de alvorlige udfordringer, som 
vores klode står over for, og ved at række ud over egne ræk-
ker søger vi at maksimere effekten af vores arbejde.
Vi er specialister i behandling af affald, og vores vision er at 
give vores børn en verden, hvor Jordens ressourcer renses 
og genbruges. Vores kerneforretning giver en positiv miljøef-
fekt, idet vi genanvender ressourcer og sikrer miljøet mod 
spredning af miljøfarlige stoffer. Med dette afsæt arbejder vi 
med bæredygtighed, både for miljøet og for forretningen. 

Igennem åbenhed, sporbarhed, høj professionalisme i alle 
led af behandlingen og solid dokumentation tager vi samti-
dig ansvar for kvaliteten af vores genbrugsmaterialer. 

Denne rapport vil give dig et godt indblik i, hvordan vi ar-
bejder med bæredygtighed hos RGS Nordic. God fornøjelse 
med læsningen.



Vision
Vi vil give vores børn en verden, hvor Jordens 
ressourcer renses og genbruges. 

Mission
Vi tager initiativet og hjælper vores kunder med at 
gøre cirkulær økonomi til en god forretning. 

Værdier
1. Passionen driver os
Vi værdsætter passion, mod og beslutsomhed. Vi er 
begejstrede, og vi tror på det bedste i det enkelte 
menneske. Vores positive indstilling tiltrækker an-
dre, der har det på samme måde. Sammen skaber vi 
en fantastisk arbejdsplads, en sund forretning og en 
bedre verden.

2. Vi er forandringsparate
Vi er forandringsparate og vedholdende. Vi arbejder 
dedikeret på at fi nde den bedste løsning for vores 
kunder. Når forudsætningerne ændrer sig – og det 
gør de – så reagerer vi på dem. Vi ser forandring som 
noget positivt og en del af den rejse, vi er på.

3. Vi er en katalysator for samarbejde
Vi går efter helhedsløsninger og tror på samarbejde, 
og derfor tager vi initiativet. For morgendagens løs-
ninger kommer ud af samarbejde – internt, eksternt 
og på tværs af grænser. 
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En miljøvirksomhed 
forankret i Norden 
RGS Nordic er en nordisk virksomhed med mange års erfa-
ring inden for behandling af forurenet jord, bygge-/anlægs-
affald og industrispildevand samt genanvendelse af det 
behandlede affald. 

Det er lysten til at gøre en forskel for miljøet, der driver os. 
Vi er en toneangivende aktør på området, og vi ser det som 
vores ansvar at gå forrest i udviklingen og fi nde de bedste 
løsninger sammen med vores kunder og samarbejdspart-
nere. 

Vi er eksperter i behandling af forurenet jord. Vi foretager 
biologisk behandling på vores anlæg, hvorefter jorden kan 
nyttiggøres til anlægsformål. Desuden foretager vi en højt 
specialiseret behandling af jord på stedet for forureningen 
og uden at grave jorden op, så jorden renses og forbliver på 
sin oprindelige placering. 

Bygge- og anlægsaffald oparbejdes på vores anlæg til mate-
rialer, som kan indgå i produktionen af nye byggevarepro-
dukter, erstatte jomfruelige grusgravsmaterialer eller nyttig-
gøres til energi.  

I alt driver vi mere end 30 modtage- og behandlingsanlæg i 
Danmark og Sverige, hvor vi renser jord og oparbejder byg-
ge- og anlægsaffald. 

Vi råder samtidig over Nordens største kommercielle be-
handlingsanlæg til genanvendelse af olie og biologisk rens-
ning af industrispildevand. Dette anlæg er placeret i Stigs-
næs Industripark med et supplerende modtage- og 
behandlingsanlæg i Mongstad, Norge.

Pt. beskæftiger vi ca. 260 medarbejdere.



Vores  
hovedaktiviteter
RGS Nordic arbejder med tre hovedområder:
• Jord 
• Bygge- og anlægsaffald
• Petrokemisk og industrielt spildevand

Vores jord- og affaldsbehandlingsanlæg i Danmark og  
Sverige håndterer og behandler årligt op imod 4,5 millioner 
tons jord og affald, og spildevandsanlægget i Stigsnæs be-
handler ca. 500.000 tons petrokemisk og industrielt spilde-
vand.

Jordbehandling (off site)
Vi modtager og håndterer alle typer jord, såvel forurenet 
som ikke forurenet jord – også jord, der er klassificeret 
som farligt affald. En stor del af jorden er olieforurenet 
jord, som vi renser biologisk og efterfølgende nyttiggør. Vi 
modtager og behandler desuden svært forurenet jord, evt. i 
samarbejde med specialiserede partnere. Letforurenet jord 
og ikke-rensningsegnet jord nyttiggøres i miljøgodkendte 
anlægsprojekter, som fx terrænregulering, voldanlæg eller 
opfyld ved havneudvidelser. Vi har fuld sporbarhed for alle 
fraktioner af jord, og vi sikrer analysedokumentation, der 
bekræfter korrekt nyttiggørelse eller bortskaffelse af jorden.

Behandling af forureninger nede i jorden på stedet (in situ)
Behandling af jorden uden at flytte den giver i mange situa-
tioner god mening, da det er økonomisk og klimavenligt. In 
situ kan anvendes til forureninger med bl.a. olieprodukter, 
opløsningsmidler, pesticider, phenol, PCP, cyanid, PFAS og 
dioxin. Anvendelse af in situ behandling anbefales, hvis flyt-
ning af jorden ikke er mulig, fx under en bygning, eller ikke 
er nødvendig. 

Bortgravning af jord og vandrensning
I forbindelse med udgravninger sker der ofte en udsivning af 
forurenet vand, og det kan i nogle tilfælde være nødvendigt 
at sænke grundvandsspejlet. RGS Nordic har teknologi til at 
bortpumpe og rense dette vand, så det kan ledes til offent-
lig kloak eller recipient.

Genanvendelse af byggeaffald
Vi foretager miljømæssigt korrekt modtagelse og behandling 

af affald fra bygge- og anlægsbranchen. Affaldet forarbejdes 
med det formål at genanvende og nyttiggøre det i videst 
muligt omfang. Dette medvirker til at reducere miljøpåvirk-
ningen fra byggeaffald og understøtter FN’s bæredygtig-
hedsmål nr. 11 (også kaldet SDG #11), bæredygtige byer og 
lokalsamfund. 

Forurenet byggeaffald
Nogle affaldsfraktioner indholder miljøfremmede stof-
fer, der skal behandles, inden affaldet kan nyttiggøres. Det 
gælder bl.a. store mængder bygningsaffald med PCB. I sam-
arbejde med en specialiseret partner destrueres PCB, hvor-
efter affaldet nyttiggøres i anlægsprojekter. Dette betyder, 
at kemikalier og affald håndteres miljømæssigt forsvarligt, 
samt at naturressourcer forvaltes bæredygtigt, hvilket un-
derstøtter SDG #12, ansvarligt forbrug og produktion.

Petrokemisk og industrielt spildevand
Petrokemisk spildevand med fri fase af olie bliver adskilt 
i olie- og vandfase. Oliefasen går til genanvendelse, mens 
vandfasen renses i vores biologiske renseanlæg. Dette gæl-
der også industrispildevand. 

Det biologiske renseanlæg er unikt, da det kan håndtere 
spildevand med højt saltindhold. Vi har mulighed for at sup-
plere den biologiske renseproces med kemisk fældning til 
fjernelse af metaller. Efter den biologiske rensning bliver 
vandet efterpoleret i mikrofilter, sandfilter og kulfilterko-
lonner, så det overholder vilkårene og kan føres tilbage til 
naturens kredsløb ved udledning til Storebælt. Ved rense-
processen dannes biologisk slam, som nyttiggøres til ener-
gifremstilling. Denne aktivitet medvirker til at forhindre og 
reducere havforurening, og vi understøtter dermed SDG #14, 
Livet i havet.

Sådan genanvendes eller nyttiggøres  
byggeaffald
•  De tunge fraktioner (beton, tegl, sten, asfalt) kan 

efter behandling nyttiggøres til ubundne bærelag 
eller køreveje ved anlægsprojekter.

• Beton genanvendes som tilslag til ny beton.
•  Gips, jern/metal, papir, pap, glas og plast afsættes 

til genanvendelse.
•  Sanitet og stenuld genanvendes som ny stenulds-

isolering.
• Træ går til genanvendelse eller energinyttiggørelse.
•  Desuden går en del blandet, brændbart affald til 

energinyttiggørelse via forbrænding.
•  En meget lille del af affaldet (under 3 %) bliver de-

poneret. 

Det betyder, at forbrug af naturlige ressourcer und-
gås, og miljøet spares for store mængder drivhusgas.
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Samfundsmæssigt ansvar har ofte handlet om at reducere 
risikoen for ”dårlige sager”, der kunne skade omdømmet. Fx 
børnearbejde hos underleverandører. Man har mest bekym-
ret sig om sin legitimitet, og hvordan man tog sig ud i andres 
øjne.

Virksomheder i transformation
Lige nu ser vi mange virksomheder, der går mere målrettet 
til værks i forhold til samfundsansvar. De vil ikke nøjes med 
at ”opføre sig ordentligt”, men vil også gå foran og indtage 
en mere aktivistisk rolle for at skabe positive forandringer. 
Disse foregangsvirksomheder er i gang med paradigmeskift 
til en mere bæredygtig drift. 

Indenfor affaldsbranchen ser vi det samme. Mange af vores 
kunder overvejer i disse år, hvordan bæredygtighedsdagsor-
denen bliver bedre inkluderet i deres forretning. Her oplever 
mange, at bæredygtighed er en kompleks størrelse, som kan 
være svær at måle på og forholde sig konkret til.  

Vi ser det som en af vores væsentligste opgaver at være 
med til at løse denne udfordring. Det gør vi sammen med 
vores kunder ved at forstå deres specifikke behov i forhold 
til bæredygtighed og ved at medvirke til at finde de bedste 
løsninger. På den måde udlever vi vores mission om at hjæl-
pe vores kunder til at gøre cirkulær økonomi og bæredygtig-
hed til god forretning.

Hidtil har mange virksomheder kun set bæredygtighed 

og samfundsmæssigt ansvar som en risikoreducerende 

hygiejnefaktor.

Nu er ansvarlige virksomheder på vej til at indlejre det i 

kerneforretningen.

Fra 
hygiejnefaktor til 
kerneforretning

CLIMATE
• Carbon footprint
• Benchmark
• Tailored report

ENVIRONMENT
• Impact from treatment
• Mass balance
• Tailored report

BUSINESS VALUE
• Economy
• Contingency
• Transparency

COMPLIANCE
• Regulatory framework
• Market demand
• Documentation

RESOURCES
• Recycling efficiency
• Operationel excellence
• Tailored report

Bæredygtighed i håndtering af affald er en kom-
pleks størrelse. Vi har alle en opfattelse af at vi skal 
sørge for at bruge vores ressourcer klogt. Vi er også 
opmærksom på at vi har en meget stor klimaudfor-
dring, som vi skal finde løsninger på. Og vi ved at 
naturen er følsom overfor miljøpåvirkningerne fra 
vores udledninger.

Hvad er vigtigst og hvordan skal vi prioritere, hvis 
der er indbyggede konflikter i vores handlinger.
Disse dilemmaer er ansvarlige virksomheder op-

mærksom på og RGS ønsker at give vores kunder de 
bedste forudsætninger for at handle ansvarligt og 
prioritere bedst muligt. Dette skal ske samtidig med 
at de har en bæredygtig forretning.

I samarbejde med vores kunder bringer vi udfor-
dringerne i disse dilemmaer ind i vores dialog for at 
vi sammen kan finde den løsning, der bedst muligt 
lever op til kundernes prioritering og skaber størst 
mulig bæredygtighed.

Indlejring af bæredygtighed i kerneforretningen
Vores kerneydelse med at rense og genanvende jord, vand 
og byggematerialer bidrager i sagens natur til bæredygtig-
hed. Det skal dog ikke stå alene. Mange af vores kunder er 
ansvarlige virksomheder, der ønsker at give deres bidrag til 
en bæredygtig udvikling. Derfor går vi i tæt dialog med disse 
kunder for at forstå deres tilgang til bæredygtighed og for 
at kortlægge, hvordan vi kan understøtte deres arbejde med 
tilpassede ydelser, der giver dem værdi. 

I dialogen med kunderne om, hvilke faktorer de mener er 
væsentlige for, at deres forretning kan være både økonomisk 
og miljømæssigt bæredygtig, tager vi udgangspunkt i vores 
”Pentagon of Sustainability”. 

Vi drøfter med vores kunder vigtigheden af centrale emner 
i forhold til bæredygtighed af deres forretning. Vi kommer 
omkring, hvorvidt klimaeffekter, miljøeffekter, ressourceef-
fekter, compliance og forretningsmæssig værdi har betyd-
ning for koblingen af bæredygtighed til deres forretning.

I vores søgen efter de bæredygtige løsninger skal der ofte 
foretages afvejninger. Aktiviteter, der reducerer trækket på 
naturlige råstoffer og fjerner miljøfarlige stoffer fra kredslø-
bet, medfører ofte forbrug af energi og dermed udledning af 
CO². Dette er eksempler på forhold, som vi inddrager i vores 
dialog med kunder, så de kan tage beslutning om bæredyg-
tighed i deres forretning på et godt belyst grundlag.

”OK/Q8 driver tankstationer på en sik-

ker og miljøvenlig måde. Igennem et 

mangeårigt, professionelt samarbejde 

med RGS Nordic sikrer vi miljøet mod 

forureninger fra vores tankstationer.”  

Project Manager Engineering,  
Johan Haglund, OKQ8.
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”Jeg møder som sælger for RGS 

Nordic ofte kunder, der har ambitio-

ner om at handle bæredygtigt. Jeg vil 

gerne kunne gøre en forskel både for 

mig selv og mine kunder og derigen-

nem hjælpe dem med at tage ansvar 

for vores klodes fremtid. Derfor er jeg 

meget tilfreds med, at RGS Nordic har 

sat bæredygtighed på dagsordenen.” 
Business developer Johan Holm,  
RGS Nordic.



Cirkulær økonomi
01  Øge materialer i cirkulære kredsløb

02 Etablere sporbarhed på produkter

03  Etablere partnerskaber og sætte  
 standard i branchen

04  Håndtere farlige stoffer i affaldet

05  Anvende bedste teknologier

06  Implementere innovative produkter

07  Forbedre ressourceeffektivitet

Miljøeffekter
08  Reducere CO²

09  Reducere emissioner

10  Reducere eget affald

11  Reducere energiforbrug

12  Etablere egenproduktion  
 af energi

Mennesker
13  Forbedre arbejdsmiljø

14  Uddanne medarbejderne

15  Bidrage til medarbejdernes velvære

16  Øge medarbejdertilfredsheden

17  Øge diversitet og ligestilling

Ansvarlig forretning
18  Sikre compliance

19  Reducere risikoen for korruption

20  Implementere CSR-krav til   
 eget materiel

21 Implementere ansvarlig 
 leverandørstyring

22  Opbygge kvantitativ og   
 international CSR-profi l
23  Videreudvikle kultur og   
 arbejdsgange

24  Kommunikere om CSR

25  Videreudvikle god adfærd

26  Medvirke til inklusion

27  Bidrage til lokalsamfund

28  Implementere politik for   
 donationer mv.

29  Bidrage til ansvarlige hensættelser

30  Bidrage til menneskerettigheder

31  Implementere CSR-krav til   
 eksterne transportører

Hos RGS Nordic har vi et klart billede af vores rolle i samfun-
det. Vi skal være med til at sikre, at kommende generationer 
lever i en verden, hvor Jordens ressourcer renses og genbru-
ges, og hvor deres levevilkår ikke begrænses af miljøfarlige 
stoffer i omgivelserne og overforbrug af naturens ressour-
cer. 

Som aktør i miljøbranchen har vi 
særlige muligheder for at præge 
udviklingen frem mod en cirku-
lær økonomi, hvor ressourcer 
udnyttes med høj værdi. Denne 
dagorden bringer vi i spil over 
for kunder, samarbejdspartnere, 
myndigheder og lovgivere, og på 
den måde understøtter vi SDG #17. 

Vores medarbejdere er den vigtigste ressource i dette 
arbejde. Vi bringer dem bedst i spil, når de har gode ram-
mer for deres arbejde, og når arbejdet er meningsfuldt. Vi 
arbejder derfor på at skabe optimale fysiske og psykiske 
arbejdsforhold og på at tydeliggøre for vores medarbejdere, 
at de bidrager til løsningen af væsentlige samfundsmæssige 
udfordringer. 

Involvering af medarbejdere
Vi har spurgt os selv og vores medarbejdere om, hvordan vi 
bedst bidrager til en bæredygtig fremtid. Hvor kan vi gøre 
en ekstra indsats, og hvilken effekt vil det få for os selv og 
samfundet? Resultatet illustreres i vores væsentlighedsma-
trice, der hjælper os til at udpege og bruge energien på de 
områder, der giver den største effekt for samfundet, vores 
kunder og os selv.

Vi vil give vores børn en verden, hvor Jordens 

ressourcer renses og genbruges

Sådan arbejder 
vi med 
bæredygtighed

Prioritering af indsatser
Vi har således udpeget en række primære indsatser inden 
for områderne cirkulær økonomi, miljøpåvirkning, ansvarlig 
forretning og medarbejderforhold.

I 2018 har vi prioriteret at arbejde med at forbedre arbejds-
miljø og velvære for vores medarbejdere, mindske klima-
påvirkninger, reducere eget affald, etablere en international 
bæredygtighedsprofi l, øge materialer i cirkulære kredsløb og 
håndtere miljøproblematiske stoffer i affaldet.

Indsatserne vil blive beskrevet i de efterfølgende afsnit.
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For RGS Nordic drejer cirkulær økonomi sig om at sikre, at 
vores ressourcer bruges bedst muligt, så de ikke går tabt. De 
ressourcer, vi håndterer, er jord og materialer fra byggeindu-
strien. For at handle bedst muligt er det nødvendigt at sætte 
ressourcerne ind i deres rette sammenhæng. 

Sand, grus og sten er ved at blive en begrænset ressource, 
og allerede nu er der stigende afstande mellem udvindings-
områder og anvendelsesområder. Omkring storbyer som 
København og Stockholm er tilgængeligheden af jomfruelige 
råstoffer begrænset. Samtidig er det i storbyerne, at vækst 
og byggeaktivitet er størst, så råstofferne transporteres 
over voksende afstande. I Danmark op til 100 km og Sverige 
endnu længere. 

Der skal tænkes anderledes. Der er behov for at udnytte 
de mange ressourcer, der er lagret i byernes bebyggelse og 
infrastruktur. Ud af mange milliarder tons af ressourcerne 
kvarts og ler frigøres hvert år 0,5-1% som affald. Lovgiverne 
er begyndt at blive opmærksom på dette, så det indtænkes i 
de nationale strategier for ressourcer* og cirkulær økonomi, 
at byggeaffald udnyttes med større værdi**.
*Sveriges Mineralstrategi, Näringsdepartementet (2013)  
**Regeringens strategi for cirkulær økonomi (2018)

RGS Nordic har som strategisk indsatsområde at øge vær-
dien i genanvendelse af bygningsaffald samt sikre kvaliteten 
i genanvendelsen i forhold til miljøfarlige stoffer. Dermed 
medvirker vi til en bæredygtig forvaltning og effektiv ud-

nyttelse af naturressourcer, en 
miljømæssig forsvarlig håndte-
ring af affald i hele livscyklussen 
samt en væsentlig reduktion i 
affaldsmængden gennem genan-
vendelse. Vi understøtter igen-
nem vores strategiske indsats 
SDG #12, ansvarligt forbrug og 
produktion.

Nyttiggørelse og genanvendelse af materialer fra 
bygge/anlæg
I den danske strategi for cirkulær økonomi lægges der op til, 
at ressourcerne fra byggeriet udnyttes med højere værdi. De 
største mængder af byggeaffald udgøres af beton, tegl, as-
falt og træ, og af disse materialer nyttiggøres ca. 95% i dag.  

Et skifte til cirkulære materialestrømme for byggeaffald 
kræver et kursskifte, så affaldet kommer tilbage som nye 
byggevarer. Den store udfordring er, at materialer fra byg-
geaffald er forskellig fra jomfruelige råstoffer. Det kræver i 
de fl este tilfælde, at der udvikles nye byggevarer med afsæt 
i den anderledes råvare – vi snakker om et paradigmeskifte: 
Fra affald ind i produkter til produkter af affald. 

Vi har ikke længere råd til en brug og smid væk-kultur.

Vi skal fremstille og forbruge bæredygtigt ved at gen-

bruge og genanvende vores ressourcer.

Vi løber snart 
tør for råstoffer

Om 14 år slipper råstofferne til 
Københavns byggeri op
Der er kun reserver af jomfrueligt sand og grus ved 
København til de næste 14 år. Samtidig stiger beho-
vet for råstoffer til byggeriet med 40% over de næste 
20-25 år.

”Med den aktuelle byggeaktivitet og befolknings-
tilvækst forventer vi, at der kan opstå knaphed på 
visse råstoffer inden for en kortere årrække. Vi har 
derfor en konkret udfordring, og her ser regionen 
sekundære råstoffer fra nedrivninger som en vigtig 
del af løsningen. Denne form for cirkulær økonomi 
skal hjælpe os med at afkoble ressourceforbruget 
fra den økonomiske vækst - helt i tråd med FNs 
verdensmål” Chefkonsulent, Jens Lind Gregersen, 
Region Hovedstaden

”Vi har et stort behov for råstoffer til byggeriet, og vi 
er meget opmærksom på, at tilgængeligheden af rå-
stoffer, specielt omkring de store byer, er begrænset. 
Vi efterspørger derfor løsninger, hvor de sekundære 
ressourcer fra nedrivningerne i storbyerne udnyttes 
med en højere værdi.” Head of Sustainability, 
Anna-Mette Monelly, NCC.

Gammel beton genanvendes i ny beton 
DK Beton og RGS Nordic har i samarbejde med Tek-
nologisk Institut og med støtte fra Miljøstyrelsens 
MUDP-midler gennemført den første del af et tre-
årigt udviklingsarbejde med det mål at fremstille og 
anvende tilslag af gammel beton i fremstilling af ny 
beton i en industriel proces. RGS Nordic leverer nu 
kontinuerligt betontilslag til DK Betons produktion.

”Vi kan se en øget efterspørgsel blandt vores kunder 
efter cirkulær beton, og vi har teknikken til at frem-
stille den. Vi har derfor høje forventninger til den 
industrielle fremstilling af betontilslag til at støtte 
denne efterspørgsel." CEO Niels Søndergård-
Petersen, DK-Beton, Heidelberg koncernen.

Beton fra P-hus til genanvendelse i ny beton
IKEA har bæredygtighed højt på dagsordenen. IKEA 
har således ønsket, at beton fra nedrivning af et P-
hus skulle genanvendes i ny beton. RGS Nordic pro-
ducerer betontilslag til brug hos DK Beton. 

”Hos IKEA kerer vi os meget om, at alle vores pro-
dukter er bæredygtige. Igennem samarbejdet med 
RGS Nordic opnår vi, at betonen fra vores P-hus gen-
anvendes til ny beton, hvilket er et godt eksempel 
på IKEA’s bæredygtighedstankegang.” Construction 
Project Manager, Property, Mohamed Abdel Latif, 
IKEA.
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Disponering af jord
I Danmark er det vores forudsætning, at jord, der kan renses, 
skal renses. Derefter kan jorden nyttiggøres i bygge-/an-
lægsprojekter, ofte med en miljøgodkendelse. 

I Sverige anvendes jord ofte til slutafdækninger og op-
bygning af deponier. Således anvendes jorden til nyttig-
gørelsesformål i forbindelse med gamle deponier. En del af 
jorden burde dog kunne anvendes til fl ere projekter, så der 
opnå en højere nyttiggørelsesgrad. RGS Nordic samarbejder 
med Göteborg kommune om et dokumentationskoncept, så 
disponering kan ske med afsæt i ”Forordningen om miljöfar-
lig virksamhet och hälsoskydd”. Det vil betyde, at omkring 
150.000 tons jord pr. år bliver nyttiggjort i stedet for depo-
neret, alene i Göteborg-området. For de øvrige store byom-
råder i Sverige vil tilsvarende store mængder jord kunne 
nyttiggøres. 

Bæredygtig spildevandsbehandling
Fri fase olie i olieholdigt spildevand fra offshorebranchen 
separeres fra og nyttiggøres til sekundært brændsel. Be-
handling af spildevand i vores biologiske vandbehandling 
kræver både justering af pH og tilførsel af kulstofkilder for 
bakteriernes vækst, så behandlingen bliver optimal. Her 
bruger vi affaldslud og affaldsglycol, der således bliver nyt-
tiggjort. 

Brugt lud og glycol nyttiggøres i vandbehandling
Bakterierne i vandbehandlingen kræver en stabil 
kulstofkilde som føde for at kunne nedbryde kom-
plekse organiske stoffer, og her udnytter vi affalds-
glycol som fødekilde. Tilsvarende har vi nyttiggjort 
brugt lud til justering af pH i processen.

”Københavns Lufthavne A/S er meget tilfreds med, 
at glycol-spildevand fra de-icing af fl y bliver brugt 
som kulstofkilde i den biologiske rensning af spil-
devand hos RGS Nordic. Det bidrager til, at vores 
ressourcer håndteres mere bæredygtigt.” Director, 
Environmental Affairs, Inger Seeberg, Københavns 
Lufthavne A/S

”Vi deponerer i dag alt for meget 

jord og bygningsaffald, som burde 

nyttiggøres eller genanvendes. Det 

er der ikke råd til. Dels bruger vi 

unødig meget deponeringskapacitet, 

og dels har vi også en begrænsning 

på tilgængeligheden af jomfruelige 

råstoffer omkring de store byer som 

Göteborg.” Arkitekt, Anders Svensson, 
Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Stad.

Sporbarhed og dokumentation
Materialer, der frembringes af bygge- og anlægsaffald ifm. 
nedrivninger og renoveringer, er ikke klinisk renset for rester 
af andre materialer og miljøfarlige stoffer. Ved nyttiggørelse 
eller genanvendelse af disse materialer skal dette tages i 
betragtning. 

RGS Nordic har indført systematisk kvalitetskontrol af ma-
terialer. Disse leveres derfor med datablade, der redegør 
nærmere for såvel de tekniske egenskaber som renheden 
ift. miljøfarlige stoffer og indhold af andre materialer. Det 
sikrer, at vores kunder har et godt kendskab til materialerne. 
Desuden giver vi i databladene vores anbefaling af, hvor og 
hvordan materialerne bedst anvendes. 

Brugt ROCKWOOL bliver til ny isolering
I en årrække har RGS Nordic indsamlet og oparbejdet 
brugt ROCKWOOL isolering fra genbrugspladserne, 
hvor stigende mængder indgår i produktionen af ny 
isolering.

”ROCKWOOL arbejder målrettet på at vækste den 
cirkulære økonomi og har en ambitiøs målsætning 
om at tilbyde returordninger i 30 lande inden 2030, 
mod i dag 10. I Danmark har vi etableret et retursy-
stem for genanvendelse af brugt stenuldsisolering 
i et mangeårigt samarbejde med RGS Nordic og 
erfaringerne har været værdifulde  som afsæt for   
de øvrige  lande. Ved at skabe cirkulære løsninger 
medvirker vi til reducere forbruget af naturens res-
sourcer og deponering af affald.” Anthony Abbotts, 
Director Group Sustainability, Rockwool.

1716

CIRKULÆR
ØKONOMI



Allerede nu ser vi effekterne af den globale udledning af 
CO2. Mange oplever ekstremt vejr med storme, skybrud, 
tørke, højvande – alt sammen effekter af den globale op-
varmning. 

CO2-udledning fra brugen af fossile brændsler er en af de 
primære årsager. Her må vi alle tage ansvar. Også en miljø-
virksomhed som RGS Nordic, der overordnet har en positiv 
miljøpåvirkning i kraft af vores aktiviteter, medvirker til ud-
ledning af CO2. Det er både fra vores aktiviteter og fra den 
tilhørende transport. 

Vi vil tage vores ansvar for, at klimaeffekten begrænses 
mest muligt. Først og fremmest vil vi kortlægge den effekt, 
vores aktiviteter har på klimaet, og dernæst vil vi perspek-
tivere denne viden, så alle i vores værdikæde, inklusive os 
selv, kan handle på et solidt vidensgrundlag og træffe de 
mest bæredygtige valg.

Kortlægning af CO2-udledning fra RGS Nordics aktiviteter
Vi har kortlagt den samlede CO2-udledning fra vores aktivi-
teter i Danmark, Norge og Sverige. Kortlægningen omfatter 
vores direkte brændstofforbrug i maskiner og biler samt 
forbruget af elektricitet, svarende til scope 1 og 2 i Green 
House Gas Protocol. Ikke omfattet er udledninger fra in situ-
projekter udenfor vores egne anlæg. Kortlægningen giver os 
et overordnet overblik over direkte og indirekte emissioner 
af CO2 fra vores aktiviteter og et grundlag for at reducere 
udledningen. 

Den samlede udledning af CO2 er 7.500 tons pr. år (scope 1 + 
2), hvor 84% kommer fra drift af maskiner, 5% fra firmabiler 
og 11% fra forbrug af elektricitet. Vi vil i det efterfølgende 
vise, hvordan vi kigger indad for at reducere vores emissio-
ner, og hvordan vi hjælper vores kunder til at træffe bære-
dygtige valg baseret på faktuel viden. 

Klimaregnskab for behandling af jord og affald  
på vores anlæg
Den overvejende del af CO2-udledningen kommer fra for-
bruget af brændstof til vores maskiner. Gennem de sene-
ste år har vi foretaget store investeringer i udskiftning af 
maskinparken (neddelere, jordsorterere, materialesorte-
ringsmaskiner, læssemaskiner samt mindre grej) til mere 
brændstoføkonomiske modeller, og det har forbedret 
brændstoføkonomien med 14%. Desuden har vi haft fokus 
på tomgang, så maskinerne ikke bruger unødigt meget 
brændstof. 

Trods en øget omsætning på 25-30% har brændstofforbruget 
været uændret, hvilket betyder at vores samlede brændstof-
besparelse i kraft af mere brændstoføkonomiske maskiner 
og fokus på tomgang er af størrelsesordenen 20%. 
 
Klimaregnskab for biologisk behandling af spildevand
For vores vandbehandling går vi et spadestik dybere, idet vi i 
samarbejde med Syddansk Universitet har udarbejdet et kli-
maregnskab efter retningslinjerne i GHG-protokollen (Green 
House Gas Protocol) og principperne samt krav til kvantifice-
ring og rapportering ifølge ISO 14064-1.

Klimaregnskabet er opgjort for de aktiviteter, der er under 
vores driftskontrol. Klimaregnskabet omfatter vores direkte 
emissioner (scope 1) fra brug af brændstof og respiration fra 
bakteriekultur på anlægget i Stigsnæs, indirekte emissioner 
fra forbrug af elektricitet (scope 2) samt indirekte emissio-
ner fra indkøb af varer, fx regenerering af kulfiltre, tjeneste-
ydelser og nedstrømsbehandling af slam fra behandlingen 
(scope 3). For 2018 er den samlede udledning af drivhusgas-
ser, primært CO2, i alt 8.800 CO2-eq./år.

Carbon footprint for vores behandling af spildevand
Carbon footprint angiver den relative udledning af CO2 ved 
gennemførelsen af en proces, hvilket for vores biologiske 
spildevandsanlæg er rensning af 1 tons spildevand. 

Carbon footprint for biologisk rensning af spildevand lig-
ger i intervallet 21 ± 5 kg CO2 for hver tons spildevand, der 
behandles. Variationen i carbon footprint kan primært hen-
føres til forskelle i indholdet af organisk stof, idet højere 
indhold giver øget carbon footprint. Til sammenligning er 
carbon footprint ved forbrænding af spildevand næsten 
1.000 kg CO2 pr. tons. 

Biologisk behandling af spildevand giver en udledningen af 
CO2, der er 50 gange mindre end behandling ved forbræn-
ding. Den markante reduktion af CO2-emissionen kompense-
rer således for eventuel transport af spildevand over meget 
store afstande. 

Vi kan ikke fortsætte med at udlede stigende  

mængder CO2. 

Der er brug for en kraftig opbremsning.

Der skal  
reageres på klima- 
effekterne nu
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Behandling af forurenet jord hos RGS Nordic sparer CO2

Normal praksis i Sverige for jord med høj forureningsgrad 
(over MKM) er, at alting deponeres. Ved behandling hos RGS 
Nordic frasorteres marksten, og jorden klassificeres. Bero-
ende på denne klassificering kan jorden disponeres mere 
optimalt til slutafdækning hhv. deponi. 

Denne tilgang giver miljøgevinst, fordi:
• brugen af deponi minimeres
• påvirkningen fra deponier reduceres
• jorden nyttiggøres til slutafdækning eller andre formål
• der spares på brug af natursten
• transporten bliver mere optimal  

Samlet set betyder det, at CO2-udledningen fra den gængse 
tilgang er mere end 50% større end ved RGS Nordics tilgang. 
[Livscykelanalys återvinning förorenad jord, Miljögraff, 2014]. 

In situ-behandling af jord er en klimavenlig løsning
Biologisk behandling af jord, der er forurenet med fx olie 
eller andre biologisk omsættelige forureninger, kan ske i jor-
den (in situ), på stedet efter opgravning (on-site) eller på et 
anlæg efter opgravning og flytning (off-site). 

CO2-udledningen fra de forskellige metoder afhænger af 

CO2-emission ved 1.000 km transport af vand med 
skib = 10 g CO2/ tons * 1.000 km = 10 kg CO2/tons.
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håndteringsgraden. In situ giver entydigt den laveste CO2-
udledning, hvorimod behandling af opgravet jord giver en 
ca. 50% større CO2-udledning grundet maskinhåndteringen 
under opgravning. Behandling på et anlæg forøger yderlige-
re CO2-udledningen grundet transporten, hvor transport på 
50-150 km giver en forøgelse på 400-800%. In situ-behand-
ling er således klart den mest klimavenlige fremgangsmåde. 
[Carbon Footprint från efterbehandling av förorenade områ-
den, SGF projekt, 2010]. 

Optimeret transport mindsker klimabelastningen
Transport er nært forbundet med vores aktiviteter. Mange 
millioner tons materialer, råstoffer og spildevand leveres på 
vores anlæg med lastbil. Dertil kommer omflytning mellem 
vores anlæg til behandling og efterfølgende transport ud til 
videre disponering. 

For 2018 satte vi fokus på at optimere brændstofforbruget 
til ekstern transport, hvor vi har brugt vores disponerings-
omkostninger som indikator, idet denne er stærkt forbundet 
med transportomkostningen. Vi havde som mål at reducere 
med 2% om året. Dette mål er ikke blevet indfriet. Vores dis-
poneringsomkostninger er uændret, hvilket primært skyldes, 
at lokale disponeringsmuligheder er lukket.

Skibstransport giver ofte mindre udledning af CO2
Med vores anlægs placering tæt ved havne kan vi ofte til-
byde transport med skib som alternativ til lastbil. Der er 
stor forskel på CO2-udledningen ved transport med skib i 
forhold til lastbil, så selvom der indregnes et mindre behov 
for transport med lastbil, så kan skibstransport ofte betale 
sig. Vi har i aktuelle sager haft CO2-besparelser på op imod 
50% ved at benytte blandet skibs- og lastbiltransport. Vi 
kan således inddrage klimaeffekten fra såvel vores egne 
behandlinger som den tilstødende transport i det samlede 
aftryk for affaldsbehandlingen ved samarbejde med os. 

CO2-emission ved skibstransport = 10 g CO2/tons/km. 
CO2-emission ved lastbiltransport = 59 g CO2/tons/km*
* : http://www.worldshipping.org/industry-issues/ 
environment/air-emissions/carbon-emissions
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Færre tomkørsler med lastbil
Dagligt kører mere end 1.000 lastbiler ind og ud af RGS Nor-
dics anlæg. En stor andel af disse lastbiler kører tomme den 
ene vej. Disse tomtransporter giver en unødig udledning af 
CO2. 

RGS Nordic har i 2018 deltaget i et udviklingsarbejde i regi af 
UNDP og Deloitte, hvor vi arbejder med FN’s verdensmål. Vo-
res tilgang er at levere data til eksterne samarbejdspartnere, 
så de kan optimere deres transporter og derved reducere 
antallet af tomkørsler. Dette vil reducere udledningen af CO2, 
give en bedre økonomi i transporterne og medføre et mar-
kant tættere samarbejde med kunder. Projektet er afsluttet i 
UNDP-regi, og vi arbejder videre med projektet i samarbejde 
med transportører. Dette projekt understøtter SDG #11, klima 
og SDG #17, samarbejde.

Vi har fokus på alle miljømæssige aftryk
Samlet set har vi en positiv effekt på miljøet, og vores ker-
neforretning sparer samfundet for mange ressourcer. Vores 
aktiviteter medfører dog også negativ miljøpåvirkning, da vi 
ikke kan undgå at forbruge ressourcer og udlede til omgivel-
serne i form af spildevand, støv og lugt. Vi er meget bevidste 
om de miljømæssige fodaftryk, vi efterlader, og vi har stor 
fokus på, at de bliver så bæredygtige som muligt. 

Vi udleder renset vand til kommunale renseanlæg eller di-
rekte til havet. Vi har fokus på, at disse udledninger sker i 
fuld overensstemmelse med reguleringen. I 2018 blev BREF-
noterne for affaldsbehandling færdiggjort, hvilket betyder, 
at de nye BAT-konklusioner skal være implementeret inden 
2022. RGS Nordic har bidraget med data fra vores vandbe-
handlingsanlæg til disse BAT-konklusioner, og allerede på 
nuværende tidspunkt lever vi op til de nye regler. Vi arbejder 
tilsvarende seriøst med udfordringer fra støv og lugt.

Kvalitet af materialer kan have betydning på miljøet
Intet jord- eller affaldsmateriale er jomfrueligt rent, der er 
altid et vist indhold af stoffer eller fysiske materialer. Vores 
rolle er at sikre, at dette indhold er veldokumenteret, og at 
disponeringen af jord og materialer sker uden uacceptabel 
påvirkning af vores fælles miljø. Der skal være overensstem-
melse mellem den miljømæssige kvalitet af jord og mate-
rialer og den anvendelse, der sker af disse. Det sikrer vi gen-
nem solid dokumentation og dialog med aftagere.
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”Som miljøvirksomhed gør RGS 

Nordic en forskel. Jeg vil godt bidrage 

til, at vi gør det endnu bedre. Derfor 

er jeg meget tilfreds med, at RGS 

Nordic har sat bæredygtighed på dags-

ordenen. Jeg tror på, at det er den 

rigtige vej, så vi kan efterlade en bedre 

verden til vores børn.” Department 
Manager, Morten Rheinholdt Jensen, 
RGS Nordic
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RGS Nordic er i en proces, hvor vi ekspanderer kraftigt, og 
hvor vi samtidig sætter nye strategiske udviklingsmål. Det 
har afgørende betydning, at vores medarbejdere bidrager til 
denne proces, da de er den vigtigste ressource for at gen-
nemføre de nødvendige forandringer.

For at vores medarbejderne kan bidrage, skal de have et so-
lidt fundament at stå på. De skal have gode arbejdsforhold, 
hvor de kan føle sig sikre på at komme lige så friske hjem om 
aftenen, som de mødte ind om morgenen – både fysisk og 
mentalt. 

Desuden skal arbejdet give mening. Følelsen af at gøre en 
forskel betyder meget for de fleste mennesker. Vores ak-
tiviteter giver i sig selv god mening, idet vi bidrager til, at 
Jordens ressourcer renses og genbruges. Det er godt, men vi 

vil gøre det endnu bedre, så vi kan fastholde vores dygtige 
medarbejdere, udvikle dem og tiltrække de bedste kandida-
ter til nye stillinger.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø 
Et sundt arbejdsmiljø, fysisk og psykisk, er forudsætningen 
for, at vi mennesker kan yde vores bedste. Sikkerheden for 
medarbejdere og alle andre, der færdes på vores anlæg, 
har højeste prioritet. Vi følger løbende op på indsatsen i ar-
bejdsmiljøorganisationen og ved arbejdspladsvurdering. 

Den seneste arbejdspladsvurdering for RGS Nordics medar-
bejdere med danske chefer viser, at der er ganske få eksem-
pler (0-2%) på dårligt psykisk arbejdsmiljø i form af trusler, 
direkte vold, seksuel opmærksomhed, mobning eller anden 
krænkelse. Dette er generelt rigtigt godt, og der er fulgt op 
på aktuelle forhold hos de involverede. Det fysiske arbejds-
miljø viser eksempler (4-27%) med udfordringer i relation til 
temperatur på arbejdssted, luftkvalitet, lys- og støjforhold, 
rengøring, skimmelproblemer, ergonomiske forhold, risici for 
ulykker samt værnemidler. Disse forhold er vurderet samt 
prioriteret, og der er igangsat handleplaner.

Tillid, stolthed og fællesskab er grundlaget
I vores arbejde med at skabe en god arbejdsplads anven-
der vi den internationale medarbejdermåling ”Great Place 
to Work”. Vi har målt vores nuværende tilstand og således 
fået klarlagt, hvordan medarbejderne opfatter vores fælles 
arbejdsplads. Det giver et overblik over graden af tillid, stolt-
hed og fællesskab, og vi får viden om vores styrker og om, 
hvor vi skal udvikle organisationen. 

Vores resultater viser, at vi på tværs af alle parametre ligger 
lidt over gennemsnittet ved benchmark overfor alle ”Great 
Place to Work”-virksomheder i Danmark. Det er et rigtigt 
godt udgangspunkt for at styrke vores organisation yderli-
gere. Mest iøjnefaldende er, at vi ligger markant over niveau 
i forhold til stolthed, specielt for image, i forhold til gennem-
snittet af andre virksomheder. 

Med den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgel-
se har vi taget hul på at forbedre os på vores svage sider og 

MENNESKER

Som ansatte forventer vi meget af vores arbejde. 

Der skal være gode rammer, men også et større formål 

med det, vi laver.

Arbejde med 
mening og under 
gode forhold

understøtte vores stærke sider. I det kommende år er det et 
indsatsområde for de enkelte ledere at forstå målingen for 
netop deres afdeling og sætte tiltag i værk for at forbedre 
arbejdspladskulturen. Tilfredshedsundersøgelsen er i første 
omgang gennemført i Danmark og Norge samt for svenske 
medarbejdere med danske chefer. 

Vi havde et mål om at være en ”Great Place to Work”-certifi-
ceret virksomhed pr. 1. maj 2019. Det vil blive i værksat efter 
at vi i det kommende år udruller medarbejdermålingen i re-
sten af organisationen.

Involvering af medarbejdere i vores 
bæredygtighedsstrategi
Vi er i gang med en transformation fra det ”gamle” RGS med 
klassiske forretningsmæssige værdier til en fremtid, hvor vi 
selv og samfundet omkring os har stigende forventninger til, 
at vi handler bæredygtigt. 

Med vores bæredygtighedsstrategi tager vi fat på transfor-
mationen, og i den proces involverer vi vores medarbejdere 
og trækker på deres kompetencer og engagement. Vores 
miljøafdeling har været på ”roadshow” til vores svenske 
anlæg, hvor alle medarbejdere blev inviteret til en snak om 
bæredygtighed, både i forhold til det store arbejde, vi alle-
rede gør i dag, og i forhold til fremtiden. 

I processen med udviklingen af bæredygtighedsstrategien 
har vi gennemført interviews med mere end 30 medarbej-
dere. De gennemførte medarbejderinterviews resulterede i 
de 31 emner, som nu udgør vores samlede bæredygtigheds-
strategi. For at prioritere indsatsen nedsatte vi fire arbejds-
grupper på tværs af landene med i alt 15 medarbejdere. Det 
samlede arbejdssprogram for strategien med prioriterede 
indsatser blev til slut godkendt af ledelsen og igangsat. Det 
står klart for os, at vi har nogle meget samvittighedsfulde 
medarbejdere, der fortjener, at vi gør et seriøst arbejde for 
at føre deres ideer ud i virkeligheden.  
 
Employer branding
De aktiviteter, der gennemføres i bæredygtighedsstrategien, 
foregår ofte i små projektgrupper og uden direkte involve-
ring af flertallet af kollegaerne. Formidling af udviklingspro-
jekterne kan være svær, men vi har gennem vores deltagelse 
i UNDP’s SDG-projekt fået redskaber til at udbrede kendska-
bet til udviklingsprojekterne blandt medarbejderne. 

Vi gennemførte i samarbejde med UNDP med stor succes 
en intern workshop om vores transportoptimeringsprojekt. 
UNDP deltog med grundlæggende viden om, hvorfor SDG-
arbejdet er vigtigt, og hvad det omfatter. Vi gennemgik vores 
egen indsats for at understøtte verdensmålene, og vi havde 
en grundig drøftelse af projektet med transportoptimering. 
Kollegerne, der deltog i det åbne arrangement, var meget 
begejstrede og gik hjem med en god følelse af, at vi i RGS 
Nordic tager vores ansvar alvorligt. Flere udtrykte, at de er 
stolte over at arbejde i en virksomhed, der tager ansvar. 
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Samfundsmæssig ansvarlighed gennem god 
forretningsskik
For os er det naturligt, at vi som den store, ansvarlige aktør 
på markedet sætter compliance i højsædet. Vi har fokus på 
at overholde det eksisterende sæt af regler og normer, som 
er det grundlæggende fundament, vores forretning bliver 
drevet på. 

Vi ønsker imidlertid også at sætte en høj standard for bran-
chen ved at arbejde indgående med ansvarlig forretnings-
drift. Derigennem vil vi medvirke til bedre lovgivning, struk-
turering af branchen og lige konkurrencevilkår.

Alle bør tage ansvar for deres affald
Vi oplever i stigende grad interesse for sporbarhed og com-
pliance fra vores kunder. Det er vigtigt for dem, at deres 
affald bliver korrekt behandlet. Vi håndterer alt affald fuldt 
forsvarligt og indenfor gældende regulering, og vi medvirker 
igennem compliance og sporbarhed til, at vores kunder løf-
ter ansvaret for deres affald.

Compliance for egne aktiviteter er en grundlæggende for-
udsætning i vores arbejde med håndtering og behandling af 
vores kunders affald. Vi arbejder desuden aktivt for at skabe 
orden, troværdighed og fair konkurrence i et marked, der 
desværre stadig er ustruktureret. Vi deltager aktivt i at for-
bedre lovgivningen, og vi implementerer nye regler hurtigt. 

Sporbarhed er afgørende for at sikre korrekt behandling af 
forurenet jord eller affald, så det efter slutbehandling kan 
disponeres ud til anvendelse jf. en myndighedsgodkendelse 
uden risiko for omgivelser og mennesker.

Konkurrenceretslige forholdsregler (anti-korruption)
Byggebranchen i Danmark oplever desværre tilfælde af brud 
på de konkurrencemæssige regler. RGS Nordic tager dette 
særdeles alvorligt, og vi har i kraft af vores position i mar-
kedet en rolle, der betyder, at vi skal være ekstra opmærk-
somme. Derfor gennemfører vi regelmæssigt et compliance-
seminar for de medarbejdere, der i kraft af deres position 
kan forpligte vores virksomhed – primært ledende medar-
bejdere og sælgere. På seminaret gennemgås væsentlige 
forhold som sanktioner, horisontale og vertikale aftalefor-
hold, betydning af dominans og vejledning i do’s and don’ts. 

Finansiel sikkerhed for behandlingen af affald
RGS Nordic foretager økonomisk hensættelse til de fulde 
behandlingsomkostninger af det modtagne forurenede af-
fald, jord og spildevand. Endvidere indregner vi indtægterne 
på igangværende rensning af jord og spildevand successivt 
i takt med behandlingsgraden. RGS Nordic følger således 
alle de regnskabsmæssige regler for indtægtsføring og ikke 
mindst god regnskabsskik, og vores regnskaber revideres og 
påtegnes af Ernst & Young. 

Juridisk bærer en affaldsproducent/bygherre fortsat det 
offentretlige ansvar for affaldet selv efter aflevering til af-
faldsbehandler og frigøres først for dette ansvar, når af-
faldet er færdigbehandlet eksempelvis ved biologisk eller 
termisk rensning. I den sammenhæng anses sortering ikke 
som en behandling og medfører således ikke frigørelse for 
ansvar.

Vores branche oplever desværre konkurser, hvor der efterla-
des en stor økonomisk regning til oprydning og afslutning på 
affaldsbehandlingen. Ansvaret, og dermed omkostningerne, 
falder tilbage på affaldsproducenten alternativt ejendoms-
ejeren.

Denne usikkerhed for ejere af ejendomme eller affaldspro-
ducenter ved leverancer af forurenet jord eller affald er 
ryddet af vejen, grundet den restriktive indregning af regn-
skabsmæssige hensættelser i RGS Nordic. Der er således 
økonomisk garanti for gennemførelse af en behørig opryd-
ning og behandling af affald.

ANSVARLIG
FORRETNING

Compliance er det fundament, vi hviler på. 

Derfra arbejder vi for, at markedet bliver struktureret,  

så konkurrencen sker på lige vilkår.

Vi tager ansvar 
og går foran



Denne tryksag er Cradle-to-Cradle certificeret
Det betyder, at tryksagen indgår i Jordens 

kredsløb både før, under og efter brug.


