
REMONDIS är ett globalt ledande miljöföretag. Med lång 

erfarenhet inom vatten, industriservice och återvinning 

genomsyras hela vår affär av synen på cirkulär ekonomi och 

hållbarhet. Våra tjänster bidrar direkt till att minska påverkan 

våra kunder har på miljön och genom vårt arbete med att göra 

hållbarhet lönsamt verkar vi för att förändra synen på effektiv 

resursanvändning hos alla våra intressenter.

REMONDIS arbetar aktivt med att bidraga till mänskliga framsteg 

genom att aktivt arbeta med FN: s mål för hållbar utveckling för 

att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. Det är med 

detta syfte i åtanke som vi åtar oss uppgiften ”Working for the 

future”, där vi genom REMONDIS verksamhet och alla våra 

medarbetare skapar hållbart värde när vi tillvaratar och 

återskapar resurser.

+430,0 kt
CO2-utsläpp som undvikits 

genom återvinning

+800,0 kt
hanterad mäng avfall

+85%
av REMONDIS fordonspark är 

EURO6-klassade

REMONDIS
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

2020



VÅRA KUNDER

På REMONDIS utformar vi våra tjänster och lösningar efter varje 

kunds behov. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder 

att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli mer 

kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. För att fortsätta vara 

ett världsledande bolag inom hållbarhet måste vi ligga i 

framkant när det kommer till teknik, forskning, framtida 

regleringar och hur vi levererar kvalitet.

Genom ett strukturerat arbetssätt med våra kunduppdrag säkerställer vi att varje kund är en del av en hållbarhetsresa. Med 

skräddarsydda lösningar där vi kontinuerligt följer upp arbetet blir vi en samarbetspartner som utmanar och hjälper våra kunder att 

utveckla sina egna processer.

Hela REMONDIS kundresa handlar om ett cirkulärt tänk:

VI DRIVS AV EN STARK FILOSOFI

Allt är resurser

Genom att fokusera på helheten kan vi optimera 

processer och flöden för att kunna minska 

behovet och sluta kretsloppet. Vi

gör det varje dag - cirkulär ekonomi.

Jordens resurser ska räcka

till – även i framtiden

Det är bara genom att förändra vårt

syn- och arbetssätt, som vi tillsammans

kan skapa förutsättningar för att vår planets 

resurser räcker till, även i framtiden.

Ett samhälle som använder sina resurser på rätt sätt

Vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt har

aktivt bidragit till att radikalt förändra synen på

resurser och hur vi bäst använder dem. Det har

gjort oss till förebilder och föregångare.

Det REMONDIS gör, gör skillnad

REMONDIS hjälper företag globalt att 

minska sina utsläpp av CO2 genom att bidra till

en hög återvinningsgrad och att ”Close the loop” 

inom olika materialflöden

REMONDIS har tilldelats guldstatus av EcoVadis, som är 

en av de ledande företagen inom hållbarhets-

bedömningar. 

Vi använder även detta ramverk för att utvärdera och 

bedöma viktiga leverantörer.

Nulägesanalysen inkluderar en genomgång av er nuvarande process 
med fokus på materialhantering, återvinningsgrad och användning. Vi 
analyserar era sorterings- och insamlingsflöden samt den totala 
strukturen för avfallshanteringen. Analysen avslutas med en rapport
där vi lyfter problemområden och tar fram förslag på effektivisering.

Vi skräddarsyr en handlingsplan för att hjälpa er bli mer hållbara, 
kostnadseffektiva och att lyfta avfallshanteringen inom er verksamhet. 
Vi går igenom rapporten och presenterar de områden vi har 
identifierat genom vår analys där det finns mest potential. 

Utifrån analysen ger vi förslag på hur olika avfallsflöden kan optimeras 
och hur hanteringen kan bli ett logiskt steg i den dagliga verksamhet 
för att främja materialhantering (återvinning och återbruk).

Vi följer kontinuerligt upp den implementerade handlingsplanen och 
kommer med förslag på förbättringar. Vi bevakar lag- och 
regelförändringar åt er. Tillsammans med er skapar vi en ekologisk 
transformation och hjälper er att nå era satta hållbarhetsmål. Vi mäter 
och spårar allt. Genom vår kundportal kan ni se processen och följa 
utvecklingsarbetet samt plocka ut statistik och rapporter att bifoga till 
er hållbarhetsredovisning. 



VÅRA MEDARBETARE

Hälsa och säkerhet

Hälsa & säkerhet är en grundförutsättning för att vi ska kunna 

utföra våra uppdrag. Genom vår satsning ”Inga olyckor” strävar 

vi inom hela koncernen efter att bli en förebild i branschen inom 

hälsa &

säkerhet. Målet och visionen är att

det inte skall förekomma några

olycksfall i vår verksamhet

– varken bland anställda,

entreprenörer eller tredje part.

För att åstadkomma detta arbetar

vi ständigt med att förbättra våra

processer, utbilda våra

medarbetare och utveckla nya

tekniker och metoder för att

göra arbetet säkrare.

Utöver vårt dedikerade

arbetsmiljöarbete genomför vi varje

år en säkerhetsvecka för att sätta extra

fokus på vår gemensamma arbetsmiljö. Alla

enheter inom REMONDIS delar även sina 

Erfarenheter i ett gemensamt forum för kunskapsutbyte.

REMONDIS kurser för medarbetare inom hälsa och säkerhet 

fokuserar alltmer på lägga grunden för en gemensam 

riskförebyggande kultur.

Utveckling och utbildning

Utveckling av våra medarbetare är centralt för REMONDIS, 

genom löpande utbildning ser vi till att våra anställda utvecklar 

och breddar sin kunskap. Detta är värdefullt för företagets 

lönsamhet och konkurrenskraft och för anställda är det en faktor 

i att öka engagemang, tillgodose deras önskan om rörlighet och 

förbättrad anställbarhet.

Jämställdhetsarbete

Samtliga medarbetare inom REMONDIS ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ingen kandidat eller 

medarbetare i vår verksamhet ska diskrimineras på grund av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Och alla 

anställda på REMONDIS ska ha lika lön för lika arbete.

Visselblåsare

Vi tycker att det är viktigt att vi uppmärksammas om det 

sker något inom REMONDIS som kan bryta mot lagar och 

regler eller om något agerande från vår sida inte följer 

våra värderingar. För att säkerställa att alla medarbetare 

känner sig trygga med att anmäla överträdelser finns en 

visselblåsarfunktion både på global och lokal nivå.

REMONDIS målsättning är att 

bli förebild i Sverige i vårt 

arbete med hälsa och säkerhet

414
anställda genomgick 

säkerhetsutbildning 

under 2020

20%
av chefsposterna

innehas av kvinnor 

6 981
utbildningstimmar

för våra anställda



Genom innovation och ständig utveckling möjliggör vi vårt 

bidrag till en ljus framtid. Detta är en av anledningarna varför 

vårt nya strategiska program lägger så stor vikt vid innovation. 

REMONDIS, leder utvecklingen genom att kontinuerligt 

designa och implementera nya lösningar för att ta steget från 

enkelriktad resurskonsumtion till en cirkulär modell där 

resurserna frigörs, tillvaratas och återskapas.

Innovation

REMONDIS blickar in i framtiden på ett optimistiskt och 

realistiskt sätt genom att undersöka vad som kan göras för att 

bidra till kampen mot klimatförändringarna. Våra åtgärder är 

inriktade på flera områden för att mildra 

klimatförändringarna: minska sina egna växthusgasutsläpp 

och utveckla den cirkulära ekonomin där vi också hjälper våra 

kunder att bli hållbara. Allt vi gör baseras på konkreta fakta 

och beprövade lösningar som visar att det är möjligt att bygga 

bort CO2-påverkan för hela sektorer av ekonomin med 

betydande inverkan på växthusgaser.

Miljön och framtiden

VÅRT ÅTAGANDE

Vi har ett tydligt och ambitiöst åtagande att vi ska ha en 

positiv inverkan på planeten och alla företagets intressenter.

REMONDIS följer upp sin verksamhet med ett antal 

definierade mätetal (KPI: er) inom fem kategorier, vår planet, 

våra anställda, våra kunder, våra resultat och vårt sociala 

ansvar. Dessa fem pelare kopplas vidare till våra intressenter 

och sätts även i direkt relation till FN:s mål för hållbar 

utveckling (SDG). Vi bidrar mer eller mindre till att 

implementera alla de 17 målen, men vi har valt ut ett antal 

SDG: er vars utmaningar är direkt kopplade till REMONDIS 

verksamhet.

Vi slår fast vår avsikt att vara en drivande kraft I

omställningen mot ett cirkulärt samhälle genom:

att ge individer nya lösningar och sätt att agera som låter 

dem göra ett starkt miljöåtagande samtidigt som de 

bibehåller sin egen livskvalitet;

att möjliggöra för kunder att förutse miljörisker, minska 

påverkan från deras verksamhet och hjälpa dem att 

anpassa sin affärsmodell till hållbar tillväxt;

att stärka våra anställda genom en gemensam, 

meningsfull handling som ger konkreta och positiva 

resultat för miljön;

att föreslå en ny modell för hållbar tillväxt som är både 

ekonomiskt givande och socialt ansvarsfullt;

att agera för att skydda och bevara planetens resurser 

och därigenom bekämpa alla former av föroreningar och 

klimatförändringar.


