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      HOUSE OF STAINLESS BAR 

 

     

   HÅLLBARHETSRAPPORT 

   VALBRUNA NORDICS hållbarhetsarbete utgår från våra fokusområden;  

   Hållbar verksamhet, människan och miljön.      

                 
Valbruna Nordic, “The House of Stainless Bar” är Nordens största lager av rostfria långa 
produkter. Verksamheten som leverantör ska tillfredsställa våra kunders och övriga 
intressenters behov, krav och förväntningar på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt och 
med en ständigt förbättrad kvalitets- och miljöprestanda. Dessutom är vi en ekonomiskt, 
socialt och etiskt ansvarsfull samarbetspartner.  
 

Denna hållbarhetsrapport gäller för Valbruna Nordic AB samt tillhörande dotterbolag i 
Danmark och Norge.   
 

Våra övergripande riktlinjer kommer från moderbolaget Acciaierie Valbruna S.p.A i 
Italien. Utöver dessa så följer varje land de verksamhetsrelaterade lagar och regler som 
finns i respektive land inkl. gällande arbetsrätt och fackliga organisationer. Valbruna 
Nordic har flera olika certifieringar samt interna riktlinjer för bl.a. representation, resor 
och bilar.  
Valbruna Nordics ledningsgrupp arbetar fortlöpande med hållbarhetsfrågor i anslutning 
till Miljö- och Kvalitetsarbetet. Under 2022 kommer arbetet ytterligare att samordnas med 
FN:s globala mål i Agenda 2030. 
 

Valbruna Nordics huvudintressenter 
Företaget påverkas av sina intressenter både i det dagliga arbetet samt långsiktigt, och 
nedan redovisas huvudintressenterna: 
Intressent Förväntningar på Valbruna Nordic Exempel på kommunikation och 

dialog 

Kunder Valbruna Nordic skall tillföra mervärden till 

kunder via begreppet ”House of Stainless Bar” 

för att stärka relationer med befintliga kunder 

och attrahera nya. 

Kommunikation förs bl.a. via telefon 

och email, personliga möten, 

kundenkäter, mässor och hemsidan 

Medarbetare Valbruna Nordic skall agera på ett ansvarsfullt 

sätt både internt och externt för att attrahera, 

utveckla och behålla kompetenta 

medarbetare.  

Kommunikation förs bl.a. via dagliga 

samtal, möten, facklig verksamhet, 

internutbildningar,tillbudsuppföljningar 

samt medarbetarsamtal. 

Ägare Valbruna Nordic skall skapa värden för ägarna 

genom ett ansvarsfullt och vinstdrivande 

företagande baserat på Valbrunas 

affärsmodell och strategier för lönsamhet. 

Kommunikation förs bl.a. via 

styrelsemöten, resultat-redovisningar 

samt hemsidan 

Leverantörer Valbruna Nordic skall tillföra mervärden i form 

av effektiv distribution, lagerhållning, 

vidareförädling, kompetens och kunskap om 

våra marknader. Dialog och kravställningar 

avseende kvalitet, miljö och hållbarhet. 

Kommunikation förs bl.a. via telefon 

och email, personliga möten, 

leverantörsutvärdering och mässor. 

Myndigheter Valbruna Nordic skall vara en öppen och 

transparant aktör som följer lagkrav samt vill 

bidra till en positiv samhällsutveckling genom 

att skapa arbetstillfällen både i den egna 

verksamheten och hos samarbetspartners. 

Kommunikation förs bl.a. via brev och 

emailkontakter, telefon, personliga 

möten, tillsyn och hemsida. 

Grannar Valbruna Nordic skall vara en öppen och 

transparant aktör. 

Kommunikation förs bl.a. via telefon, 

email, studiebesök och hemsida. 
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Fokusområden 
Valbruna Nordic har identifierat områden som är särskilt viktiga och de är indelade i våra 
tre fokusområden; Hållbar verksamhet, Människorna och Miljön. 
 

HÅLLBAR VERKSAMHET 
 

FÖRETAGET 
Valbruna Nordic AB startades 1992 av Avesta 
AB och Acciaierie Valbruna s.r.l. som ett 
gemensamägt bolag. I dag ägs bolaget av 
Acciaierie Valbruna S.p.A. 
Företagets huvudsakliga uppgift är att 
marknadsföra ägarnas produkter via egna 
säljkanaler. Valbruna Nordic´s funktion är 
därvid att i egen regi som marknadsledare 
distribuera rostfria långa produkter med 
tyngdpunkt i Norden. Baserat på detta är 
företagets affärsidé ”att med marknadens 
bredaste produktprogram, vidareförädling och 
hög service erbjuda egenproducerade rostfria 
långa produkter med hög kvalitet till utvalda 
marknader och segment”. 
 

ÄGAREN 

Acciaierie Valbruna S.p.A. 
Bolaget är familjeägt med huvudkontor i 
Vicenza, Italien. Produktion i Vicenza och 
Bolzano, Fort Wayne i USA samt Welland i 
Kanada, med ett brett produktprogram. 
Valbruna Nordic´s marknadsföring sker genom 
stöd till våra lokala säljkanaler och gemensamt 
med dessa mot slutkunder. 
 

PRODUKTPROGRAM 
Består av rund-, platt-, fyrkant-, vinkel - och 
sexkantstång i austenitiska, martensitiska och 
duplexa rostfria stål, samt rostfritt 
armeringsstål. 
Standardprogrammet finns beskrivet på 

www.valbrunanordic.se. 
 

LEVERANTÖRER 

Valbruna är huvudleverantör och levererar 

rostfri stång i samtliga profiler, stålsorter och 
ytutföranden. Valbruna levererar dessutom 
valstråd, dragen tråd, samt titan och nickelbas-
legeringar. Produktprogrammet kompletteras 
genom köp av bl. a. klippt plattstång. Därutöver 
anlitas ett fåtal, av oss godkända leverantörer.  
 

 

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY 
 

Valbruna Nordic, ”The House of Stainless Bar” är 
Nordens största lager av rostfria långa produkter.  
 

Verksamhet som leverantör ska tillfredsställa våra 
kunders och övriga intressenters behov, krav och 
förväntningar på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt och 
med en ständigt förbättrad kvalitets- och miljöprestanda. 
Varje erbjudande och affärsavslut skall kunna fullföljas så 
att vi tillfredsställer kundens krav. 
 

Vi ska uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga bindande 
verksamhetskrav. Kunskap, medvetenhet och delaktighet 
gällande kvalitets- och miljöfrågor ska finnas hos 
samtliga våra anställda. 
Vi ska hålla en kontinuerlig dialog med våra leverantörer 
angående kvalitets- och miljöaspekter, krav och 
miljötänkande. Effektivisering av våra transporter och 
logistiska flöden, samt val av transportmedel är viktiga 
delar i vårt miljöskyddsarbete.  
 

 

VALBRUNAS UPPFÖRANDEKOD 
(Code of Ethics)  
Den talar om vilket ansvar vi inom Valbruna 
Group har gentemot affärspartners, ägare, 
anställda och samhället. Koden tar bland annat 
upp frågor som affärsetik, antikorruption, barn-
arbete, jämställdhet, arbetsmiljö, karriärsfrågor 
och kompetensutveckling. Uppförandekoden 
omfattar samtliga anställda inom Valbruna 
Group och varje enhetschef är ansvarig för att 
medarbetarna känner till och följer dem. 
Ärlighet och integritet krävs från alla enheter 
inom Valbruna och detsamma förväntas från 
affärs-förbindelser, kunder, leverantörer och 
samarbetspartners.  
Anti-korruption 
Valbruna Group arbetar mot korruption i 
alla dess former, inklusive mutor. All sorts 
kompensation till agenter, leverantörer och 
samarbetspartners ska enbart baseras på 
relevanta produkter och tjänster. Uppförande-
koden (Code of Ethics  http://www.valbruna-
stainless-steel.com/responsibility/ethical-code ) 
finns tillgänglig på hemsidan.

Fokus för hållbar affär 

Valbruna Nordic ska vara en pålitlig partner till sina affärspartners, leverantörer och kunder. Detta sker 
genom att säkerställa att alla i organisationen känner till Valbruna Groups uppförandekod och 
efterlever den samt anammar koncernens värderingar. Valbruna Nordic strävar även efter att utveckla 
och upprätthålla en transparent och ansvarsfull dialog med sina intressenter. 
 

Exempel på styrdokument/aktiviteter 
Uppförandekod (Code of Ethics) 
Värderingarna – Dynamiska, Transparenta, Hållbara 
Certifieringar och standarder, såsom ISO 9001, PED 
Kvalitets- och miljöpolicy 
Miljö- och kvalitetsmål, med handlingsplaner 
Leverantörsvärderingar med uppföljningar  
Lagkravsförteckning inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet 
Utvärdering av lagefterlevnad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet 
Intern revision av t.ex. miljö- och kvalitetsarbetet 

http://www.valbrunanordic.se/
http://www.valbruna-stainless-steel.com/responsibility/ethical-code
http://www.valbruna-stainless-steel.com/responsibility/ethical-code
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MÄNNISKORNA 
Valbruna Nordics företagskultur bygger på det som 
definieras som Valbruna Groups värderingar. 
Värderingarna fungerar som vägvisare i det dagliga 
arbetet för alla som arbetar inom företaget. De 
handlar om hur man agerar gentemot varandra 
och mot kunder, leverantörer och andra som man 
kommer i kontakt med. Dessa är; Dynamiska, 
Transparenta och Hållbara. 
Utöver värderingarna har Valbruna Nordic policies 
för olika områden. Dessa ska skapa enhetlighet och 
tydlighet kring förväntningarna på hur ledarna ska 
vara och agera för att bidra till att skapa en bra 
arbetsmiljö med god säkerhetskultur och ett 
framgångsrikt företag. 
Koncernen strävar efter att skapa och vara en 
eftertraktad arbetsplats där alla behandlas 
med lika respekt och värdighet och uppmuntrar 
en kultur med lika möjligheter och mångfald. 
Alla arbetsplatser ska vara fria från trakasserier 
och diskriminering. 
Alla arbetsplatser ska vara säkra och trivsamma. 
Mål finns och följs upp för bl.a. säkerhet och 
trivsel. En nollvision gällande arbetsplatsolyckor 
där grundtanken är att alla olyckor kan förebyggas. 
Säkerheten ska komma först i alla lägen. 
En visselblåsarrutin finns vilket innebär att alla 
anställda har möjlighet att anonymt rapportera när 
de ser några problem, felaktigheter, olagligt 
beteende eller oegentligheter gällande Valbruna 
Nordics intressen eller individernas liv och hälsa. 
En gång per år genomför Valbruna Nordic 
medarbetarsamtal samt medarbetarundersökning 
för att säkerställa ett systematiskt och transparent 

arbetssätt samt följa upp att de styrkor och 
förbättringsområden som finns belyses.  
Resultatet presenteras avdelningsvis och varje 
grupp får arbeta med att ta fram en åtgärdsplan 
för de förbättringsområden som fastställts. 
SWOT-analys avseende Styrkor, Svagheter, Risker 
och Möjligheter har genomförts tillsammans med 
samtliga anställda. Analysen ligger till grund för 
företagets Affärsmål och övergripande mål. 
 

Företagets uppförande kod definierar de principer 

och värderingar som ligger till grund för Valbruna 

och det ansvar som företaget tar både internt och 

externt. Reglerna definierar den uppsättning 

principer och värderingar som Valbruna bygger på 

samt vårt interna och externa ansvar. Vår 

uppförandekod är i linje med FN:s Global Compact 

och dess 10 principer inom mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och korruption. Reglerna i 

uppförandekoden är även baserade på FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s 

kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.  

Integritet, ärlighet, anständighet är de nödvändiga 
värdena som har följt företaget från dess ursprung 
och har bidragit till utvecklingen av dess 
internationella ledande roll. 
Vi samarbetar inte med i eller stöder verksamheter 
som använder barn * och / eller unga ** arbetare i 
sina anläggningar som anställda.   
* mindre än 15 år gammal 
** från 15 till 18 år gammal

 
 

Fokus för människorna 
Valbruna Nordic ska verka för att vara en säker, inkluderande och hälsosam arbetsplats där värderingarna är 
basen för hur man agerar. Detta sker genom att man verkar för en säker och bra arbetsmiljö där olyckor, 
skador och sjukdom förebyggs, att värderingarna efterlevs och att rätt kompetens och kunskaper finns i 
bolaget. Valbruna Nordic strävar efter att säkerställa mångfald och lika möjligheter. 
 
Exempel på styrdokument/aktiviteter 

Uppförandekod (Code of Ethics) 
Nollvision för olyckor 
Riskanalyser 
Skyddsronder 
Värderingarna – Dynamiska, Transparenta och Hållbara 
Ledarskapsprinciper 
Lagstadgat arbetsmiljöarbete enligt SAM & OSA 
Lagkravsförteckning inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet  
Utvärdering av lagefterlevnad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet 
Medarbetarsamtal 
Likabehandlingsarbete 
Utbildningar och kompetensutveckling 
Visselblåsarsystem 
Certifiering enligt ISO 14001 
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MILJÖN 
Valbruna Nordic arbetar aktivt med miljöfrågor 
som en integrerad del av verksamheten och 
grunden i miljöarbetet är kvalitets- och 
miljöpolicyn. 
Den har utarbetats på ett sådant sätt att det 
ska vara enkelt för alla medarbetare att förstå 
hur de i sitt dagliga arbete kan minska negativ 
miljöpåverkan. 
Avdelningarna arbetar med de miljöfrågor som är 
kopplade till verksamheten. 
Här ligger fokus på att kontinuerligt förbättra de 
viktigaste miljöaspekterna som är transporter, 
leverantörer, arbetsmiljö, avfallshantering samt 
utsläpp till mark och grundvatten. 
Verksamheten är certifierad enligt den 
internationella miljöstandarden ISO 14001.  
I förädlingskedjan från stålproducenterna till 
kunderna är det i producentledet som merparten 
av koldioxidutsläppen sker. Med en position 
mellan stålproducenterna och kunderna är det 
framför allt inom transportområdet som Valbruna 
Nordic har möjlighet att bidra till en minskad 
miljöpåverkan.  
Ca 90% av inköpt material kommer från vår ägare i 
Italien och ca 98 % av fraktas med järnväg till oss. 
Från övriga leverantörer går transporterna via 
lastbil.  
Transporter till kunder går med lastbil. 
Transporterna till de olika kundmarknaderna följs 
upp noggrant och mål är satta för att effektivisera 
transporterna så mycket det går, i god balans med 
kundservice. 
Valbruna Nordic jobbar aktivt med att hitta 
transportföretag som har ett uttalat och medvetet 
hållbarhets- och miljöfokus. 

Transporterna sker i allt större utsträckning av 
lastbilar som drivs av diesel med inblandning av 
icke fossila HVO/BIO komponenter.  
 
Emissionen av koldioxid i den egna verksamheten 
är mycket låg eftersom vi använder oss av 
energibärare med låg fossilandel, såsom fjärrvärme 
och el. Valbruna Nordic arbetar också med att 
effektivisera energiförbrukningen. 
Förbrukningen påverkas givetvis av leverans-
volymerna och produktionsverksamheten 
(materialbearbetning och service) som är mest 
energikrävande. Lagerhållningen i sig är mindre 
energikrävande. Utomhusklimatet spelar också 
stor roll. 
Valbruna Nordic har inga processrelaterade 
utsläpp till vatten, eller luft, från produktions-
lokalerna, förutom från dieseltruckar. 
Restprodukter i Valbruna Nordics verksamhet är 
framför allt metall, trä, papper och plast. Dessa 
sorteras och återvinns i största möjliga 
utsträckning. Inkommande förpackningsmaterial 
återanvänds i stor utsträckning för leveranser ut till 
kund och generellt sett används liten mängd 
förpackningsmaterial för utleveranser. 
 
Vårt rostfria stål är i allra högsta grad ett cirkulärt 
material. Det tillverkas av återvunnet material, 
skrot, till ca 90% samt kan återvinnas till 100%, 
vilket är mycket bra ur ett livscykelperspektiv. 
Rostfritt stål har även en längre livslängd jämfört 
med ”svart” stål. 

 

Fokus för miljön 
Valbruna Nordic ska arbeta målmedvetet för att begränsa sin miljö- och klimatpåverkan. Detta sker genom en 
övergripande kvalitets- och miljöpolicy samt att arbeta med de åtgärder som är relevanta för verksamheten. 
 
Exempel på styrdokument/aktiviteter 
Kvalitets- och miljöpolicy 
Miljö- och kvalitetsmål, med handlingsplaner 
Certifieringar och standarder såsom ISO 14001, REACH, RoHS och Conflict minerals 
Kartläggning transporterna 
Användande av fossilfria energibärare 
Återvinning av restprodukter 
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Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten. 
Valbruna Nordic har identifierat relevanta resultatindikatorer för vår verksamhet. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 
 

 
Relativt låg sjuk-
frånvaro 2021 trots 
pandemin. 
 
Mål 2022 för sjuk- 
frånvaro 3,5 % och  
olyckor (0).  Något högre sjukfrånvaro 2021 än 2020 beroende på pandemin, samt karantänsregler. 

Flertalet tjänstemän har kunnat arbeta på distans annars hade sjukfrånvaron varit högre. 

Friskvårdsbidrag erbjuds samtliga anställda samt sjukvårdsförsäkring. Massagestol och 

tillgång till Träningsutrustning finns på företaget. Massage under arbetstid har erbjudits 

under 2019-2020 samt delvis under 2021 när det varit möjligt pga. pandemin. Utbildning i 

grundläggande brandskydd genomförs vart 3:e år för samtliga anställda likaså HLR-

utbildning vartannat år. Under 2020 var Första hjälpen utbildning inplanerad men den fick 

ställas in pga. Pandemin. Utbildningar kommer att återupptas så snart det är möjligt. 
 

Skyddsronder samt brandskyddsronder genomförs på lager samt även på kontor 

och erforderliga åtgärder utförs för resultat & inträffade händelser/ befintliga 

risker.  

Generell riskanalys uppdateras årligen och erforderliga åtgärder utförs utifrån 

inträffade händelser/ befintliga risker. 

Specifika riskanalyser avseende mätning av partiklar i luft på lagret har utförts 

samt för höjdarbete, buller, truckanvändning och kemikaliehantering. 

Årlig analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utförs och 

dokumenteras.  

  Årliga medarbetarsamtal hålls för att följa upp nöjdheten hos medarbetare,     

  utbildningsbehov samt förbättringsmöjligheter 
 
  Arbetet mot anti-korruption och Mänskliga rättigheter skall intensifieras under 2022 som  

 en del i Ledningsgruppens arbete med Agenda 2030.  

 Mål under 2022 är att samtliga anställda skall utbildas avseende vår uppförandekod Code of 

Ethics där anti-korruption samt mänskliga rättigheter ingår. 

 
 Jämställdhetspolicy finns, anti-korruptionspolicy tas fram av ledningen 

under2022. 0 fall av korruption rapporterade under 2021. Inte några fall av 

oegentligheter rapporterade via vår visselblåsarkanal under 2021. 

 

 

   

. 
 

 SJUKFRÅNVARO 2021 
 2021 2020 2019 

VALBRUNA NORDIC total 4,4 % 3,6 % 4,7 % 

Kollektivanställda 3,7 % 3,3 %  

Tjänstemän 0,7 % 0,3%  
 1 mindre tillbud med arbetsskada per år under 2019 - 2020. 

2 mindre  tillbud med arbetsskada 2021 

100 % 

omfattas av 
kollektivavtal 

 

Mål 2022  
0 fall av  
Korruption. 
 
Inte några  
oegentligheter  
rapporterade  
via vissel- 
blåsarkanalen 

Mål 2022  
Medarbetar- 
samtal med 
samtliga 
anställda 
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INDIREKTA UTSLÄPP  
I Scope 2 – indirekta utsläpp av 
koldioxid –ingår utsläppen från den 
elektricitet och fjärrvärme som 
Valbruna Nordic förbrukar. 
Dessa utsläpp ökade något under 
2021, främst till följd av att 
fjärrvärmeanvändningen överlag 
ökade beroende på kallare vinter. 
Valbruna Nordic anger och 
analyserar utsläppen utifrån 
leverantörernas rapporteringar. 
Enligt leverantören består 
elektriciteten enbart av förnybara 
energikällor. Under 2021 utgjorde 
ursprunget för elektriciteten av 75 % 
vattenkraft, 17 % vindkraft samt 8% 
biobränsle, vilket innebär att 
elektriciteten är fossilfri. 
 

                 2021 2020 2019 

Energi-
konsumtion,  
MWh 

   

Elektricitet  283 256 276 

Fjärrvärme  399 306 370 

    

Tot 682 562 646 

    

CO2 utsläpp, 
ton 

   

Elektricitet  0 0 0 

Fjärrvärme  18 15 17 

    

Tot 18 15 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIREKTA UTSLÄPP 
I Scope 1 – direkta utsläpp av 
koldioxid –Ingår utsläpp från 
verksamheter som ägs eller 
kontrolleras av det rapporterande 
företaget.  Valbruna Nordic har 
endast direkta utsläpp av koldioxid 
via de dieseltruckar som används  
på lagret. Det är något högre 2021 
pga högre produktion. Inget via 
uppvärmning eller via utsläpp av 
kemikalier i produktion.  
 
 

                 2021 2020 2019 

Dieseltruckar 
 

   

Liter Diesel 
tot. 

5154 4482 4950 

    

CO2 utsläpp, 
ton* 

15,5 13,4 14,8 

    

*Beräknat via Utsläppsrätt.se    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIGA INDIREKTA UTSLÄPP 
I Scope 3 – övriga indirekta utsläpp 
av koldioxid –rapporterar 
Valbruna Nordic utsläpp från 
verksamhetens tjänsteresor (flyg, bil 
och tåg). Beräkningarna görs utifrån 
data Valbruna Nordic får från 
redovisningen till löneadministration 
av tjänsteresor. Tyvärr har vi inte 
någon data för flygresor men de har 
varit i stort sett obefintliga även 
under 2021 pga. pandemin. Likaså 
bilresorna har legat lågt och ganska 
lika som under 2020. 
Källan Utsläppsrätt.se används för 
att räkna ut koldioxidutsläppen. 
I Scope 3 ingår också utsläppen som 
skett vid frakt av produkter till kunder 
samt avfall som genereras av den 
egna verksamheten. När det gäller 
frakt till kunder jobbar vi löpande på 
att effektivisera så långt som möjligt 
utan att försämra kundservicen. Se 
bifogat diagram nedan. 
 

                 2021 2020 2019 

Tjänsteresor  
Mil 

   

Bil 1384 1369 3623 

Tåg  0 0 50 

    

Tot 1384 1369 3683 

    

CO2 utsläpp, 
 ton** 

   

Bil 2,9 2,9 7,6 

    

    

Tot 2,9 2,9 7,6 

*Beräknat via Utsläppsrätt.se , Diesel   

förbrukning 0,7 lit/mil har använts som mall. 
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AVFALLSSTATISTIK VALBRUNA NORDIC AB 2021 
Avfall som uppstår i Valbruna Nordics verksamhet utgörs till 80 - 90 % av metall, samt övrigt av främst brännbart 
och trä. Den årliga statiken beror till viss del på när tömningar sker, och kan därför variera mellan specifika år.  
 

Hantering och sortering av avfall är optimerade utifrån miljörisker, resursmöjligheter, avfallstyper och 
avfallsmängder. Rostfritt kapspån och rostfritt kapskrot återvinns till 100 % och skickas till största delen direkt till 
stålverk. Inkommande emballage från leverantörer, återanvänds till största möjliga del som produktemballage ut 
till kund, vilket ytterligare både minskar avfallsmängd och samt ökar resurshushållningen. Mer än 90 % av den 
totala avfallsmängden återvinns genom material- eller energiåtervinning, se cirkel- och stapeldiagrammen nedan 
samt sidan 8-9. Materialåtervinningen har under 2021 bidragit till en utsläppsbesparing på ca 41 ton CO2, se 
faktadiagram från avfallsentreprenören. Utöver det tillkommer materialåtervinningen av resterande rostfritt stål 
CO2 som går till stålverk, det bidrar till en utsläppsbesparing på ca 208 ton CO2. Vilket ger en total 
utsläppsbesparing på 249 ton under 2021.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostfritt kapskrot samt rostfritt kapspån är medtaget i ovanstående diagram i Materialåtervinning 

  VALBRUNA NORDIC   AVFALL PER AVFALLSFRAKTION   
 2021 

(kg)   
% 2020 

(kg)   
% 2019 

(kg) 
% 

Brännbart 5840 5,09 7080 8,39 3860 4,07 

Kontorspapper 460 0,40 740 0,88 680 0,72 

Wellpapp 770 0,67 700 0,83 290 0,31 

Tidningar 0 0 0 0,00 40 0,04 

Träavfall 3820 3,33 3900 4,62 2620 2,76 

Blandskrot* 4600 4,01 6940 8,23 4380 4,62 

Rostfritt kapspån** 32620 28,42 38530 45,67 27780 29,29 

Rostfritt kapskrot** 66670 58,08 22700 26,91 48603 51,25 

Skurvatten (Farligt avfall) 0  2700 3,20 5700 6,01 

Spillolja  (Farligt avfall) 0  183 0,22   

Absorbent (Farligt avfall) 0  51 0,06   

Oljefilter (Farligt avfall) 0  23 0,03   

Grön station (Farligt 
avfall) 

0  18 0,02   

Areosoler (Farligt avfall) 0  50 0,06   

 114780  84361  94844  

* Återvinningsbart till100% 
**Återvinns 100% till största delen direkt av stålverk 
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Rostfritt kapskrot samt Rostfritt kapspån återvinns till största delen direkt av stålverk.  
Är endast med till ca 19 % av mängden kapskrot under 2021 i statistik från Stena Recycling. 
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Hållbarhetsrelaterade risker och riskhantering 
Valbruna Nordic har identifierat relevanta hållbarhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer för 
verksamheten. Dessa risker och arbetet med dem beskrivs kortfattat nedan. 
 
Miljöpåverkan 
Risk 
Ökad försäljning och produktion leder till ökad total 
miljöpåverkan i förhållande till produktion och 
distribution av företagets produkter. Även i dagsläget 
kan okända saneringskostnader komma att påverka 
Valbruna Nordics verksamhet, resultat och finansiella 
ställning negativt. Efterlevnad av relevant miljölag-
stiftning och andra bestämmelser inom miljöområdet är 
en förutsättning för att undvika sanktionsåtgärder. 
 

Hantering 
Valbruna Nordic arbetar systematiskt med att efterleva 
regler och lagar samt med att minska företagets 
miljöpåverkan.  Ett certifierat systematiskt kvalitets- och 
miljöledningsarbete utförs enligt ISO 14001 och ISO 
9001, sedan mer än 10 år respektive 20 år, vilket 
innehåller flertalet stora och återkommande krav på 
företaget. Avfallshantering av restprodukterna samt 
återanvändning av förpackningsmaterial följs upp 
regelbundet.  
 

Energianvändning 
Risk 
Ökad produktion leder till ökat nyttjande av energi. Att 
inte använda energi från förnybara källor, där detta är 

möjligt, påverkar miljön negativt. 
 

Hantering 
Valbruna Nordic följer upp energiförbrukningen. 
Fjärrvärme används för uppvärmning, det som påverkar 
användningen är främst vinterklimatet. Att titta på 
energieffektiviteten är även en viktig faktor vid 
investeringar. 
 

Ökad mängd utsläpp från transporter 
Risk 
Valbruna Nordic säljer sina produkter på huvudsakligen 
den nordiska marknaden vilket innebär att transport av 
material är ofrånkomligt och användning av transport-
tjänster innebär nyttjande av fossila bränslen. 
 

Hantering 
Valbruna Nordic arbetar för att optimera logistikflödena 
vilket minskar miljöpåverkan när det gäller vår största 
miljöaspekt transporter. Över 90 % av inkommande 
material kommer via järnväg. Leveranser till kund via 
lastbil optimeras i största möjliga mån. Arbete har 
påbörjats för att samla in data tillsammans med 
transportföretagen för aktuell bränsleanvändning och 
företaget jobbar aktivt med att hitta transportföretag 
med ett uttalat och medvetet hållbarhets- och 
miljöfokus. 
 

Bristande hälsa och säkerhet 
Risk 
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är centrala frågor för 
Valbruna Nordic. Brister i säkerhet och arbetsmiljö 
innebär en ökad risk för ohälsa och incidenter för 
företagets medarbetare. 

 
 

 
Hantering 
Valbruna Nordic har ett systematiskt arbete för att 
säkerställa och förbättra arbetsmiljön. 
Brandskyddsarbete utförs regelbundet. Valbruna Nordic 
följer löpande upp ett antal parametrar inom området 
hälsa och säkerhet. 
Möjligheter till förbättringar diskuteras av ledning och 
medarbetare, och förbättringar genomförs löpande. 
 

Bristande jämställdhet, mångfald och 
diskriminering 
Risk 
Brister i implementering och efterlevnad av Valbruna 
Nordics värdegrund kan leda till bristande jämställdhet 
och mångfald. 

 
Hantering 
Valbruna Nordic genomför årligen medarbetarsamtal 
med aktiv uppföljning av resultatet där åtgärdsplaner tas 
fram för de förbättringsområden som fastställts. Arbetet 
genomförs med full transparens i förhållande till 
riktlinjer, verksamhetssystem samt rapportering av 
överträdelser avseende diskriminering. 

 
Brott mot mänskliga rättigheter 
Risk 
Valbruna Nordic är ett företag med verksamhet i Sverige, 
Norge och Danmark.  Detta innebär att insynen 
avseende mänskliga rättigheter är mycket god.  Det kan 
dock finnas en risk att företaget ofrivilligt kan bidra till 
brott mot mänskliga rättigheter. 

 
Hantering 
I Valbruna Nordics uppförandekod (Code of Ethics ) tas 
dessa frågor upp och den gäller för samtliga anställda 
inom Valbruna Nordic inklusive ledning.  
Styrelsemedlemmar, affärspartners, kunder och 
leverantörer uppmuntras även att följa denna 
uppförandekod.  
Rapportering av eventuella problem, felaktigheter, 
olagligt beteende eller oegentligheter kan ske till 
närmsta chef, eller anonymt, via visselblåsarsystemet. 
 

Korruption 
Risk 
Korruption kan i olika grad existera i vissa länder och i 
olika sektorer i samhället. Valbruna Nordic löper, som 
många andra företag, en risk att bli involverade i icke 
etiska affärer inom områden som omfattar försäljnings- 

och inköpsprocesser. 
 

Hantering 
Inom Valbruna Nordic gäller nolltolerans mot icke etiska 
affärsmetoder. Företaget genomför genomgångar av 
företagets uppförandekod för företagets medarbetare, 
leverantörer och samarbetspartners. 
Tillsammans med ramverket för intern kontroll och 
uppföljning utgör detta grunden för ett affärsetiskt 
förhållningssätt samt korrekt finansiell rapportering. 
Valbruna Nordic tillämpar en attestrutin för att undvika 
intressekonflikter och tillämpar upphandlingsprocesser 
som säkerställer god affärsetik. 
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