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Hos Celsa Nordic genbrukerr vi 
ca. 700.000 ton stålskrot hvert år.

Det har gjort os til en af de største 
genbrugs� rksomheder i Norge.
Vi tager dette ansvar meget alvorligt. Den teknologi, 
vores værk er baseret på, er en elektrisk ovn. Det er det 
mest miljøvenlige værk i den globale stålindustri, da det 
kun udleder en 6. del CO2 i atmosfæren sammenlignet 
med andre lignende stålværker i produktion af stål.

Vores udvikling af bæredygtigheden er baseret på 
voresengagement i at forbedre livskvaliteten i samfundet 
omkring os, uden at gå på kompromis med evnen til at 
imødekomme fremtidige generationers behov. Derfor 
har Celsa Nordic udviklet en køreplan for bæredygtighe-
den,hvor der indgår en integration af bæredygtigheds-
politiker i vores beslutningsprocessen. Dette er med 
henblik på at reducere vores overordnede miljøpåvirk-
ning. Vi har defi neret fi re selvstændige områder indenfor 
bæredygtighed, og hvert område har selvstændige mål.

Vi tror på vores mission, som skal defi nere armeringsstål 
som et miljømæssigt bæredygtigt byggemateriale. Vi 
ønsker at hjælpe vores kunder med at forbedre deres
miljøprofi l, ved brug af netop vores produkter. Det 
betyder, at vi tilfører en miljømæssig værdi igennem 
vores produkt- og værdikæde.

Dedikation 
for bæredygtighed

Introduktion
Engagement
Introduktion
Engagement
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Denne forbedring understreger, 
h� r �  kommer fra, og h� r �  
gerne � l hen. Denne passion 
karakteriserer os, og giver os
trangen til at blive endnu bedre.



Vi tror fuldt og fast på, at en fortsat innovation vil sikre at vi 
kan servicere vores kunder på den bedst mulige måde med 
et unikt tilpasset produkt. 

Celsa Nordic har været pioner inden for miljømæssigt 
engagement i stålindustrien i Europa og er dedikeret til 
at fastholde denne position i fremtiden. 

Allerede i 1996 var Celsa Nordic det første stålværk, der 
opnåede ISO:14001. I 2012 udviklede Celsa Nordic 
yderligere miljøvaredeklaration (EPD) for armeringsstål 
produceret i Mo i Rana. 

Alle Celsa Steel Service (CSS)-virksomheder 
har deres egen EPD og kan dermed 
dokumentere vores påvirkning af miljøet.

Denne rapport � ser � res ambitioner 
og � res forpligtelser – den � ser, h� d 
�  har gjort indtil nu, men også h� d 
der s� dig er at gøre.   
Vores medarbejdere er vores største aktiv, og er årsagen til 
vores udvikling. Vi har et enormt potentiale for yderligere 
innovation og udvikling i fremtiden, takket være det høje niveau 
af professionalisme og engagement hos de medarbejdere, der 
udgør virksomheden.

Introduktion
Engagement
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Tak til alle vores entusiastiske kolleger i hvert af de nordiske
lande for jeres vedholdenhed og hårde arbejde, samt jeres 
evne til at udleve vores visioner. Jeg er overbevist om, at
konsekvens er vejen frem, og heldigvis har vi stadig mange
spændende områder at udforske.

Vi er 
opmærksomme 
på vores 
miljøpåvirkning, 
og derfor tager 
vi vores ansvar 
alvorligt

Med venlig hilsen, 

Carles Rovira
CEO Celsa Nordic
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Celsa Armeringsstål AS er den førende producent af
armeringsstål i de nordiske lande. Fabrikken består af 
en stålfabrik og et valseværk, og den er beliggende i 
Mo industripark i Mo i Rana, Norge.

Råmaterialet i produktionen består primært af 
metalskrot. Smeltningen af metallet foregår i en 
elektroovn, og stålet støbes som lange stykker 
blokstål som første trin i processen. Derefter valses 
blokstålet til lige og snoede armeringsstænger og 
valsetråd. Hovedparten af produktionen anvendes til 
betonarmering til det nordiske marked. Takket være 
ovnen i Mo i Rana genbruger vi hvert år ca. 700.000 tons 
stålskrot. Det svarer til at smelte to Ei� eltårne om ugen.

Celsa Armeringsstål AS og 
Celsa St� lser� ce er en del 
af Celsa Nordic Group.  
Celsa Nordic Group inkluderer også CSS-virksomheder
i Finland, Sverige, Danmark og Norge. CSS-anlæg er
ansvarlige for den endelige forarbejdning og salget
af armeringsprodukter i deres respektive lande.

Alle CSS-anlæg i de nordiske lande er bevidste om deres
ansvar over for de omgivelser, de opererer i. Som førende
inden for genanvendelse er vi også særligt engagerede i 
vores nærmiljø.

 

Celsa Nordic 
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Vi har defi neret fi re selvstændige områder indenfor 
bæredygtighed, og hvert område har selvstændige mål;

BÆREDYGTIGHED ER EN 
DEL AF VORES DNA

Vores mission er at redefi nere stål som
et miljømæssigt bæredygtigt byggemateriale. 

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at forbedre 
deres miljøprofi l, ved brug af netop vores produkter.

CO2-udledninger
Vi arbejder 

kontinuerligt 
med tiltag som 
kan  reducere 

drivhuse� ekten

Lokale 
udledninger

Det lokale miljø er
lige så vigtigt for
os som for dig

Biprodukter
Skrot er guld 
værd for os! 

Vores produkter 
kan genvindes i 
det uendelige

Fossilfri 
transport

Fremtiden inden 
for transport 

er fossilfri
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Bæredygtighedsmål

CO2-udledninger

Mål 2030 Mål 2050

50% 
reduktion af

CO2

NUL 
CO2-udledninger

50% 
af lokale 

udledninger

70% 
af lokale

udledninger

Slutte

RINGEN 
Intet splid

50% 
reduktion af 

CO2

Fossil-

FRI

Lokale 
udledninger

Bioprodukter

Fossilfri 
transport

Vores mission er at redefi nere stål som
et miljømæssigt bæredygtigt byggemateriale 
Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at 
forbedre deres miljøprofi l, ved brug af 
netop vores produkter.

– fra år 2015 
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For os er 
fremtiden 
helt grøn
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En miljøvaredeklaration (EPD) er et uafhængigt 
bekræftet og certifi ceret dokument, der giver 
transparente og sammenlignelige oplysninger om 
et produkts miljømæssige påvirkning set fra et 
livscyklusperspektiv. 

I 2012 udviklede Celsa Nordic miljøvaredeklarationen
(EPD) for armeringsstål produceret i Mo i Rana. Alle
CSS-virksomheder har deres egen EPD og kan
dokumentere vores påvirkning af miljøet

Dette � ser, at �  som � rksomhed 
investerer i teknologi og teknologiske 
løsninger med henblik på at finde 
ressourcer, der har en positiv miljø-
mæssig på� rkning på � res produkter.
Miljødeklarationen udfærdiges af en uafhængig tredjepart.
Celsa Nordic en stor genbrugsindustri, hvor
metalskrot fra biler, armering og skibe smeltes om og
bliver til nyt førsteklasses- og miljødeklareret stål.

EPD
– For os er fremtiden helt grøn
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En miljødeklaration er defi neret i ISO 14025 som 
kvantifi cerede miljømæssige data for et produkt 
med fastsatte kategorier af parametre baseret 
på standarderne i ISO 14040 uden at udelukke 
yderligere miljømæssige oplysninger.

Ved at generere en miljøvaredeklaration for vores 
produkt accepterer vi branchestandarderne og er i stand 
til at kommunikere vores miljømæssige ageren objektivt.

EPD er det mest velegnede værktøj til at bekræfte 
vores miljømæssige troværdighed og transparens 
som virksomhed.
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