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I Celsa Nordic gjenvinner vi om lag 
700 000 tonn skrapstål hvert år.

Det gjør oss til et av Norges største 
gjen� nningsselskaper.  
Dette fører med seg et stort ansvar – og det tar vi på 
alvor. Teknologien som vi – stålverket vårt – er tuftet på, 
er en elektrisk ovn. Dette er det mest miljøvennlige stål-
verket i den globale stålindustrien, siden det bare slipper 
ut en sjettedel så mye CO2 i atmosfæren som andre 
større stålverk beregnet på samme type produksjon.

Vi satser på bærekraft fordi vi ønsker å forbedre folks 
livskvalitet i dag uten at det går ut over vår evne til å 
dekke behovene til framtidige generasjoner. Derfor 
har Celsa Nordic utarbeidet et veikart for bærekraft 
som innlemmer retningslinjer for bærekraft i beslutnings-
prossene våre. På denne måten skal vi redusere vårt totale 
miljøavtrykk. Vi har defi nert fi re bærekraftssøyler, og hver 
av disse har sitt eget sett med bærekraftsmål. 

Vi er overbevist om at vi kan bidra til å defi nere stål som 
et miljøvennlig byggemateriale, og at vi kan hjelpe andre 
selskaper med å heve miljøstandarden på prosjektene 
sine. Dette betyr at når vi tilfører verdi til leddene i verdi-
kjeden for våre varer og tjenester, så foregår det på en 
miljøe� ektiv måte i hele Norden. 

Et forpliktende
engasjement

Innledning
Forpliktelse
Innledning
Forpliktelse
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Denne forbedringen inspirerer oss til 
å � se h� r �  kommer fra, og h� r 
�  ønsker å bevege oss. Gløden som 
alltid har kjennetegnet oss, har gitt 
oss lyst til å bli enda bedre.



Vi er overbevist om at innovasjon setter oss i stand til å hjelpe 
kundene våre på best mulig måte med et førsteklasses produkt 
som er svært e� ektivt og skreddersydd etter deres behov. Hvis
vi fortsatt ønsker å lede an, må vi stole på innovasjon slik vi har 
gjort til nå. Celsa Nordic har vært en pioner når det gjelder miljø-
engasjement i stålindustrien i Europa, og vi ønsker beholde 
den posisjonen i framtiden. 

Allerede i 1996 ble Celsa Nordic det første stålverket som 
oppnådde ISO:14001-sertifi sering, og i 2012 utarbeidet vi en 
miljødeklarasjon (på engelsk EPD – Environmental Product 
Declaration) for armeringsstålet som produseres i Mo i Rana. 
Alle selskapene i Celsa Steel Services (CSS) har sin egen EPD 
og kan vise hvilken innvirkning de har på miljøet.

Denne rapporten synliggjør ambisjonene 
våre – og ans� ret vårt. Den � ser h�  
�  har gjort til nå, men også h�  som 
gjenstår å gjøre.  
Men ingenting av dette hadde vært mulig uten alle dem som 
jobber hos oss. Vi har alle muligheter til å lykkes i framtiden 
takket være den suverene profesjonaliteten og innovasjons-
trangen som preger staben vår.

Innledning
Forpliktelse



Takk til alle entusiastiske kollegaer i Norden for den 
utholdenheten hver og en av dere viser, og for at dere 
viser god forståelse for våre visjoner og det harde arbeidet 
vi har lagt ned! Jeg er overbevist om at standhaftighet vinner 
fram, og heldigvis har vi mange spennende områder å utforske.

Vi er klar over 
vår innvirkning, 
og derfor tar vi 
ansvaret vårt 
på alvor.

Vennlig hilsen, 

Carles Rovira
CEO Celsa Nordic



Celsa Armeringsstål AS er den ledende produsenten 
av armeringsstålprodukter i Norden. Fabrikkanlegget 
består av et stålverk og et valseverk og ligger i Mo 
Industripark i Mo i Rana. 

Råmaterialet i produksjonen er hovedsakelig skrapmetall. 
Første steg i prosessen er å smelte skrapet i en lysbueovn 
og forme det til lange valseblokker. Så rulles blokkene 
i valseverket til rette og kveilede armeringsstenger og 
valsetråder. Mesteparten av det som produseres, brukes 
til betongarmering på det nordiske markedet. Takket 
være ovnen i Mo i Rana gjenvinner vi om lag 700 000 
tonn skrapstål hvert år. Dette tilsvarer å smelte to 
Ei� eltårn i uken.

Celsa Armeringsstål AS og 
Celsa St� l Ser� ce (CSS) er en 
del av Celsa Nordic Group.   
Celsa Nordic Group omfatter også CSS-selskaper i Finland, 
Sverige, Danmark og Norge. CSS-anleggene har ansvaret 
for den siste foredlingen og salget av armeringsproduktene 
i sine respektive land. 

Alle CSS-anleggene i Norden er klar over at de har et 
spesielt ansvar for omgivelsene de opererer i. Som ledende 
gjenvinnere er vi også særlig opptatt av å ivareta miljøet 
i nærområdet vårt, og vi er klar over hvor viktig dette er 
for at de ansatte og familiene deres skal ha det bra.

Celsa Nordic 



Vi har defi nert fi re bærekraftssøyler, 
og hver av disse har sitt eget sett med bærekraftsmål:

VI SLUTTER OPP
OM BÆREKRAFT

Målet vårt er å redefi nere stål som et miljøvennlig 
byggemateriale og å hjelpe andre selskaper med å heve 

miljøstandarden på prosjektene sine.

CO2-utslipp
gjøre vårt for
å begrense

drivhuse� ekten

Lokale utslipp
Lokalmijøet –

like viktig for oss 
som for deg.

Biprodukter
Avfall er vår 
gullgruve! 

Produktene våre 
kan alltid 

gjenvinnes.

Fossilfri transport
Framtidens 
transport 
er fossilfri
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Bærekraftsmål

CO2-utslipp

Mål 2030 Mål 2050

50% 
reduksjon 

av CO2

NULL 
CO2- utslipp

50% 
reduksjon

70% 
reduksjon

Å lukke  
   KRETS-
LØPET 

Null avfall

50% 
reduksjon 

av CO2

Fossil

FRI

Lokale utslipp

Biprodukter

Fossil-free 
transport

Målet vårt er å redefi nere stål som et miljøvennlig 
byggemateriale og å hjelpe andre selskaper 
med å heve miljøstandarden på prosjektene sine.

– fra 2015
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Vi jobber for
en grønn 

framtid
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En miljødeklarasjon (på engelsk EPD – Environmental 
Product Declaration) er et uavhengig verifi sert og 
sertifi sert dokument som gir klar og sammenlignbar 
informasjon om hvilken innvirkning et produkt har på 
miljøet gjennom livssyklusen. 

I 2012 utarbeidet Celsa Nordic en miljødeklarasjon for 
armeringsstålet som produseres i Mo i Rana. Alle 
CSS-selskapene har sin egen miljødeklarasjon og kan 
dokumentere hvilken innvirkning de har på miljøet.

Dette � ser at �  som selskap investerer 
i teknologi og teknologiske løsninger 
for å finne fram til ressurser som gjør 
produktene våre mer miljøvennlige.
Miljødeklarasjonen er utformet av en uavhengig tredje-
part. Celsa Nordic fungerer som en større gjenvinnings-
industri. Vi mottar skrapmetall fra biler, militærmateriell 
og skip som vi smelter og gjør om til nytt, førsteklasses 
og miljødeklarert armeringsstål.

Miljødeklarasjon
– vi jobber for en grønn framtid

EPD

WE EMBRACE SUSTAINABILITY
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En miljødeklarasjon blir i ISO 14025 defi nert som kvantifi serte 
miljødata for et produkt med forhåndsdefi nerte kategorier 
av parametere basert på standardene i ISO 14040-serien, 
men uten å utelukke annen miljøinformasjon.

Ved å utarbeide en miljødeklarasjon for produktet vårt 
aksepterer vi standardene som gjelder i industrien, og vi 
kan gi objektiv informasjon om hvordan vi påvirker miljøet.

Det er avgjørende at merke� ren 
vår har et godt omdømme.
En miljødeklarasjon er det beste verktøyet vi har til å vise at 
vi er et selskap som praktiserer åpenhet og er til å stole på.    



celsanordic.com  |  celsa-steelservice.no  |  gcelsa.com
susanne.naevermosand@celsanordic.com


