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Engagemang
för hållbarhet
Hos Celsa Nordic återvinner vi ungefär
700 000 ton stålskrot varje år.

Detta har gjort oss till ett av de
största återvinningsföretagen i Norge.
Detta är ett ansvar vi tar mycket seriöst. Den teknik som
vi, det vill säga vårt stålverk, bygger på är en elektrisk
ugn. Detta är det mest miljövänliga stålverket inom
den globala stålindustrin, då det endast släpper ut en
sjättedel koldioxid i atmosfären jämfört med andra större
stålverk som är ägnade för samma typ av produktion.
Vår hållbarhetsutveckling bygger på vårt engagemang
för att förbättra livskvaliteten i dagens samhälle utan att
behöva kompromissa med förmågan att möta behoven
hos framtida generationer. Därför har Celsa Nordic
utvecklat en hållbarhetsstrategi som ser till att våra hållbarhetspolicys blir en del av våra beslutsfattanden,
för att på så vis minska vår totala miljöpåverkan. Vi har
definierat fyra hörnpelare för vårt hållbarhetsarbete, där
var och en har sin egen uppsättning av hållbarhetsmål.
Vi tror på vårt uppdrag att bidra till att stål ska anses
vara ett miljömässigt val av byggnadsmaterial och att
hjälpa företag förbättra det miljömässiga anseendet
hos sina projekt. Detta betyder att vi tillhandahåller en
fullvärdig lösning för såväl vår produkt som vår värdekedja på ett miljöeffektivt sätt i alla de nordiska länderna.
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Denna förbättring fungerar
som ett tillskott för att visa våra
ambitioner, såväl i vad vi har gjort
och vad vi vill göra. Den passion som
alltid har varit karaktäristisk för
oss har gett oss en önskan om att bli
ännu bättre.
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Vi tror fullt ut att innovation kommer ge oss möjligheten
att serva våra kunder på bästa möjliga sätt, detta med en
högklassig produkt som är mycket effektiv och anpassad
efter deras behov. Om vi vill fortsätta med att vara ledande
i branschen måste vi lita på innovationer och nytänk, så som
vi alltid har gjort. Celsa Nordic har varit en föregångare när
det gäller miljöengagemang inom stålindustrin i Europa och
vi är fast beslutna att behålla den positionen även i framtiden.
Redan 1996 var Celsa Nordic det första stålverket som
certifierades enligt ISO:14001. Vidare tog Celsa Nordic
år 2012 fram en Environmental Product Declaration (EPD)
för produktionen av armeringsstål i Mo i Rana, med tydlig
information om produktens miljöpåverkan. Alla företag
inom Celsa Steel Service (CSS) har sin egen EDP och kan
på så vis visa vilken påverkan vi har på miljön.

Denna rapport visar våra ambitioner och
våra plikter, den visar vad vi har gjort,
men även vad som kva rstår att göra.
Men inget av detta hade varit möjligt utan våra medarbetare.
Vi har en enorm framtidspotential tack vare den höga nivå av
professionalism och det stora engagemang för innovation
som finns hos de personer som företaget består av.

Tack till alla våra entusiastiska kollegor i de nordiska
länderna för det tålamod ni har visat och för er förmåga att
förstå våra ambitioner och hårda arbete. Jag är övertygad
om att konsekvent arbete är nyckeln till framgång och som tur
är har vi fortfarande många spännande områden att upptäcka.
Med vänliga hälsningar,

Carles Rovira
CEO Celsa Nordic

Vi är medvetna
om vår påverkan
och tar därför
vårt ansvar

Celsa Nordic
Celsa Armeringsstål AS är den ledande tillverkaren av
produkter med armeringsstål i de nordiska länderna.
Verket består av ett stålverk och ett valsverk som
ligger i Mo Industripark i Mo i Rana, Norge.
Det råmaterial som används i tillverkningen består
framförallt av skrotmetall. Metallen smälts i en ljusbågsugn
och gjuts sedan till långa stänger, som ett första steg i tillverkningsprocessen. Valsverket valsar sedan stängerna
till olika typer av armeringsstål och valstråd. Huvuddelen
av tillverkningen används till betongförstärkning för
den nordiska marknaden. Tack vare ugnen i Mo i Rana
återvinner vi årligen cirka 700 000 ton stålskrot. Detta
motsvarar att smälta två Eiffeltorn i veckan.

Celsa Armeringsstål AS och
Celsa Steelservice är en del av
Celsa Nordic Group.
Celsa Nordic Group inkluderar också CSS-företag
i Finland, Sverige, Danmark och Norge. CSS-anläggningarna
är ansvariga för den slutgiltiga behandlingen och försäljningen av förstärkningsprodukter i respektive land.
Alla CSS-anläggningar som är verksamma i de nordiska
länderna är medvetna om ansvaret gentemot de omgivningar de jobbar i. Som ett stort återvinningsföretag är vi också
väldigt engagerade i att ta hand om vår närmiljö och vi är väl
medvetna om den påverkan detta har på välmåendet hos
våra anställda och deras familjer.

VI TROR
PÅ HÅLLBARHET
Vårt uppdrag är att se till att våra produkter
ska anses vara ett miljömässigt val av
byggnadsmaterial och att hjälpa företag förbättra
det miljömässiga anseendet hos sina projekt.

Vi har definierat fyra hörnpelare
för hållbarhetsarbetet, där var och en har
sin egen uppsättning av hållbarhetsmål:

CO2-utsläpp
Vi tar vårt ansvar
för att minska
växthuseffekten

Lokala utsläpp
Lokal miljö:
lika viktigt för
oss som för dig

Bi-produkter
Avfall är vår skatt!
Vår produkt kan
återvinnas i det
oändliga

Fossilfri
transport
Framtidens
transport är
fossilfri

Hållbarhetsmål
– från 2015

Mål 2030

50%

CO2-utsläpp

minskning
av CO2

Mål 2050

50%

Lokala utsläpp

NOLL

CO2-utsläpp

reduktion

70%

reduktion

Sluta

Bi-produkter

KRETSLOPPET
Inget avfall

50%

Fossilfri
transport

minskning
av CO2

Vårt uppdrag är att se till att våra produkter ska
anses vara ett miljömässigt val av byggnadsmaterial och att hjälpa företag förbättra det
miljömässiga anseendet hos sina projekt.
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Fossil

FREE

Vi ser med
gröna ögon
på framtiden
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EPD

EPD

– Vi ser med gröna ögon på framtiden
En Environmental Product Declaration (EPD) är ett certifierat
dokument som är granskat av oberoende part, vilket ger
tydlig och jämförbar information om den miljöpåverkan en
produkt har ut ett livscykelperspektiv.

WE EMBRACE SUSTAINABILITY

År 2012 tog Celsa Nordic fram en Environmental Product
Declaration (EPD) för produktionen av armeringsstål i Mo
i Rana. Alla CSS-företag har sin egen EDP och kan på så
vis visa vilken påverkan vi har på miljön.

Detta visar att vi som företag
investerar i teknologi och tekniska
lösningar för att hitta resurser som
har en positiv miljöpåverkan på
våra produkter.
Denna miljödeklaration görs av en oberoende tredje part.
Celsa Nordic har likheter med större återvinningsindustrier
där metallskrot från bilar, skepp och annat smälts ner
och förvandlas till nytt, högklassigt och miljödeklarerat
armeringsstål.
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By creating a environmental product declaration
for our product, we are accepting industry standards
En miljödeklaration definieras i ISO 14025 som kvantifierad
miljödata för en produkt med förutbestämda parametrar
baserade på standarden i ISO 14040, utan att utelämna
ytterligare miljöinformation.
Genom att skapa en miljödeklaration för vår produkt
accepterar vi branschstandarden och kan på ett
objektivt sätt förmedla vår miljöprestanda.

Vårt varumärkes rykte
är grundläggande.
EDP är det lämpligaste verktyget för att bekräfta vår
trovärdighet och transparens som företag.
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