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Sådan når vi dertil
Vores indfaldsvinkel følger 
5R-principperne, Refuse, Reduce, Reuse, 
Recycle og Restore. Men hvordan 
ser det ud i praksis hen over vores 
globale produktionsaktiviteter? Vores 
kultur med "store og små" fremmer 
innovation på den enkelte lokalitet 
med lokalt afprøvede initiativer – 
f.eks. investeringer i biomassekedler 
og omvendt osmose – ofte skaleret 
til hele virksomheden. Ved at pleje 
de kreative løsninger kan vi opveje 
de faktiske mål mod resultaterne på 
den enkelte lokation og derigennem 
sætte anvendelige benchmarks for 
alle vores anlæg.

Som del af vores strategi for mere 
bæredygtige fremgangsmåder 
hen over alle vores aktiviteter, har 
vi sat os nogle virkelig ambitiøse 
mål: Ved udgangen af 2023 vil 
vores produktionsanlæg over hele 
verden ikke sende noget affald til 
deponering 

Efter at have investeret 23 millioner USD i vand-, affalds- 
og energiprojekter mellem 2020 og 2021, er "Intet affald 
til deponering" del af en omfattende strategi, som skal 
gennemgå eksisterende praksis og begrænse generering 
af affald ved kilden. Samtidig skal den forbedre den 
driftsmæssige effektivitet og implementere løsninger for 
udtjente produkter for materialer og input.

Reducere – plasticaffald 
ved at samle færdigvarer 
i kanvasposer i stedet for 
polyethylenposer

Upcycle
Afklip fra stoffer 

omdannes til garn

Upcycle
Jernaffald upcycles til 

stålstænger

Genanvende – 
plasticaffald
ved at omdanne polyethylen-
affald til poser og 
plasticgranulat.

Genvinding af energi – 
rester fra træfældning
ved at levere rester fra 
træfældning til militærlejre som 
brænde

Samforarbejdning
 leverer farligt affald 
til cementfabrik som 
brændstofkilde og reducerer 
derved brug af fossile 
brændstoffer.

Genbrugt og 
genanvendt – 

papiraffald
Papir- og papaffald 

genbruges, hvor det 
er muligt, og resten 

genvindes

Gå foran med et godt eksempel
Nogle anlæg står i spidsen for forandringen. Ansell Textiles Lanka-
anlægget (ATL) i Seeduwa i Sri Lanka og vores anlæg i Litauen har 
modtaget tredjepartscertificering fra Intertek med anerkendelse af 
deres omlægning af affaldsdeponering på mere end 99 %. Med hjælp 
fra leverandører af affaldsstyring og stramme interne procedurer 
omdannes farligt affald til energi, mens blandet affald genindvindes 
hensigtsmæssigt på forskellige måder. 

Få mere at vide på ansell.com/sustainability

Beskyttelse af mennesker i alle henseender.
Ansell har i mere end 125 år beskyttet mennesker, og vores ambitioner i dag er stærkere end nogensinde. Ved at sætte os selv 
ambitiøse mål om beskyttelse af vores miljø, søger vi at gå helt nye veje. Med øget bæredygtighed og endnu mere intelligente, 
endnu mere sammenhængende personlige værnemidler, bestræber vi os på at sikre medarbejdere og det miljø, vi lever i. 
Hensynet til mennesker og planeten vejer tungest. Ansell.com


