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FORORD

Samfundsansvar
ligger naturligt
til os

Samfundsansvar står højt på dagsordenen hos RGS 90,
og vi har glædet os til at give en samlet fremstilling af
vores CSR-indsats i denne rapport.
Her kan du læse om det arbejde, vi har gjort i 2015/16,
og om vores planer og mål for de kommende år.

Bæredygtighed i generne
Vi har gennem mere end 25 år været Danmarks
største behandler af jord og bygningsaffald. Og
med integrationen af firmaet Vandrens i Stigsnæs er vi nu også førende inden for rensning af
industrispildevand. Som miljøvirksomhed giver
vores kerneforretning en positiv miljøeffekt, da
vi genanvender ressourcer og sikrer miljøet mod
spredning af forurening.
Henrik Grand Petersen,
CEO

Vi tilbyder kunderne bæredygtige, sporbare og
fuldt transparente løsninger, der gør cirkulær
økonomi til en god forretning. Samtidig tager vi
ansvar for kvaliteten af vores genbrugsprodukter
gennem åbenhed, sporbarhed og høj professionalisme i alle led af behandlingen.
At tænke miljørigtigt og bæredygtigt ligger med
andre ord dybt i vores DNA. Med vores CSR-certificering har vi nu en ramme og en systematik,
så vi kan komme endnu længere.
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Vi går gerne forrest
Hos RGS 90 påtager vi os det samfundsmæssige
ansvar, som vores rolle og størrelse kræver af

os. Vi udvikler løbende vores egen virksomhed,
og vi tager aktivt del i udviklingen af branchen og
af de lovgivningsmæssige rammer, den opererer
under.
Vi kommer længst med samarbejde
Med vores nye strategi ”Breaking new ground”
og en styrkelse af vores organisation har vi sat
kurs mod øget bæredygtighed og industrialisering i vores virksomhed.
En central del af strategien er tæt samarbejde
med ansvarlige kommuner, entreprenører og affaldsproducerende virksomheder. Det er nemlig
gennem partnerskaber, vi for alvor kan udvikle
værdifulde løsninger, der gavner alle.
God læselyst med rapporten. Jeg håber, at den
giver dig en forståelse af, hvor seriøst og samfundsansvarligt vi arbejder hos RGS 90.

Naturen er fantastisk.
– Lad os passe godt på den
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INTRODUKTION TIL RGS 90

En af skandinaviens
største miljøvirksomheder
RGS 90 er markedsleder inden for behandling
af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi driver 21
anlæg spredt ud over hele Danmark, heriblandt
anlægget i Stignæs, der er Nordens største biologiske anlæg til rensning af industrispildevand.
Vi arbejder med tre områder: jordrensning, genanvendelse af byggematerialer og rensning af
forurenet industrispildevand. Hvert år modtager
vores anlæg ca. 2.000.000 tons jord og affald, og
anlægget i Stigsnæs behandler ca. 250.000 tons
industrispildevand.
Jordrensning
Vi modtager og håndterer alle typer jord, uanset
om den er ren eller forurenet. Selv jord, der er
klassificeret som farligt affald, tager vi os af. Vi
har fuld sporbarhed for alle fraktioner af jord, og
vi sikrer analysedokumentation, der bekræfter
korrekt genanvendelse eller bortskaffelse af
jorden.
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Hos RGS 90 renses jorden ved en biologisk proces. Hvis jorden ikke kan renses, sikrer vi, at den

behandles eller deponeres miljømæssigt korrekt.
Målet er at sikre, at jorden genanvendes til terrænregulering, voldanlæg eller opfyld ved havneudvidelser el.lign.
Genanvendelse af affald
RGS 90 modtager og forarbejder store mængder
affald med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse. Det gælder især bygge- og anlægsaffald, men også andet industriaffald.
Mere end 97% af det affald, vi modtager, bliver
genanvendt eller på anden måde nyttiggjort. Det
betyder, at miljøet spares for store mængder
drivhusgas.
Rensning af industrispildevand
Vores anlæg til behandling af spildevand er placeret i Stigsnæs, hvor vi modtager og behandler
industrielt spildevand og slam.
Via en biologisk proces renses vandet, som derefter ledes tilbage i naturens kredsløb. Som et
overskudsprodukt dannes biologisk slam, som
nyttiggøres til energifremstilling.

Vi vil give vores børn en
verden, hvor jordens
ressourcer renses
og genbruges
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PRINCIPPER OG POLITIKKER

Vores
guidelines

Grundlaget for vores virksomhed

Alt, hvad vi gør hos RGS 90, bygger på basale
ideer om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil
opnå det. Disse ideer er beskrevet i vores vision,
mission, mål og leveregler.
Vision
Vi vil give vores børn en verden, hvor jordens ressourcer renses og genbruges.
Mission
Vi gør det let for vores kunder at gøre cirkulær
økonomi til en god forretning.
Mål og værdier
Vi vil styrke vores position som en af de største
og bedste miljøvirksomheder i Danmark ved at
tilbyde effektive og konkurrencedygtige totalløsninger.
Målet for vores arbejde med samfundsmæssigt
ansvar (CSR) er at:
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• skabe værdi for kunder, medarbejdere og
øvrige interessenter.
• være ansvarlige over for mennesker og miljø.
• sikre gennemsigtighed og troværdighed
gennem fortsat udbygning af vores
certificeringer og miljø-, kvalitets- og ledelsessystemer.
• gå forrest i arbejdet for at udvikle miljørigtige
og rentable løsninger for håndtering af affald.
Det gør vi via samarbejde med kunder,
partnere, myndigheder og lovgivere.

Vores værdier er udtrykt igennem disse tre leveregler:
1. Passionen driver os
Vi værdsætter passion, mod og beslutsomhed.
Vi er begejstrede, og vi tror på det bedste i det
enkelte menneske. Vores positive indstilling
tiltrækker andre, der har det på samme måde.
Sammen skaber vi en fantastisk arbejdsplads,
en sund forretning og en bedre verden.
2. Vi er forandringsparate
Vi er forandringsparate og vedholdende. Vi arbejder dedikeret på at finde den bedste løsning.
Når forudsætningerne ændrer sig – og det gør
de – så reagerer vi på dem. Vi ser forandring
som noget positivt og en del af den rejse, vi er
på.
3. Vi er en katalysator for samarbejde
Vi går efter helhedsløsninger, og vi tror på samarbejde, så vi tager initiativet. For
morgendagens løsninger kommer ud af samarbejde – internt, eksternt og på tværs af grænser.

Vores
guidelines

Politikker og code of conduct
Vores politikker angiver en række praktisk anvendelige retningslinjer, som medarbejdere kan
anvende, når der skal træffes beslutninger i
hverdagen.
CSR-politik
Vi vedkender os positionen som frontløber i arbejdet med at udvikle miljørigtige og rentable
løsninger inden for vores forretningsområder. Vi
ønsker at udvise ansvarlig adfærd over for alle
interessenter og at bidrage til samfundet.
Vores CSR-politik skal være med til at sikre, at
vi lever op til vores samfundsansvar, og at al
relevant lovgivning overholdes. CSR-politikken
er formuleret i tre kapitler, der forholder sig til
hhv. kunder, medarbejdere og øvrige væsentlige
interessenter.
Kunderne
Vi ønsker nære og personlige forhold til vores
kunder, og vi stræber efter bæredygtige miljøløsninger i et gensidigt profitabelt samarbejde.
Vores kunder skal behandles imødekommende
og kompetent med respekt for den enkelte og
for lokalsamfundet.
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Vi arbejder for at sikre:
• en høj kundetilfredshed
• fælles forståelse i forhold til bæredygtige
miljøløsninger
• at kunderne får fyldestgørende oplysninger
om produkter, priser og betingelser
• at kunderne har let adgang til vores ydelser
• at etiske retningslinjer for rådgivning og
kundeforhold fastlægges og overholdes

Medarbejderne
Vi ønsker et sundt arbejdsmiljø, fysisk og psykisk. Sikkerheden for medarbejdere og alle
andre, der færdes på vores anlæg, har højeste
prioritet. Vi følger løbende op på indsatsen i Arbejdsmiljøorganisationen og ved APV.
Vi gør en stor indsats for at informere, oplære og
videreuddanne vores medarbejdere.
Vores arbejdsplads skal være rummelig og uden
diskrimination. Medarbejderstaben skal afspejle
befolkningens sammensætning, således at der
ikke er markant slagside i forhold til kønsfordeling, aldersfordeling og etnisk baggrund. Vi vil
dog altid rekruttere medarbejdere efter kvalifikationer og aldrig være påvirket af den enkeltes
køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet.
Øvrige væsentlige interessenter
Kommunale myndigheder, naboer og leverandører er også vigtige interessenter for RGS 90,
og de vil løbende blive involveret i vores CSRarbejde. Vi ønsker at have et godt forhold til alle,
og derfor vi vil naturligvis behandle enhver henvendelse på lige fod med de interessenter, vi har
identificeret her.

Vores
guidelines
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Politikker og code of conduct

Som en af Skandinaviens største miljøvirksomheder besidder vi en omfattende viden og praktisk erfaring om håndtering og genvendelse af
affald. Det forpligter, og derfor stræber vi efter
at påvirke udviklingen i en positiv retning via
samarbejde med kunder, partnere, myndigheder
og lovgivere.

Code of conduct for leverandører
Vi har udarbejdet en Code of Conduct for leverandører med udgangspunkt i FN’s Global
Compact. Heri forholder vi os til, hvordan vi kan
have en positiv indfyldelse på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimaforhold og på bekæmpelse af korruption.

Vores miljøpolitik bygger på disse principper:
• Vi skal have kapacitet og kompetencer til at
indgå i miljørigtige løsninger med kunder og
samarbejdspartnere.
• Vi skal gennem repræsentation i de vigtigste
brancheforeninger og dialog med
myndighederne sikre, at vores viden og
erfaringer kvalificerer fortolkningen af
nuværende miljølove og udarbejdelsen
af fremtidig lovgivning.
• Vi skal løbende forbedre vores miljøledelsessystem for at sikre en kontinuerlig reduktion
af miljøpåvirkningerne fra vores aktiviteter.
• Vores miljøledelsessystem skal sikre, at vi
effektivt og til enhver tid overholder alle
gældende lovkrav.

Vores vigtigste leverandører har bekræftet, at de
efterlever disse retningslinjer.

Vi vil gøre det let for vores
kunder at gøre cirkulær
økonomi til en god forretning
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VORES ARBEJDE MED CSR 2015/16

Indsatser
og resultater
RGS 90 har gennem en årrække markeret sig
som en pioner i branchen, hvad CSR angår. Vi
har arbejdet fokuseret med at udvikle vores virksomhed og hele vores branche til gavn for mennesker, miljø og samfund.
Vores CSR-indsats er forankret i den øverste ledelse, der udstikker de overordnede rammer. De
konkrete indsatser udføres af arbejdsgrupper på
de forskellige områder. Ledelsessystemet, der
sikrer kvalitet i vores CSR-arbejde, er certificeret
jf. DS 49001.
Forretningsdrevet CSR
Det er vores overbevisning, at bæredygtighed og
forretning er to sider af samme sag. Kun ved at
drive en sund forretning kan vi sikre vores virksomhed og fortsætte med at udvikle miljøvenlige
løsninger. Tilsvarende er det vores overbevisning
at kun ved at tilbyde og udvikle bæredygtige
løsninger vil vi kunne fortsætte med at drive en
sund forrretning. Derfor kobler vi CSR og forretningsudvikling sammen.
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Vi har i den proces styrket vores organisation
med nye medarbejdere, der har fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Ikke bare med
sigte på vores egen virksomhed, men på hele
branchen. De store fremskridt sker nemlig kun,
når alle trækker i samme retning.

Vores mål er at gøre cirkulær økonomi og bæredygtig miljøpåvirkning til en sund forretning for
vores kunder og os selv. Det kræver samarbejde i
hele værdikæden for at opnå størst mulig effekt.
Sporbarhed og compliance
Centrale elementer i vores CSR-indsats er sporbarhed og overholdelse af lovgivning. For nogle
områder er der systemer til anmeldelse og sporbarhed. Det gælder for forurenet jord, men ikke
endnu for bygningsaffald.
Entydighed, effektivitet og overholdelse af
lovgivning er udfordrende for et så komplekst
område som byggeaffald. Vi er af den overbevisning, at et struktureret marked er en vigtig forudsætning for, at vores branche kan udvikle sig
til at imødekomme fremtidens udfordringer.
Et trin op ad stigen
Vi vurderer, at vi er klar til at bringe vores CSRarbejde op på næste niveau med udarbejdelse af
en langsigtet CSR-strategi. Det betyder, at vi vil
gentage vores vurdering af væsentlige interessenter og emner ift. sidste CSR-rapport fra 2014
– og at der kan komme supplerende indsatsområder i løbet af 2016.

Indsatser
og resultater

Vores præstation ift. primære interessenter

Kontakt med interessenter foregår hver eneste
dag. Det kræver nemlig tæt dialog og samarbejde at drive en virksomhed som vores.
Dialogen med interessenterne hjælper os til at
fokusere kræfterne på de væsentligste emner
inden for bæredygtighed og ansvarlighed. Og
dermed styrkes vores vores evne til at adressere
vigtige samfundsmæssige udfordringer.
Vi har identificeret fem grupper af primære interessenter, der alle har en interesse i, at vi lever
op til vores samfundsmæssige forpligtelser:
• Kunder
• Medarbejdere
• Kommunale myndigheder
• Naboer
• Leverandører
Nedenfor beskriver vi vores relationer til de enkelte interessentgrupper og vurderer, hvor godt
vi har præsteret i forhold til dem.
Kunder
Kunderne er vores vigtigste interessenter. Den
primære dialog mellem kunderne og os sker
via vores salgsafdeling og kundeservicecenter.
Sidstnævnte er etableret for at højne kvaliteten
af dialogen med eksisterende kunder.
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Vi tilbyder konsulentbistand til vores kunder som
et supplement til det direkte salg. Det giver ekstra kvalitet i rådgivningen og en bedre og mere
bæredygtig løsning for kunden.

Vores kundekreds er meget varieret. Nogle
kunder stiller meget høje krav til pris, bæredygtighed og generel ansvarlighed på én gang.
Denne kundegruppe udgør en mindre, men
stigende andel af vores kunder. Andre kunder
har et primært fokus på prisen, men har som
grundlæggende forudsætning, at vi overholder
den gældende lovgivning. Endelig er der et kundesegment, der udelukkende har pris som valgparameter.
For at fastholde en sund forretning må vi være
konkurrencedygtige over for alle tre kundetyper.
Det betyder, at CSR og rentabilitet må gå hånd i
hånd.
Medarbejdere
Vores medarbejderes indsats er afgørende for,
at vi kan opretholde en sund forretning på bæredygtige principper. Den daglige dialog mellem
kolleger hviler på vores politikker, og derudover
har vi målrettede dialoger omkring vores virksomhedsstrategi ”Breaking new ground”. Formålet er at give medarbejderne forståelse for
virksomhedens overordnede kurs og at inddrage
dem i drøftelsen af, hvordan strategien bedst
eksekveres.
Desuden kommunikerer vi internt via et månedligt nyhedsbrev, den årlige CSR-rapport og den
årlige medarbejderudviklingssamtale.

Indsatser
og resultater

Vores præstation ift. primære interessenter

Kommunale myndigheder
De kommunale myndigheder sikrer regulering af
vores aktiviteter, så de foregår inden for lovgivningens rammer. De udarbejder nye miljøgodkendelser og fører tilsyn med vores virksomhed
for at sikre, at vi overholder gældende love. Vi
har derudover dialog, når der er fortolkningsspørgsmål vedr. lovgivningen.
I kalenderåret 2015 frem til 1/5 2016 har vi har
vi opnået 23 miljøgodkendelser, og der har været
12 miljø- og brandtilsyn, hvor der har væet 3
indskærpelser fra myndigheder.
Vi har selv registreret 23 afvigelser, der vedrører
manglende overholdelse af vilkår i vores godkendelser; herunder 8 overtrædelser af vores
udledningstilladelser og de ovenfor nævnte 3
indskærpelser på tilsyn fra myndigheder. Overskridelser på vores udledningstilladelser er alle
rapporteret til myndighederne og vores opfølgning på overskridelserne er blevet godkendt. Vi
vurderer, at disse overskridelser alle har haft
mindre og ikke-irreversible miljøeffekter.
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Overskridelser på vilkår i miljøgodkendelser
drejer sig om forskellige typer afvigelser, men
hyppigste årsag har været affaldsfraktioner, der
er kørt ind på vores anlæg uden godkendelse
hertil. Affaldet er kørt til et andet anlæg med det
samme. Der har desuden været for stor højde på
oplag. Disse forhold er korrigeret, således at de
gældende vilkår igen overholdes.

I vores dialog med myndighederne forsøger vi
at bidrage til at løse udfordringer med centrale
reguleringsmæssige forhold. Det drejer sig fx om
anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.
Naboer
Vores naboer har en berettiget forventning om,
at de ikke bliver påvirket af vores aktiviteter. Vi
arbejder fokuseret for at undgå gener, men der
kan dog opstå påvirkninger fra støv, støj eller
lugt.
I 2015-16 har vi haft syv klager over støv og to
over støj. Vi har reageret ved at etablere støv-,
støj- og lugtdæmpende foranstaltninger. På
anlægget i Kolding er vi eksempelvis i gang med
at omlægge vores daglige aktiviteter og etablere
en jordvold, således at naboerne ikke oplever
støvgener. I København S har vi nedbragt oplagshøjden, der var medvirkende til generende
støvdannelse.
Leverandører
Vi har en lang række leverandører, der dækker
over meget forskelligeartede tjenesteydelser og økonomisk omfang. Vi har udvalgt de ti
økonomisk mest betydende leverandører med
henblik på gennemførelse af auditering hos hver
af dem for at vurdere, om de efterlever vores
Code of Conduct. Syv leverandører deltog og de
matchede alle vores krav. For de reterende tre
leverandører lykkedes det ikke at gennemføre
auditering.

Indsatser
og resultater

Vores prioriterede CSR-emner
Arbejdsemnerne for vores CSR-indsats i
2015/16 har omhandlet flg. emner:
1. CSR-kommunikation
2. Klagehåndtering
3. Lovgiving vedr. bygge- og anlægsaffald
4. Antikorruption
5. Ansvarlig markedsføring
For hvert emne vi har etableret en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at definere:
• relevante opgaver
• en proces for inddragelse af væsentlige
interessenter ift. opgaven
• målsætninger og mål
• indsats og måle resultater, herunder at give
forklaring på evt. mangelfuld indsats og
målopfyldelse
• planer for udviklingen af indsatsen på det
konkrete område, herunder evt. nye områder,
som arbejdsgruppen vil foreslå, der arbejdes
med fremadrettet
1. CSR-kommunikation
RGS 90 har udarbejdet en CSR-kommunikationsplan, der bruges som manual og integreret
del af vores ledelsesstyringssystem. Planen
omfatter en håndbog for CSR-arbejdet og en
årsplan.

14

CSR R APPORT

Der er i løbet af året udarbejdet en CSR årsrapport og gennemført en undersøgelse af interessenters tilfredshed. Antallet af respondenter på
undersøgelsen er for lavt til at udlede statistisk
valide konklusioner, men vi har alligevel kunnet
uddrage gode læringer.

Ifølge undersøgelsen mener interessenterne, at
vores informationsniveau i rapporten er tilfredsstillende. Der udtrykkes dog ønske om, at vi bliver mere konkrete mht. de tiltag, vi gør. Det vil vi
forbedre med denne og kommende rapporter.
Vi har etableret et kundeservicecenter med henblik på at forbedre kundeservice, rådgivning og
klagehåndtering. Vores interessenter har kvitteret for vores indsats og giver udtryk for, at vi
reagerer hurtigt og kompetent på henvendelser.
Blandt medarbejderne blev der udtrykt ønske om
mere information om CSR. Det har vi reageret
på, bl.a. i form af et månedligt nyhedsbrev til alle
medarbejdere.
2. Klagehåndtering
Vi har etableret et professionelt system til håndtering af forslag og reklamationer. Systemet
CASS (Complaint And Suggestion System) er
færdigudviklet og implementeret på vores hjemmeside, men det har vist sig, at der kun er kommet få indrapporteringer via systemet.
Vi har erkendt, at systemet i sin nuværende form
ikke er anvendeligt for kunder og andre eksterne
interessenter, og det er derfor fjernet fra hjemmesiden igen. Vi arbejder videre med at udvikle
et system til effektiv klagehåndtering.

Indsatser
og resultater

Vores prioriterede CSR-emner

3. Lovgivning vedr. bygge- og anlægsaffald
Det er vores mål, at der etableres sporbarhed
for bygge- og anlægsaffald, på samme måde
som for jord. I dag sker anmeldelse af bygge- og
anlægsaffald kun sporadisk, og vores holdning
er, at der bør indføres regler om sporbarhed og
anmeldepraksis af hensyn til miljø og samfund.
Gennem organisationerne Dansk Byggeri og
Dansk Industri arbejder vi målrettet på at påvirke
beslutningstagerne. Vi deltager også i en række
netværk, herunder DAKOFA og ENVINA, for at
fremskynde etablering af systemer til sporbarhed. Samtidig deltager vi aktivt i udarbejdelsen
af et elektronisk værktøj til anmeldelse af byggeog anlægsaffald.
Vi tilkendegiver hyppigt vores holdning i publikationer, herunder Realdanias ”Det byggede Danmark”. Her har vi fået offentliggjort en artikel om
cirkulær økonomi og bæredygtige løsninger med
udgangspunkt i byggeriets materialestrømme.
Derudover udsender vi pressemeddelelser og
artikler om ulovlig bortskaffelse af ubehandlet
bygge- og anlægsaffald i det åbne land.
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Vi er i aktiv dialog med uddannelsesinstitutioner
(herunder DTU) om udviklingsprojekter, der fx
omhandler bortskaffelse af behandlingsegnet
affald og deponiaffald i beton. Dertil kommer

løbende dialog med miljømyndighederne om
de centrale problematikker i forvaltningen af
bygge- og anlægsaffald. Dette er en langvarig
og kompleks proces, som vi vil have fokus på i
mange år fremover.
4. Antikorruption
Vi har afholdt et compliance-seminar med en
gruppe ledere og sælgere fra virksomheden. En
jurist orienterede om regler og love vedr. sanktioner, down raids, horisontale aftaleforhold
(konkurrenter), vertikale aftaleforhold (kunder
og leverandører) samt særlige forhold på markeder, hvor RGS 90 måtte være dominerende.
Alle deltagere bekræftede efterfølgende, at de vil
efterleve samtlige regler og love.
Vi vil fortsætte arbejdet de kommende år. Der vil
blive udarbejdet et etisk kodeks, der forebygger
korruption og bestikkelse i vores virksomhed,
og der vil blive udfærdiget en guideline, der beskriver reglerne for afgivelse og modtagelse af
gaver.
5. Ansvarlig markedsføring
RGS 90 har i 2015/16 oprettet en egentlig
marketingafdeling, og i den forbindelse er CSRgruppen for ansvarlig markedsføring blevet nedlagt. Gruppens fokusområder mht. CSR er blevet
integreret i den overordnede marketingstrategi.

Indsatser
og resultater

Vores prioriterede CSR-emner

Omdrejningspunktet for arbejdet med marketing
i 2016 er etableringen af en ny brand platform,
der skal positionere RGS 90 som en proaktiv
og dagordensættende miljøvirksomhed. Vores
brand skal repræsentere den virksomhed, vi er i
dag:
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• En nordisk virksomhed, inklusive Vandrens
• Strukturskabende i branchen – hæver
standarderne for innovation, sporbarhed og
genanvendelse af ressourcer
• Øget salg længere fremme i værdikæden
• Udvikler løsninger sammen med kunderne
• Inspirerer og inviterer til samarbejde på tværs
af værdikæden
• Fokus på bæredygtighed og sporbarhed

Vi vil understøtte den ønskede brandopfattelse
med indholdsbaseret marketing, der omfatter
ovenstående punkter, og samtidig vil vi fremme
salget ved at generere leads. Dette gøres efter
vores principper om ansvarlig markedsføring,
der er beskrevet i vores CSR-rapport fra 2014.

Vi sætter hele
tiden nye mål
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CSR-INDSATS FREMADRETTET

Ny strategi,
nye mål

RGS 90 har gennem flere år haft fokus på at
være en samfundsansvarlig virksomhed. Det
viser vi gennem vores daglige virke og gennem
opnåelsen af CSR-certificeringen DS 49001.
Med vores nye virksomhedsstrategi ”Breaking
new ground” har vi sat barren endnu højere. Den
udpeger de to hovedprincipper, udviklingen af
RGS 90 skal bygge på – nemlig industrialisering
og bæredygtighed.
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100% compliance
Vores virksomhed bygger på en tradition for lovlydig og ansvarlig adfærd. Med et engelsk ord er
vi ”compliant”, dvs. at vi overholder alle love og
regler. Vi opererer i en kompleks branche med
mange gråzoner og hyppige regelændringer,
men det er vores helt faste mål altid at være
100% compliant.

Nye indsatser
Vi har sat gang i flere tiltag for at sikre, at vores
genbrugsmaterialer har en høj kvalitet. Desuden
kigger vi på, om den genanvendelse af materialerne, der sker for nuværende, udnytter ressourcernes reelle værdi. Kan det lade sig gøre at få
højere værdi ud af affaldet, altså med et andet
engelsk udtryk ”upcycle” affaldet?
Disse indsatsområder er vi i gang med, og de
vil afspejle sig i vores CSR-indsats fremover. De
indgår som mål i næste års rapport.

Opsummering
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OPSUMMERING

Oversigt over resultater og mål
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Emne

Opnåede resultater 2015 frem til 1/5 2016

Mål og handlingsplaner for regnskabsåret 2016/17

Kommunikation

• CSR-rapport udarbejdet
• Tilfredshedsundersøgelse blandt interessenter gennemført og
rapporteret
• Kundeservicecenter etableret

• Intern synlighed i nyhedsbrev,” RGS 90 NYT”
• Rapportering med CSR-rapport samt pixi-udgaver målrettet
specifikke interessenter
• CSR salgsmateriale

Klagehåndtering

• Klagehåndteringssystem CASS (Complaint And Suggestion System)
udviklet og implementeret
• Indrapportering via CASS vurderes som utilfredsstillende

• Klagehåndtering inddrages i specifikation af nyt ERP-system
• Nyt system til klagehåndtering etableres

Lovgivning vedr. bygge- og
anlægsaffald

• Påvirkning i organisationer og samfund ift. udfordringerne med
implementering og overholdelse af gældende lovgivning med fokus
på affaldshirarkiet.
• Deltagelse i lovforberedende arbejde vedrørende styring og
miljøkvalitet med fokus på operationelle og implementerbare regler.
• Klare udmeldinger om problemstillinger, holdninger og indstillinger
til videre arbejde – ved dialog med myndigheder, ved aktiv
deltagelse fagmøder og formidling i publikationer og
pressemeddelelser

• Påvirke holdninger og regler omkring bortskaffelse af affald ved
indstøbning i beton
• Fortsætte arbejdet med specifikt fokus på de enkelte
affaldsfraktioner som ressourcer
• Påvirke holdninger og regler omkring bortskaffelse af affald ved
indstøbning i beton.
• Aktiv ved lovforberedende arbejde med konkrete forslag til nye
jordflytnings-bestemmelser som grundlag for øget sikkerhed og
dokumentation for jordstrømmene i Danmark.

Antikorruption

• Uddannelse af medarbejdere i konkurrencemæssig compliance
herunder vertikale aftaler, horisontale aftaler, sanktioner og
downraids

Udarbejdelse af guidelines for
• Regler for modtagelse/ afgivelse af gaver
• Bestikkelse

Ansvarlig markedsføring

• Marketingafdeling etableret
• Fokusområder vedr. CSR indarbejdet i overordnet marketingstrategi

• Ny brandingplatform udarbejdes og implementeres af
marketingafdeling

Code of conduct

• Auditering af ti leverandører

• Etablere procedure for evaluering af nedstrøms affaldsbehandler
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Vi udarbejder i efteråret 2016 en ny bæredygtighedsstrategi med revurdering af vores interessenter og væsentlige påvirkninger.
Den nye bæredygtighedsstrategi vil definere indsatsområderne i 2016/17 og fremefter.

RGS 90
Selinevej 4
DK-2300 København S
Telefon +45 88 77 90 00
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RENSNING AF JORD OG VAND.
GENVINDING AF BYGNINGSAFFALD

