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Det familieeide Stena Metall-konsernet skaper arbeids-
plasser og verdi g jennom å tilby konkurransedyktige, 
bærekraftige løsninger innen industriell g jenvinning, 
håndtering og g jenvinning av råmaterialer, levering av 
bunkerolje, finansielle operasjoner og bearbeiding og 
distribuering av stål og aluminium.

Siden oppstarten i 1939 har Stena Metall utviklet seg 
fra en lokal bedrift til et internasjonalt konsern med 
datterselskaper og forretningspartnere over hele verden.

I dag er Stena Metall internasjonalt anerkjent som ledende 
på sine forretningsområder. Denne markedsposisjonen 
har konsernet oppnådd g jennom sunne forretningsprin-
sipper og en atferd kjennetegnet ved enkelhet, pålitelighet 
og utvikling i alle møter med interessentene.

Det er imidlertid ytterst viktig at hver enkelt av oss utfører 
sitt arbeid på en slik måte at Stena Metall oppfattes som 
et konsern som driver sin virksomhet på en økonomisk, 
miljømessig, sosialt og etisk forsvarlig måte, uansett hvor 
i verden virksomheten utføres. 

BAKGRUNN

Dan Sten Olsson, majoritetseier i Stena Metall-konsernet, 
sier: "Hver eneste dag forventer våre kunder, medar-
beidere, leverandører, investorer, andre interessenter 
og samfunnet for øvrig at vi holder løftene og oppfyller 
forventningene som vi direkte eller indirekte har gitt dem. 
Verden rundt oss investerer i oss fordi vi investerer i den.  
Til syvende og sist lever vi i symbiose med hverandre; 
vår produktivitet avhenger av tilliten vi vekker g jennom 
måten vi opptrer på."

Stena Metall-konsernet vil bare lykkes på lang sikt ved 
å drive sin virksomhet på en miljømessig, sosialt og 
etisk ansvarlig måte, noe som i sin tur bare er mulig 
hvis virksomheten er økonomisk levedyktig. 

Dette er kjernen i Stena Metalls etiske retningslinjer. 
Bærekraftområdene vi prioriterer er Verdiskaping, 
Ressurseffektivitet, Folk og kultur og Ansvarlige 
kundeforhold.

Alle ansatte og styremedlemmer i Stena Metall Group 
skal følge disse Etiske Retningslinjene. Det er vårt 
ansvar å sørge for at vi overholder alle g jeldende lover 
og regler for  
god praksis.
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1. All virksomhet i Stena Metall-konsernet er rettet 
mot å skape verdi g jennom å tilby konkurranse- 
dyktige tjenester og produkter i hjemmemarkedet 
og utemarkeder.

2. Vi skal utføre vår virksomhet i samsvar med god 
forretningspraksis.

3. Vi skal følge våre eiers prinsipper og grunnleggende 
verdier for Stena Metall-konsernet. De danner 
grunnlaget for vår virksomhet og driver selskaps-
kulturen1 vår fremover. 

4. Vi skal overholde økonomiske sanksjoner og 
handelssanksjoner innført av FN, EU og USA (OFAC).

5. Vi aksepterer ikke korrupsjon, og vi skal ikke – 
direkte eller indirekte – tilby, love, be om, kreve eller  
akseptere bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler.

6. Vi skal ikke godta, legge til rette for eller støtte 
hvitvasking av penger.

7. Vi etterstreber g jensidig åpenhet og vil være 
proaktive for å gi nødvendig, enhetlig og korrekt 
informasjon innenfor grensene for forretningsmes-
sig fortrolighet, til alle selskapets interessenter.

8. Vi skal være nøytrale med hensyn til politiske partier 
og kandidater til offentlige embeter. Navnene eller 
verdiene til selskapene i Stena Metall-konsernet 
skal ikke brukes til å fremme interessene til politiske 
partier eller kandidater til offentlige embeter. 

9. Vi fremmer åpne markeder og rettferdig konkurranse 
og innlater oss ikke på diskusjoner eller avtaler med 
konkurrenter om priser, markedsandeler eller andre 
konkurransebegrensende aktiviteter.

10. Vi stiller de samme høye kravene til våre leve-
randører, underleverandører, kunder og andre 
samarbeidspartnere som vi stiller til oss selv.  
Når vi vurderer og velger ut forretningspartnere, 
ser vi på deres evne til å oppfylle kravene i våre 
etiske retningslinjer.

11. En forretningspartner som ikke oppfyller disse 
kravene, risikerer å bli utelukket fra vår verdikjede, 
inkludert oppsigelse av inngåtte avtaler.

12. Alle våre forretningspartnere skal informeres om 
våre forpliktelser.

13. Vi oppfordrer alle forretningspartnere til å fastsette 
sosiale, miljømessige og etiske krav i sin verdikjede.

STENA METALLS  
FORPLIKTELSER

INTERNE OG EKSTERNE  
RELASJONER

13.
VI OPPFORDRER ALLE 
FORRETNINGSPARTNERE 
TIL Å FASTSETTE SOSIALE, 
MILJØMESSIGE OG ETISKE KRAV  
I SIN VERDIKJEDE.

14. Vi skal garantere rettferdige arbeidsbetingelser 
og muligheter for alle våre medarbeidere, uten 
forskjellsbehandling eller diskriminering på grunn 
av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse, 
svangerskap, sykdom eller funksjonshemming, 
livssyn, seksuell orientering, fagforeningsmed-
lemskap eller politisk tilknytning. 

15. Vi ønsker å ha en medarbeiderstab preget av 
mangfold. 

16. Vi støtter og respekterer alle medarbeideres rett 
til å danne og slutte seg til fagforeninger etter eget 
valg og deres rett til å forhandle kollektivt. 

17. Våre medarbeidere skal ha tilgang til et arbeidsmiljø 
uten sjikane eller trakassering.  Vi aksepterer 
ikke noen form for vold, trusler eller destruktiv 
atferd på arbeidsplassen. Vi forventer at alle våre 
medarbeidere respekterer menneskerettighetene. 

18. Vi aksepterer ikke noen form for politisk, religiøs 
eller annen propaganda på arbeidsplassen.

19. Vi skal tilby et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle 
medarbeidere, underleverandører, besøkende og 
leverandører. 

20. Medarbeiderne skal få den informasjonen og opplæ- 
ringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre 
arbeidet sitt på en sikker og korrekt måte, og med god 
kvalitet og gode resultater. Stena Metall-konsernet 
har som mål å tilby sine medarbeidere gode opplærings- 
muligheter som beriker arbeidet og gir større ansvar.

21. Vi forventer at alle medarbeidere utfører arbeidet sitt 
i tråd med Stena Metall-konsernets beste interesser. 
Medarbeiderne skal alltid handle i henhold til våre  
verdier og prinsipper. Medarbeidernes private 
interesser skal ikke påvirke, eller fremstå som om 
de påvirker, måten de vurderer eller handler på når 
de utfører sine forpliktelser som representanter  
for konsernet.

22. Alle medarbeidere i Stena Metall-konsernet skal 
bekrefte at de forstår de etiske retningslinjene  
og hvilken betydning de har i praksis. De skal 
samtykke i å samarbeide ved senere oppfølging 
av overholdelsen av retningslinjene og eventuelle 
tvister. De etiske retningslinjene skal utgjøre en del 
av arbeidsavtalen.

23. Vi skal støtte opp om og respektere FNs verden-
serklæring om menneskerettigheter og sørge for 
at vi ikke tar del i brudd på menneskerettigheter. 

24. Vi støtter ILOs retningslinjer for avskaffelse av 
barnearbeid innenfor vårt innflytelsesområde.

25. Vi aksepterer ingen form for g jeldsslaveri eller 
tvangsarbeid, og vi aksepterer heller ikke bruk av  
fengselsarbeidere eller ulovlige arbeidere i produk-
sjonen av varer eller tjenester på våre vegne.

RELASJON TIL MEDARBEIDERE

MENNESKERETTIGHETER

16.
VI STØTTER OG RESPEKTERER  

ALLE MEDARBEIDERES RETT TIL Å  
DANNE OG SLUTTE SEG TIL FAGFORENINGER 

ETTER EGET VALG OG DERES RETT TIL  
Å FORHANDLE KOLLEKTIVT. 

MIL JØ

EKSPORT OG 
HANDEL

INTERNE OG 
EKSTERNE  

REL ASJONER

MENNESKE-
RE T TIGHE TER

OMR ÅDER

REL ASJON TIL 
MEDARBEI-

DERE
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1  Gjelder ikke våre forretningspartnere, fordi våre verdier bare gjelder 
Stena Metalls medarbeidere.
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26. Vi sørger for at handelen med avfall og olje 
g jennomføres på en ansvarlig måte.

27. Vi arbeider for at enhver part som mottar avfall  
(fra eller på vegne av Stena Metall) har kompetansen 
og engasjementet som er nødvendig for å håndtere 
avfall på en ansvarlig måte.

SANKSJONER VED BRUDD  
PÅ RETNINGSLINJENE
Alle medarbeidere i Stena Metall-konsernet oppmuntres 
til å varsle om mistenkelige brudd på de etiske retnings- 
linjene til nærmeste overordnede, eller til dennes 
overordnede. Hvis medarbeiderne mener at et varsel ikke 
blir skikkelig undersøkt eller ikke føler seg komfortable 
med å varsle til sine overordnede, kan de ta saken 
videre til personalavdelingen i Stena Metall-konsernet. 
Som siste utvei kan medarbeiderne varsle anonymt  
via varslingsfunksjonen.

Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes. Varsling  
av brudd på de etiske retningslinjene eller medvirkning 
i undersøkelse av et varslet brudd medfører ikke noen 
form for represalier.

OPPFØLGING OG RAPPORTERING
Vi vil granske overholdelsen av de etiske retningslinjene én  
gang i året, og resultatet legges frem i en skriftlig rapport.

Alle medarbeidere i Stena Metall-konsernet skal bekrefte 
at de forstår de etiske retningslinjene og hvilken betydning 
de har i praksis. De skal samtykke i å samarbeide ved 
senere oppfølging av overholdelsen av retningslinjene 
og eventuelle tvister.

Vi forbeholder oss retten til å g jennomføre uvarslede 
inspeksjoner i lokalene til våre forretningspartnere.  
Informasjon om de etiske retningslinjene er en del av  
innføringen for nye medarbeidere og forretningspartnere. 

Manglende overholdelse av de etiske retningslinjene 
kan påvirke vurderingen av en medarbeiders ytelse og 
kan medføre disiplinærtiltak, inkludert avslutning av 
ansettelsesforholdet. Forretningspartnere som bryter 
våre etiske retningslinjer kan få sine avtaler opphevet.

28. Vi fremmer bærekraftig og miljømessig bruk av 
ressurser. Vi respekterer prinsippene som bidrar 
til å beskytte miljøet, hindre forurensning, sikre 
effektiv bruk av energi og minimere avfall og 
utslipp av drivhusgasser.

29. Vi støtter utvikling og utbredelse av miljøvennlig 
teknologi.

30. Vi skal på alle våre forretningsområder tilby våre 
forretningspartnere gode råd og hjelp i forbindelse 
med innsamling, behandling og gjenvinning av avfall 
til nye verdifulle ressurser eller energi.

31. Vi etterstreber alltid å minimere påvirkningen  
vår virksomhet har i form av utslipp og andre 
miljøvirkninger.

EKSPORT OG HANDEL MILJØ

29.
VI STØTTER UTVIKLING  

OG UTBREDELSE AV  
MILJØVENNLIG TEKNOLOGI.
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