
Opdatering om  
bæredygtighed 2018

Denne opdatering om 
bæredygtighed oplyser om blot 
en lille del af det fremragende 
arbejde, der har fundet sted i 
alle vores afdelinger gennem de 
sidste seks måneder.

Siden vores bæredygtighedsanalyse 
for 2017, der blev offentliggjort i 
september 2017, har vi har fået 
bred anerkendelse udefra for 
vores arbejde med bæredygtighed. 
I december 2017 modtog DS 
Smith prisen for Environmental 
Leadership på prisuddelingen Pulp 
and Paper International Awards. 
I januar 2018 blev vi anerkendt 
ved World Economic Forums 
prisoverrækkelse, der kaldes for The 
Circulars. Endelig har vores centrale 
bæredygtighedsteam også fået 
stor ros ved Ethical Corporation’s 
Responsible Business Awards. 

 Hos DS Smith er bæredygtighed grundlaget for 
vores overordnede forretningsstrategi. For os opnås ægte 
bæredygtig værdi ved at afbalancere behovene for vores 
virksomhed, vores miljø og vores medarbejdere. 

Det har været en vigtig milepæl for DS Smith at komme med i 
FTSE 100, men vores fokus er på at være en bedre virksomhed, 
ikke blot en større virksomhed. 

Nu skal vi mere end nogensinde før præstere bedre og 
udfordre os selv til at være endnu mere bæredygtige og skabe 
ægte bæredygtig værdi for alle vores interessenter. 

“

Vi er stolte over atter at være med 
i FTSE4Good Global Index og over 
at kunne rapportere om en stærk 
score på “Management B” for hver 
af de tre CDP-vurderinger (Carbon 
Disclosure Project), der dækker 
klimaforandringer, skove og vand.  

Læs følgende tre sider for at få 
flere oplysninger om, hvordan 
hver af vores divisioner gør 
fremskridt på vores syv prioriterede 
bæredygtighedsområder.

• Vi tænker på forsyningskæden
• Emballagens omdømme
• Sporbarhed og gennemsigtighed
• Indkøb af fibre
• Energi og kulstof  
• Genbrug og affald
• Sundhed og sikkerhed

Vores virksomhed

Vores miljø

Vores ansatte

90%
Fibre Chain of Custody- 
certificerede arbejdspladser

209
leverandører forpligter sig 
til minimumsstandarder for 
bæredygtighed

CDP
“Management B” i alle tre 
CDP-kategorier

6 201
ton CO2-udledning sparet  
ved LED-belysning på anlæg  
i Storbritannien

92%
af sundheds- og sikkerhedsled-
erne deltog i lederuddannelse

Nylige højdepunkter

Miles Roberts
Group Chief Executive

”
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Indkøb  
af fibre

Gode fremskridt angående 
FSC®-målene. 
Vi gør fortsat markante fremskridt 
hen mod vores mål med at blive 
100 % certificeret i henhold til For-
estry Stewardship Council’s (FSC®) 
Chain of Custody i april 2018, og 90 
% af fabrikkerne er nu certificeret. 

Grækenland, Schweiz og Bulgarien 
er tre lande, der for nylig er blevet 
fuldt certificeret.

Nordamerika Packaging- og Paper
Indkøb  
af fibre

Fremskridt med Chain of 
Custody. Som led i den løbende 
integration af den nye division 
i Nordamerika er DS Smiths 
Riceboro Mill i Georgia for nylig 
blevet FSC® Chain of Custody-
certificeret. Møllen slutter sig til 
det stigende antal af certificerede 
DS Smith-fabrikker i Nordamerika, 
der indkøber fibre på bæredygtig 
vis, hvilket i stigende grad 
konsoliderer anvendelsen af sikre, 
sporbare og ansvarlige fiberkilder 
i hele regionen. 

Sundhed og  
sikkerhed

Vi deler bedste praksis. 
DS Smith implementerer et robust 
sundheds- og sikkerhedsrelateret ind-
beretningssystem på tværs af den nye 
division. Alle fabrikker skal indberette 
detaljerede sundheds- og sikkerhedsdata 
såsom nærulykker, glideulykker, snubleu-
lykker, faldulykker og fravær grundet 
ulykker (LTA), så vi i fremtiden kan fore-
tage velinformerede forbedringer. I løbet 
af de næste trin i integrationen vil North 
America Packaging and Paper Division 
blive integreret i vores eksisterende 
miljømæssige indberetningssystem.

Bæredygtige produkter og tjenester
At skabe bæredygtige emballageløsninger for vores kunder er kernen i 
DS Smith Packaging. Vores Impact Centres og PackRight Centres gør det 
muligt for vores kunder at forstå emballagens styrke, hvorved man kan 
fremme miljømæssig effektivitet i alle faser af forsyningskæden. De 
seneste nyskabelser såsom Made2Fit og DISCS® er banebrydende inden 
for udvikling af packaging i præcise størrelser til e-handelssektoren, så 
man kan reducere unødvendigt spild. Ligeledes er PACE en ny måde til 
at specificere emballage baseret på egenskaber i stedet for vægt. Det 
reducerer skader i forsyningskæden og beskytter produkterne og alle de 
ressourcer, der er investeret i dem. 

 

Har du hørt om vores stærke voks-
erstattende genbrugskasse, der er fremstillet 
i Nordamerika? Klik for at læse mere.

Energi og  
kulstof  

Nyt brændstof og LED-belysning. 
DS Smiths CO2-strategi består i at 
skifte til bedre brændstoffer og 
forbedre energieffektiviteten. Vores 
første biomassekedel bliver bygget i 
Varnamo, Sverige som erstatning for 
den gasdrevne kedel. Biomassekedlen 
vil bruge rester fra lokale savværker 
til dampgenereringen, hvilket kan 
nedsætte udledningen med 2.100 ton 
om året. Vores LED-belysningsprojekt 
gør også store fremskridt overalt i Europa. 
Italien har afsluttet deres installation, og 
Storbritannien kan spare 6201 ton CO2 pr. år.

Velgørenhed og 
lokalsamfund

Flere fabrikker i Storbritannien 
har slået sig sammen om en 
genbrugsindsats på en lokal 
skole for at engagere og uddanne 
eleverne angående 
genbrug og 
emballage. 

http://www.dssmith.com/packaging/industries/e-commerce-e-retail/made2fit/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/markets/e-commerce--distribution/discs/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/offering/pace
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story


Paper- og Recycling-divisionerne

3

Det tager to uger for papirfibre at bevæge sig 
gennem DS Smiths produktionscyklus.  

Klik for at se videoen.

Bæredygtige produkter og tjenester
DS Smith Recycling er Europas største aktør inden for genbrug af 
pap og papir og er en førende udbyder af fuldstændigt genbrug og 
affaldshåndtering. 

Divisionen administrerer over 5 millioner ton materialer til 
genbrug pr. år, hvilket er en drivkraft for strømmen af fibre 

gennem vores Paper- og Packaging-divisioner. Papir 
og pap fra vores kunder føres tilbage ind i vores 

produktionsproces og fuldender cyklussen for 
vores cirkulære forretningsmodel. 

Energi og  
kulstof 

Reduktion af CO2 fra papirmøller. 
Papirproduktionsprocessen er 
ansvarlig for den største del af DS 
Smiths samlede CO2-udledning. 
Derfor har vores fabrikker 
været en prioritet for vores 
energireducerende projekter. Vores 
største mølle befinder sig i Kemsley 
i Storbritannien, hvor det 20 år 
gamle kombinerede kraftvarmeværk 
er ved at blive udskiftet. Når det 
kan tages i brug i 2020, vil det nye 
kraftvarmeværk reducere Kemsleys 
CO2-udledning med 14 %. 

Vi tænker på 
forsyningskæden

Vi forvandler affald til en 
ressource. DS Smith har lanceret 
BedKind – et nyt strøelsesprodukt til 
dyr, hvorved man får et værdifuldt 
produkt ud af produktionen af 
biprodukter. På vores fabrik i 
Blunham i Storbritannien bliver 
de lige stykker afskåret materiale 
fra produktionen af papemballage 
indsamlet og skåret i firkantede 
stumper på to centimeter, hvorefter 
de bliver renset for støv og lagt i 
poser.

BedKind er meget absorberende, 
naturligt isolerende og er 100 
% komposterbart. Den minimale 
støvmængde betyder, at det særligt 
er egnet til heste, der ofte lider af 
åndedrætsproblemer. Kunderne 
har kunnet købe BedKind via en ny 
e-handelshjemmeside siden januar 
2018. BedKind-teamet har deltaget i 
hestebegivenheder, der annonceres 
i lokale publikationer, og produktet 
markedsføres på de sociale medier 
for at fremme salget.

Sundhed og  
sikkerhed

Sikkerhed i sommervarmen. 
Sidste sommer forårsagede en 
hedebølge i Skopje i Makedonien 
temperaturer på over 40˚C, hvilket 
giver potentielt farlige arbejdsforhold. 
Men medarbejderne på vores 
genbrugsdepoter var veluddannede 
og havde god støtte. De var gode 
til at følge de høje sundheds- og 
sikkerhedsmæssige standarder 
ved at fordoble vandreserverne, 
indføre nye vagtskifter på køligere 
tidspunkter af dagen og øge antallet 
af pauser. Sikkerheden forbliver vores 
førsteprioritet.

Sporbarhed og 
gennemsigtighed

Leverandørmålene er nået. 
Vores prioritet er at fremme 
vores minimumsstandarder i 
vores forsyningskæder angående 
forretningsetik, miljø, sikkerhed 
og kvalitet. Disse standarder bliver 
kommunikeret ud gennem GSS, der er 
vores globale leverandørstandarder. 
Vi har allerede opnået vores mål 
med at få 200 leverandører til at 
indvillige i at drive deres virksomhed 
i overensstemmelse med vores 
minimumsstandarder, hvilket 
signalerer starten på vores større 
bæredygtighedsengagement med 
hovedleverandørerne.   
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DS Smith fra kasse til 
kasse på 14 dage

http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
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DS Smith Plc
350 Euston Road
Regent’s Place
London
NW1 3AX

+44 (0)2077561800
sustainability@dssmith.com
www.dsmith.com

Sundhed og 
sikkerhedt

Vi deler bedste praksis. 
Ulykker, der involverer bevægelige 
maskiner kan have fatale 
konsekvenser for de involverede 
personer. DS Smith tager denne risiko 
meget alvorligt. Der implementeres 
til stadighed foranstaltninger for at 
forhindre ulykker og for at skabe en 
sikkerhedsbevidst kultur. 
Ulykkesfrekvensen inden for 
plastikindustrien er traditionelt meget 
lav. En nylig arbejdsulykke med fravær 
(LTA) på vores ekstruderingsfabrik har 
dog ført til fornyede bestræbelser på 
at briefe alle medarbejdere og dele 
bedste praksis mellem fabrikkerne om 
relevante modforanstaltninger.

Velgørenhed og 
lokalsamfund

Katastrofehjælp. 
DS Smith Plastics førte an i 
fundraisingbestræbelserne med 
navnet “We Care”, der var en reaktion 
på den strøm af orkaner, der ramte 
golfkysten i Nordamerika og Caribien 
sidste år. The DS Smith Charitable 
Foundation forpligtede sig til at give 
$25.000 til nødhjælpsindsatsen 
og matchede medarbejdernes 
donationer op til $50.000. Fabrikker 
i hele verden var involveret i 
arrangementer med fundraising-
morgenmad og andre begivenheder, 
der indsamlede penge og som bragte 
medarbejderne tættere sammen ved 
hjælp af venligtsindede konkurrence. 

Emballagens 
omdømme

Plastik i medierne. 
Med mediernes stigende fokus 
på plastikemballage er det 
vigtigt at huske på de store 
forsyningskædefordele ved lette, 
holdbare, 
foldbare og 
genanvendelige 
produkter.

Bæredygtige produkter og tjenester
Hos DS Smith Plastics designer vi med øje på holdbarhed og genanvendelighed. 
30 % af alle produktionens råvarer, der anvendes af vores Plastics Division, 
kommer fra tidligere forbrugeranvendte kilder, der nu genbruges. 

Vores sprøjtestøbte kasser til drikkevarer har en cyklus med lang levetid på op 
til 17 år, og de er 100 % genanvendelige. De returneres ofte af kunderne med 
henblik på at blive genbrugt, og de genanvendes til nye kasser, når levetiden 
er gået. Det er en proces, der kan gentages mange gange og som forlænger 
levetiden af plastik med flere årtier. Det samme gælder vores foldbare 
transportemballage, der er fremstillet af ekstruderet polypropylenplastik og 
som har en levetid på op til syv år i de køretøjsrelaterede forsyningskæder, 
hvilket reducerer spildt plads og udledninger under deres returrejse. De er 100 
% genbrugelige, når deres levetid udløber, og så kan de blive til ny packaging 
inden for nogle få timer.

Genbrug  
og affald

Vi lukker cirklen. 
Den cirkulære økonomi er central for 
DS Smiths forretningsmodel. På tværs 
af alle divisionerne søger vi altid 
efter nye måder at lukke cirklen og 
transformere affald til en ressource. 

Det er med glæde, at vi kan lancere 
vores seneste cirkulære innovation; 
Beaulex®. Dette bæredygtige, urbane 
drænsystemsprodukt er fremstillet 
af tidligere forbrugeranvendt plastik, 
der udvindes på vores papirmøller. 
Disse polyoelefiner, der før ikke kunne 
genbruges, bliver nu til nyt holdbart, 
lavkvalitetsplastik. Cirkulært design, 
når det er bedst!

Find os online

Vil du vide mere om, hvordan plastik kan være 
bæredygtigt? Klik for at læse mere.

http://www.dssmith.com/injection-moulded-products/offering/beaulex
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/

