Der skal papir på tegls bæredygtige egenskaber
Teglklinker og facadeklinker fra Steffen Sten ApS skal Cradle to Cradle
certificeres og skal fremover indgå i take-back ordning
”Tegl er et fantastisk materiale, der fortjener en
certificering, og Cradle to Cradle var bare det, der
virkede mest fornuftigt. Cradle to Cradle er
international kendt og anerkendt og vores
leverandører vidste, hvad vi talte om, når vi
snakkede om det.”
Sådan indleder Helle Steffen sin fortælling om
Steffen Sten ApS’ planer om at få papir på
produkternes bæredygtige egenskaber og
virksomhedens vilje til at gå hele vejen. Hun er
medejer af den lille fynske virksomhed med bare
ni ansatte. Og da Steffen Sten ikke selv
producerer tegl, har virksomheden fået to
leverandører fra Tyskland med på idéen.

God forretning at være ansvarlig
”Vi har alle et fælles mål, og det er at rette ind
efter FN’s verdensmål. Det er de parametre, vi
arbejder ud fra, og det samme gør vores
producenter. De er familieejede ligesom os, og de
tager vare på hinanden og nærmiljøet. De skaber
biotoper omkring lergravene og tager ansvar for
miljøet. De mener også, at certificering vil løfte
deres produkter til et andet niveau,” siger Helle
Steffen.
Helle Steffen er ikke kun ansvarlig på klodens
vegne. Hun tror også på, at det vil gavne
forretningen. Steffen Sten har agenturet i

Skandinavien på
de klinker, som
skal certificeres.
Dermed kan
virksomheden
opnå en
konkurrencefordel
frem for andre
lignende
teglprodukter,
men også i forhold
til belægninger i
granit og beton.

FAKTA OM CRADLE TO CRADLE:
Cradle to Cradle Certified™ er en
international
tredjepartsverificeret standard
for sunde og bæredygtige
produkter til den cirkulære
økonomi.
På en skala fra bronze til platin
vurderes produkters status i fem
kategorier:




Materialesundhed
Genanvendelse
Brug af vedvarende
energi
Håndtering af
vandressourcen
Social retfærdighed

”Forleden var vi til

møde med et stort
arkitektbureau,

som planlægger en
ny bydel. Det er bæredygtighedscertificeret
byggeri, og de var begejstrede for vores planer
om at få Cradle to Cradle certificeret
teglklinkerne. Således kan man score på alle
parametre”, siger Helle Steffen.

Fra 0 til 100 pct. vedvarende energi
Steffen Sten forventer at få certificeret 70 pct. af
deres teglklinker og 90 pct. af deres facadetegl i
løbet af efteråret 2020. Herefter går arbejdet
med optimering i gang. Der er planlagt trinvise

Genanvendelse er en del af planen
Steffen Sten er blevet klar til Cradle to Cradle
certificering via det nationale støtteprogram
”Øget Vækst gennem Cirkulære
Forretningsmodeller i SMV'er”. Med Vugge til
Vugge ApS som selvvalgt konsulent, er hele
forretningsmodellen desuden blevet endevendt
og gjort mere grøn.
Tegl er et naturligt produkt, som udvindes tæt på
teglværket. Selvom der stadig er meget ler i
Europa, så er det en ressource, der kan slippe op.
Derfor er det også et led i den nye
forretningsmodel at tage brugte sten tilbage og
sælge dem videre.
”Den tanke havde vi aldrig tænkt før. Men
selvfølgelig kan vi sælge det, der har været brugt.
Tegl kan jo holde i hundredvis af år,” siger Helle
Steffen.

Har allerede solgt brugte sten
Helt tilfældigt opstod to muligheder for at prøve
det af samtidig med projektet.

forbedringer inden for hver af de fem
certificeringskategorier: Materialesundhed,
genanvendelse, vedvarende energi,
vandressource og socialt ansvar.
Blandt andet er det målet, at både produktionen
og Steffen Stens egne faciliteter skal drives af 100
pct. vedvarende energi indenfor de næste ti år.
Det er en udfordring, for ovnen skal skrues op til
over 1000 grader, når man vil brænde ler til tegl.
Og det foregår i dag med fossil energi.
”Vores producenter forsøger på forskellig vis at
arbejde med den udfordring og søger nye
muligheder”, afslører Helle Steffen og tilføjer, at
de også venter på, at teknologien er klar med
elektrificerede lastbiler.

”Vi havde leveret tegl til Sukkerkogeriet i Odense,
men det viste sig, at producenten havde
deklareret forkert. 1400 m2 skulle graves op, og
det rygtedes i byen. Vi blev kimet ned af borgere,
og alle sten var solgt, inden de kom op af jorden,”
fortæller Helle Steffen.
Det andet eksempel kom fra Kolding Kommune,
som var blevet træt af de ensartede røde
teglklinker i gågaden. De ville dog gerne bruge
dem igen, men der skulle blandes andre nuancer
i.
”Vi hentede alle de røde, fik lavet nogle nye i
samme dimension i andre farver, blandede dem
op og leverede det hele tilbage igen. Det var en
aha-oplevelse, at sådan kan vi også lave
forretning,” siger Helle Steffen og fortsætter:
”Vi har aldrig gjort sådan noget før, men vi kan
mærke, at tendensen går den vej, og vi er

De tegl, der blev taget op fra pladsen foran Sukkerkogeriet i Odense, var allerede solgt til private, der
kunne bruge dem ved villaen.

superglade for, at vi allerede har demonstreret,
at vi kan være med.”
Steffen Sten vil dog kun give garanti på brugte
sten, som de oprindeligt har leveret fra ny. Det
handler om at kunne stå inde for indhold og
styrke. I tilfældet Kolding tog kunden selv
ansvaret for de brugte sten.

Tidskrævende men fælles projekt
Steffen Sten forventer at være klar med en
standard take-back-ordning i løbet af et par år.
Der skal lige indgås nogle aftaler med
samarbejdspartnere indenfor logistik og
genanvendelse.
Rom blev ikke bygget på en dag – og slet ikke
med Steffen Sten. Det har været en udfordring at

trække ressourcer ud af en stab på ni personer.
Særligt i år, hvor der har været ekstraordinært
travlt med projektkunder. Derfor er det også
planen at ansætte en medarbejder, der kan følge
certificeringen til dørs og arbejde videre med
take-back og optimeringer.
Men selvom det ind imellem har været hårdt, så
fortryder Helle Steffen ikke et sekund:
”Projektet har taget tid i en tid, hvor tiden ikke
var der. Men vi har fået god og meget kompetent
hjælp fra Vugge til Vugge, og der er fuld
opbakning fra alle medarbejdere. Vi har fået nyt
fokus på miljøet, og nu er der handling bag. Vi er
blevet klogere på mange ting, som vil give os en
bedre forretning på sigt.”

