
SKUMGLAS
En CIRKULÄR produkt från HASOPOR AB



Daniel Ellison, VD
linkedin.com/in/daniel-p-ellison-3671732/



Vi tror på en  
Cirkulär Ekonomi som en

Hållbar Väg Framåt



Vi hjälper infrastruktur och byggindustri att bli mer  
cirkulär och hållbar

Vi gör det genom attmed
minsta möjliga negativa påverkan på vår omgivning  

tillverka skumglasav återvunnent glas

Skumglas är till 99% en cirkulär produkt



• All förpackningsglas i Sverige samlas in och går till  
Svensk Glasåtervinning i Hammarför återvinning

• SGÅ sorterar, krossar, tvättar och kvalitetssäkrar  
allt återvunnet förpackningsglas

• 85%av allt återvunnet förpackningsglas går till  
tillverkning av nytt glas eller till  
glasullstillverkning

• 15% gick tidigare till deponi pga av låg kvalitet

HASOPOR tillverkar sedan 2008 skumglas av 2/3  
av den del som tidigare deponeras och jobbar för  
att ta hand om den sista 1/3 delen för att göra att  
förpackningsglas återvinns till 100%



Vi är nära nog CO2 neutrala

Vi skall bli CO2 neutrala



Jobbar mot att vara ett långsiktigt hållbart  
företag som tar ansvar och bidrar starkt till  

omställningen till en cirkulärekonomi
……sedan 2008





28 anställda  
Produktion 24/7

Hammar, Askersunds Kommun



Omsätter 130 MSEK (+50% vs. 2019)
Producerar 170.000m3 (+9% vs. 2019)

Säljer 249.000m3 (+42% vs. 2019)
Levererar >300.000m3 takt 2020 H2



Behov från kommun, region, företag och organisationer:
 Byggherrar och entreprenörer som sätter stort värde i hållbarhet och cirkularitet
 Partners för forskning om att omvandla annat avfall eller biprodukter till produkter
 Forum och nätverk för stöd, råd och kunskap om att göra företaget och verksamheten långsiktigt  

hållbar
 Mer glasråvara



Vi tror på en  
Cirkulär Ekonomi som en

Hållbar Väg Framåt!

Vad tror ni på?



TACK! FRÅGOR?  
FUNDERINGAR?
HASOPOR.SE
linkedin.com/company/hasopor-i-hammar-ab
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