
Miljöfrågor i fokus
Miljön är en fundamental del i Rottneros företagskultur. Bolagets mål är att vara en ledande 

aktör inom hållbarhet och utvecklingen för ökade miljöprestanda pågår ständigt.  
Planen är att produktionen ska vara helt fossilfri till 2030. Under 2021 utgjorde  

miljö- och klimatförbättrande åtgärder huvuddelen av investeringarna.

PROAKTIVT AGERANDE ÄR GRUNDLÄGGANDE 
Rottneros verkar i en sektor som är del av lösningen på klimat-
problemen. Koldioxid tas upp av den växande skogen och lagras 
på så sätt i de produkter som tillverkas av den. Att utveckla nya 
produkter som ersätter fossilbaserad råvara med biobaserad 
utgör en stor potential för både Rottneros och branschen som 
helhet.

Ett proaktivt agerande kring miljöfrågor är grundläggande  
i koncernens strategi. Det sker därför en löpande avrapport- 
ering med korta intervall till styrelsen och ledningen. Koncernens 
arbete med eventuella miljörisker och förbättringar kopplade till 
dem är av särskilt intresse för myndigheter, kunder och lokal-
samhället.

ANVÄNDANDE OCH TRANSPORT AV RÅVARAN
Rottneros bidrar till ett hållbart skogsbruk på flera sätt. Urvalet 
av leverantörer och råvara görs noggrant. Under 2021 var 
samtliga leverantörer certifierade enligt FSC:s standard för 
Controlled Wood.

Bolagets effektiva användande av råvaran i produktionen 
ger fördelar både ur miljö- och kostnadssynpunkt. I Rottneros 
Bruk nyttjas 95–98 procent av råvaran. I Vallviks Bruk blir  
cirka 45 procent av råvaran massa, medan resterande del blir 
biprodukter eller används som en förnyelsebar källa till energi- 
generering, som således är fossilfri.

För att minska miljöpåverkan från transporter, görs inköp 
av råvara så nära bruken som möjligt. Vallviks Bruk köper cirka 
50 procent och Rottneros Bruk cirka 75 procent av vedråvaran 
inom en radie av 10 mil från bruken. När det är möjligt  sam-
ordnas transporterna såväl inom koncernen som med andra 
företag för att på så sätt spara transportsträckor och miljö.

ENERGIFÖRBRUKNING OCH MILJÖRISKER
Rottneros produktionsprocesser är förknippade med olika 
risker som påverkar miljön. Rottneros Bruk har en mekanisk 
tillverkningsprocess där de största miljöriskerna är energi- 
förbrukning och utsläpp till vatten. Energiåtgången är stor  
och fokus har lagts på att minska det fossila beroendet 
genom effektivare utformning av utrustning och ändrade  
produktionsprocesser.

I Vallviks Bruk, där massa framställs med kemiska processer 
är de största miljöriskerna utsläpp till vatten och luft, samt 
kemikaliehantering. För att värna om miljön och förhindra 
eventuella överträdelser av bestämmelser och krav gällande 
utsläpp, har bruket en kontinuerlig provtagning med larm-
funktioner kopplat till fabrikens styrsystem. Utöver detta  
görs manuella stickprov löpande. 

Koncernens båda bruk har miljöledningssystem och är 
certifierade enligt ISO 14001. I miljöledningssystemet finns 
väl inarbetade rutiner för uppföljning, provtagningar och  
avvikelsehantering. Koncernen har även certifierade energi- 
ledningssystem.

KOMPETENSUTVECKLING OCH TILLSYNSMÖTEN 
Enligt koncernens policy ska alla berörda befattningar ha 
nödvändig kompetens inom miljöområdet. Miljöansvariga  
personer i koncernen fortbildas kontinuerligt.

Ytterligare ett led i koncernens hållbarhetsarbete är 
löpande och regelbundna kontakter med kringliggande  
samhälle och länsstyrelsen vid respektive produktionsort,  
för att fånga upp önskemål om förbättringar i miljön runt  
bruken. Tillsynsmöten sker med länsstyrelsen fyra gånger  
per år där även kommunen blir kallad.     fortsättning >> 

Utfall 2021:  
Koldioxidutsläppen från produk- 
tionen enligt GHG scope 1 min- 
skade jämfört med året innan  
tack vare lägre förbrukning av 
fossila bränslen.

GHG scope 2 är utsläpp från 
inköpt el. Mängden inköpt el  
är något högre än året innan,  
men den största ökningen i 
utsläpp kommer från att andel- 
en fossil koldioxid ökat i den 
inköpta delen. 

 

Långsiktigt mål:
Fossilfri produktion enligt GHG 
Scope 1 & 2 år 2030. Utsläpp 
från vår egen verksamhet kom-
mer främst från fossila bränslen 
och inköp av el.

Mätbart mål:
Årlig minskning av utsläpp  
av fossil koldioxid.

* Baserat på miljöpåverkan (g/kWh) för  
den nordiska residualmixen föregående år.
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Delmål 12.2.  
Senast 2030 uppnå en 
hållbar förvaltning och 
ett effektivt nyttjande 
av naturresurser. 



Långsiktigt mål:
Minska utsläppen till luft och 
vatten med god marginal till 
fastställda villkor.

Mätbart mål:
Årlig minskning av utsläpp  
av syreförbrukande ämnen  
till vatten mätt i COD/t.
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UTSLÄPP AV CODUtfall 2021:  

Utsläppen för Rottneros Bruk 
minskade, mycket tack vare 
förbättrad prestanda i den  
anaeroba reningsanläggningen. 

Hösten 2021 investerade 
Vallviks Bruk 33 MSEK i ett 
antal åtgärder för att minimera 
utsläppen. Effekten av investe-
ringen förväntas materialiserad 
under 2022.
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Delmål 14.1.  
Till 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags 
föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbase-
rad verksamhet, inklusive 
marint skräp och tillförsel 
av näringsämnen.

Hur vi bidrar:
Rottneros äger ingen egen skog 
men har en egen organisation för 
råvaruanskaffning i Sverige genom 
Nykvist Skogs och i Lettland, Rott-
neros Baltic. Rottneroskoncernen 
är spårbarhets-certifierad enligt de 
två systemen FSC® och PEFC och 
ambitionen är att 100 procent av 
skogsråvaran som anskaffas ska 
vara certifierad enligt dessa system. 

Delmål 15.2.  
Till 2020 främja genomförandet 
av hållbart brukande av alla typer 
av skogar, stoppa avskogningen, 
återställa utarmade skogar och 
kraftigt öka nybeskogningen och 
återbeskogningen i hela världen.
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MÅLET ÄR ATT BLI HELT FOSSILFRIA
Koncernen har ett långsiktigt mål att bli helt fossilfri och planerar 
för en fossilfri produktion senast år 2030. En utmaning som 
fortfarande återstår är att byta ut de fossila bränslen som 
används vid uppstart efter ett produktionsstopp, detta gäller 
främst för Vallviks Bruk. En annan återstående utmaning är att 
säkra att den inköpta elen kommer från fossilfria källor. Under 
året togs även en energistrategi fram, i syfte att effektivisera 
energiförbrukningen. 

Att eliminera indirekta koldioxidutsläpp som sker utanför 
verksamhetens grindar, GHG scope 3, utgör ytterligare en lång- 
siktig utmaning för att nå ett helt fossilfritt Rottneros. Under 
hösten 2021 påbörjades en kartläggning av dessa utsläpp som 
ett led i att eliminera dem. Det handlar främst om underentre-
prenörer och leverantörers transportfordon för leveranser både 
till och från bruken. 

POLICYS PÅ OMRÅDET
Rottneros policys med beslutade och kända ramverk inom miljö 
är följande:. hållbarhets-, elhandels-, miljö- och energipolicy.

MILJÖINVESTERINGAR VALLVIKS BRUK
Under 2021 genomfördes en rad investeringar för att mini-
mera utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna 
uppgick till sammanlagt 33 MSEK och var kopplade till brukets 
miljötillstånd med ett produktionstillstånd om 255 000 ton.  
De implementerades i samband med fabrikens årliga under-
hållsstopp. 

Huvuddelen av investeringarna var inriktade mot att öka 
andelen processvatten som renas i den biologiska renings- 
anläggningen, samt att förbättra effektiviteten i massalinjen 
och därigenom minimera utsläppen från blekprocessen. Huvud- 
sakligen rörde det sig om uppgraderingar av befintlig utrust-
ning, men även helt ny utrustning och nya system installerades.

MILJÖINVESTERINGAR ROTTNEROS BRUK
Under året gjordes en ombyggnad av biobränslepannan i 
Rottneros Bruk för 40 MSEK i syfte att höja tillgängligheten 
och minska behovet av fossila bränslen vid torkning av  
massan. Därmed togs ett stort steg mot att helt eliminera 
fossila bränslen i tillverkningsprocesserna.

Toppseparator lyfts ur kokaren på Vallviks Bruk vid underhållsstoppet. Gamla Luvon lyfts upp genom taket på pannan vid Rottneros Bruk.
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Fokus på förnyelsebara energikällor
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Utöver att säkerställa en fossilfri el- och energiförsörjning var 
syftet att identifiera viktiga fokusområden för att minimera fram-
tida energirelaterade risker och säkerställa att det framtida ener-
gibehovet kan tillgodoses. I en omvärld med volatila elpriser är 
detta av stor vikt för en långsiktigt hållbar utveckling i koncernen. 

85 procent av energin som används i bruken är redan idag 
biobaserad och är baserad på förnyelsebara källor såsom skogs-
råvara. Därmed har den ingen klimatpåverkan eftersom koldiox-
iden som släpps ut tas upp av en växande skog. Fokus framåt 
är riktat mot att hela energibehovet ska tillgodoses av förnyel-
sebara källor i kombination med en konkurrenskraftig kostnads-
struktur. Genom att en stor del av bränslebehovet på bruken är 
förnybart ligger tyngdpunkten på den externa elförsörjningen 
vars ursprung är en blandning av fossilt och förnybart.

HUVUDDELEN AV ELINKÖPEN TILL ROTTNEROS BRUK
Framställning av den mekaniska massan i Rottneros Bruk, 
som svarar för den dominerande delen av koncernens elinköp, 
kräver energi i form av el för främst malning av råvaran i kvarnar. 
Därmed blir upp till 98 procent av vedråvaran massa. Kemisk 
massa å andra sidan använder ungefär hälften av vedråvaran 
för att driva sulfatprocessen och den andra hälften blir massa. 
Genom återvinningsprocessen för kokkemikalier tillverkas en 
stor del värme som utöver värmebehovet även täcker mycket av 
elbehovet via egenproducerad el från ångturbiner. Vallviks Bruk 
är därför till stor del självförsörjande på energi.

Koncernens totala energianvändning, dvs summan av bio-
baserade och fossila bränslen, samt köpt och egengenererad el 
är cirka 2,2 TWh. 

El som köps in externt är en viktig kostnadspost för koncernen 
och utgör 6-12 procent av de rörliga kostnaderna. Det relativt 
stora spannet beror främst på den volatila prisnivån. Över  
90 procent av Rottneros elanvändning är lokaliserad i pris- 
område 3 vilket är ett av de elområden som idag har högst 
elkostnader i Sverige.

LÅNGSIKTIGA INKÖPSAVTAL KAN GE SÅVÄL  
FOSSILFRIHET SOM STABILARE ELPRISER
Rottneros prissäkrar större del av sin elförbrukning i syfte att 
skydda bolaget mot höga marknadspriser. Ett alternativ till den 
nuvarande prissäkringsmetoden är att använda så kallade PPA:s 
(power purchase agreements), vilket kan ge en mer långsiktig 
och mer ekonomiskt fördelaktig prisbild. Ett PPA är ett kontrakt 
som löper över en längre period för att leverera el till ett fast 
pris. Det används ofta av vindkraftsproducenter som behöver 
säkra avsättningen för sin el till ett avtalat pris under en längre 
tidsrymd. Vanligtvis sträcker det sig över 10-15 år. Ett PPA-avtal 
kan, utöver en långsiktigt minskad prisrisk, säkerställa att elen 
kommer från förnybara källor. Dessutom bidrar köparen till att 
förnyelsebara källor tillkommer. 

ÖKAD INTERN ELPRODUKTION EN MÖJLIGHET
För att minska exponeringen mot elpriserna är även ökad 
elproduktion vid bruken en möjlighet. Det kan bland annat ske 
via olika processoptimeringar. Att bygga egna solcellsanlägg-
ningar utgör också ett alternativ inför framtiden.

Rottneros har ett långsiktigt mål att bli helt fossilfritt senast år 2030.  
För att hantera energifrågan ur ett strategiskt perspektiv togs under hösten  

2021 en energistrategi fram för perioden till 2030. 


