
 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 22 mars 2021 

Essity inleder test av CO2-utsläppsfri 

storskalig pappersproduktion 

 
Hygien- och hälsobolaget Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har ambitionen att bli 
världens första storskaliga produktionsanläggning för mjukpapper fri från utsläpp av fossilt 
CO2. Genom att ersätta naturgas med biogas reduceras utsläppen av fossilt CO2 till noll 
vid normal drift.   
 
 –  Vår ambition är att göra vår produktionsanläggning i Lilla Edet till världens första 
mjukpappersanläggning med utsläppsfri produktion. Detta är ännu ett exempel på hur Essity sätter 
standarden för framtidens hållbara mjukpapperstillverkning. Med stöd av flera framgångsrika 
kortare tester kommer vi nu att köra produktionsanläggningen utsläppsfritt under en längre period. 
Vi kan sedan ta den kunskapen och under möjligheterna på bolagets övriga 
produktionsanläggningar, säger Donato Giorgio, President Global Manufacturing på Essity. 
 
Efter flera framgångsrika kortare tester i början av 2021 kommer anläggningen i Lilla Edet att 
genomföra en längre testkörning med biogas som energikälla, istället för naturgas, för att 
producera produkter under varumärket Tork och mjukpapper för konsumenter under varumärket 
Lotus. Både naturgas och biogas innehåller metan, skillnaden är ursprunget. Biogas är förnybart 
producerat genom rötning av biologiskt avfall och ger därför inte upphov till fossila utsläpp. De 
första leveranserna av biogas anländer till Lilla Edet den 22 mars. 
 
Fram till 2030 ska Essity minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent för sin energi- och 
elanvändning inom bolaget och för inköpt el jämfört med basåret 2016. Det är mål som sedan 2018 
har godkänts av Science Based Targets Initiative. Till och med 2020 har utsläppen minskats med 
11 procent jämfört med basåret.  
 
År 2020 kvalificerade sig Essity till Dow Jones Sustainability Europé Index, ett av världens mest 
prestigefyllda hållbarhetsindex, inom kategorin Household Products. Dessutom 
uppmärksammades bolaget för ledarskap inom hållbarhet av den globala ideella miljö-
organisationen CDP med en plats på deras prestigefyllda ”A-lista” för bolagets arbete för hållbara 
råvaruinköp och mot avskogning. Essity har tidigare kommunicerat investeringen i hållbar alternativ 
fiberteknik med hjälp av biprodukter från jordbruket som källa för massa i företagets 
mjukpappersanläggning i Mannheim, Tyskland. 
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Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i 
cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 
miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för 
ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 
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