
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

Stockholm, 9 mars 2023 

Essity först med koldioxidfri 

produktionsprocess för mjukpapper 

med förnybar vätgas  

Hygien- och hälsobolaget Essity har nått ännu en milstolpe på resan mot nettonollutsläpp 
till 2050. I ett nyligen avslutat pilotprojekt vid produktionsanläggningen i Mainz-Kostheim i 
Tyskland blev Essity det första företaget i branschen att tillverka mjukpapper i en 
koldioxidfri produktionsprocess med användning av förnybar vätgas.  
 
Essity inledde pilotprojektet för koldioxidfri mjukpappersproduktion under andra halvåret 2021. I 
pilotprojektet, som omfattar effektiviseringsprogram och elektrifiering genom förnybar energi, 
användes vätgas som en sista pusselbit för att ersätta naturgas i torkhuven i 
tillverkningsprocessen. I och med detta har Essity lyckats uppnå en koldioxidfri tillverkningsprocess 
för mjukpapper. 
 
– Med det här initiativet har vi blivit först i världen med att använda förnybar vätgas för 
mjukpappersproduktion. Det är en viktig milstolpe i vår ambitiösa klimatagenda och ett stort steg för 
lägre koldioxidutsläpp. Vi skapar en hållbar process som sätter en ny standard för hela branschen, 
säger Donato Giorgio, chef för Global Supply Chain på Essity. 
 
Fram till nu har torkningsprocessen för papperet varit beroende av naturgas för att uppnå de höga 
temperaturerna som krävs på 600 grader. I den här processen har förnybar energi inte varit ett 
gångbart alternativ. Genom att använda förnybar vätgas i torkprocessen har Essity visat att även 
energiintensiva produktionsprocesser kan bli koldioxidfria. Bolagets mål är att tillämpa banbrytande 
teknik för att väsentligt minska sin miljöpåverkan.  
 
Essitys anläggning i Mainz-Kostheim, med ett starkt fokus på hållbarhet och cirkularitet, omvandlar 
återvunnet papper till mjukpapper av hög kvalitet som säljs under bolagets ledande varumärke 
Tork. Årligen produceras 152 000 ton mjukpapper vid anläggningen. 
 

Läs mer om Essitys resa mot nettonollutsläpp här. 

 
 
 
 
Kontaktpersoner på Essity: 
Helena Hansen, Media Relations Manager, +46 70 616 96 69, helena.j.hansen@essity.com 
 
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 Actimove, JOBST, Knix, 
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, TOM Organic, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 
medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 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.se 
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