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Smurfit Kappa
i korthet

350
enheter

36 länder

Nettoomsättning 10 miljarder

23 Europa

13 Nord- och 
Sydamerika

48,000
anställda världen över

Pappersbruk Förpacknings-
konvertering

Andra produktions-
enheter

Enheter för
att tillhandahålla

återvunnen fiber & nyfiber

Huvud-
kontor
Dublin,
Irland

2

65,000
kunder värden över 



Om Smurfit Kappa

Återvinning PapperSkogsbruk

hektar skogsplantage ton återvunnet
papper per år

ton årlig kapacitet m2 per år

Förpackningar

68.000 7,4 miljoner 8,3 miljoner 12,5 miljarder

Bredden på vår verksamhet



Smurfit Kappa Piteå
i korthet

90%
export

700 000 ton
Nettoomsättning 5 miljarder SEK

Massalinjer

510
anställda

Från Piteå till Paris
6,5 m bred väg per dygn

>90%
av Piteås fjärrvärme Pappersmaskiner Returfiber-

anläggning
Sodapanna Biobränslepanna

2 2 1 1 1
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22%

130
olika yrkesbefattningar

Säkerhet som värdering

24h 6-skift

78%

Inkludering, mångfald & jämlikhet

Vår värdegrund

ANSVAR ENGAGEMANG RESPEKT OMTANKE

A E R O
Friskvård
Utbildning
Traineeprogram
Egen företagshälsovård
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Europas största
Kraftlinerbruk
Piteås största privata 
arbetsgivare
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Vår produkt är 
Kraftliner

Används huvudsakligen till
wellpappens plana ytskikt

Fluting
Vågformat skikt

Innerskikt
oftast Testliner
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En del av den
cirkulära ekonomin

Hållbart skogsbruk

Återplantering av
produktionsskogar

Massaved och 
sågverksflis

Returpapper sorterad
och balad

Ny- och returfiber

Restprodukter förädlade 
till produkter eller energi

Kraftliner, Testliner
och Fluting

Wellpapp

Distribution

Wellpappförpackningar
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Kemikalieåtervinning

20 000 ton tallolja
utvinns ur processen varje år och 

förädlas till grönt bränsle vilket bidrar till att 
minska de globala CO2-utsläppen 

motsvarande 20 000 dieselbilar per år

900 ton
råterpentin
destilleras 

ur flisen

Kemikaliekretslopp
Genom produktionen återvinns 

kemikalier i flera processer

Vitlut

Grönlut
Svartlut
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INGA FOSSILA 
BRÄNSLEN

Energi

55%
egenproducerad el

från två turbiner

Restprodukter,
i huvudsak bark och spån, 

används som bränsle i 
biobränslepannan 

och blir energi

99%
av rökgaserna är vattenånga

CO
neutral 2

~95%
av Piteås fjärrvärme

3 800
fastigheter värms upp

av fjärrvärme
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Better Planet 
Packaging 
Förhållningssätt

Utbildning & Inspiration 

Better Planet Packagings syfte är att
skapa bättre förpackningar för en
bättre värld för framtide generationer. 
Föra vidare kunskapen att göra bättre
val, minska avfallet och tänka annor-
lunda kring konsumtionsmönster –
ersätta icke-miljövänliga förpackningar
med hållbara alternativ.

Utveckling & Design 

Förbättra funktionaliteten i vårt papper
och skapa innovativa nya hållbara
förpackningslösningar. Designa
produkter som är lätta att återvinna och
förbättrar återvinningsinsamlingen.

Genomförande & Support

Stötta våra kunder och andra
intressenter att utveckla
marknadsstrategi och plan för
genomförande för pappersbaserade
förpackningsalternativ.



Better Planet Packaging
Vi fortsätter bredda vår portfolio med hållbara förpackningslösningar

Papper Smart Design Korgar Hållbart emballage



E-handel
Vi fortsätter utveckla vår e-handelsportfolio

Mode eBottle eFlowers Bag-in-Box



Integrerad verksamhet
Garanterar leverans och produktionseffektivitet

Återvunnen fiber / 
nyfiber till papper

Tillverkning av
wellpappark

Tillverkning av
förpackningslösningar

Anläggning för

Återvunnen fiber

Distribution 
och konsumtion

Produktion av
wellpappråvara

Kunder



Vår strävan är att vara ett
ett engagerat företag som
gör skillnad och stöttar
en grönare, blåare planet.

Planet
Skog

Klimatförändringar
Vatten
Avfall

Människa
Värderingar

Strategi
Hälsa och välmående

Samhället

Påverkan
Innovation

Styrning och
mänskliga rättigheter

Hållbara och
ansvarfulla inköp

Vi mäter våra hållbarhetsförbättringar
inom följande tre områden: Planet, 
Människa och Påverkan.





Välkomna till
Smurfit Kappa Piteå
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