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Hållbarhet – den röda tråden från vision till strategi
”Det naturliga valet för människor som ska bygga och bo
skandinaviskt”
-

Moelvens vision

Moelvens verksamhet bygger på att förvalta
skogens resurser och tillverka hållbara produkter
och förnybar energi. Moelven utgår från att all
utveckling, byggnation och drift ska vara hållbar och
att det ställs höga krav på hälsa, miljö och säkerhet
för alla våra medarbetare och de som påverkas av
vår verksamhet.
Moelvens vision, mission, värdegrund och
personalidé är grunden för alla våra medarbetare
och för de strategiska beslut som fattas. Hållbarhet
genomsyrar allt detta uppifrån och ner. Hållbarhet är
ett av våra värden och den nya koncernstrategi som
fastställdes 2017 lägger ytterligare vikt vid att
hållbarhet ska genomsyra alla strategiska
satsningar.

En växande världsmarknad, som ständigt ställer
större miljökrav, ger Moelvens träbaserade
produkter mycket goda möjligheter för framtida
tillväxt. Moelvens huvudverksamhet bygger på att
förvalta skogens resurser och tillverka hållbara
produkter och förnybar energi. Moelven finns i hela
värdekedjan genom avverkning, vidareförädling,
energiproduktion, produktutveckling,
infrastrukturutveckling samt bygg- och
bostadsprojekt. Koncernen har därför möjlighet att
se till att de produkter som levereras tillverkas på ett
hållbart sätt i hela värdekedjan.

Vår vision – Det naturliga valet för människor som
ska bygga och bo skandinaviskt
Vår mission – Ger människor goda rum
Våra värden – Hållbar, pålitlig, använder
möjligheterna
Vår personalidé – Moelven ger människor som vill
möjligheter

Hållbarhet genom värdekedjan

Skogen växer
genom att
använda energi

Bioenergi
produceras av
restmaterialen

Konsumenten får
hållbara produkter
och förnybar
energi

Industrin omvandlar
råmaterialen till
produkter
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Moelvens värden
HÅLLBAR

PÅLITLIG

Moelven har respekt för
människor och miljö. Vi
baserar vår verksamhet på
förnybara resurser och har
gjort hållbarhet och
långsiktighet till vår
konkurrensfördel. Det finns
en stark vilja att ta ansvar
för vår miljö.

Man kan lita på Moelven.
Vi levererar på avtalad tid
med rätt kvalitet. Det finns
ett starkt fokus på
öppenhet och ärlighet – att
erkänna svagheter och fel
är grunden för framgång
och trovärdighet.

ANVÄNDER
MÖJLIGHETERNA
Moelven söker lösningar.
Koncernen har kapacitet
och resurser att vara
ledande inom
produktutveckling och
nytänkande. Vi har alltid
varit ett företag som ligger
i framkant och använder
de möjligheter som
föränderliga tider ger.

Mission – Ger människor goda rum
Moelven har sedan 1899 i tur och ordning tillverkat vagnshjul,
baracker, skeppskranar, jordbruksredskap, hus, moduler och en
rad olika insatsvaror för både nybyggnation och renovering. När vi
ser bakåt ser vi ett brett utbud av produkter och tjänster, men det
som återkommer är användningen av trä kombinerat med
ingenjörskompetens, innovation och hållbarhet. Men vad ser vi när
vi ser framåt? Vad ska vi leverera nästa år – om 5 år – eller om 10
år? Vissa produkter vet vi att vi med all sannolikhet kommer att
tillverka också om 10 år. Lika säkert är det att vissa produkter
kommer att försvinna och att nya produkter kommer att
tillkomma. Produkter som vi idag inte vet vilka de är, men som
kommer att bli viktiga för oss. Detta är på många sätt Moelven: Vi
utvecklar produkter i egen regi och drivs av kunder och partners
som ser nya behov och nya utmaningar. Det är därför vi inte vet
vad vi kommer att tillverka om ett par år.
Det vi kan säga är följande: Vi hjälper till att bygga goda rum –
inomhus och utomhus. Goda rum blir till i samarbete mellan
uppdragsgivare, arkitekter, designers och inte minst
slutanvändare. Vi ska leverera kvalitetsprodukter som bidrar till att
skapa dessa rum. Vår marknad är främst Skandinavien – här
hämtar vi våra råvaror och här möter vi våra kunder. Moelven är
inte bara trä – men trä är en viktig del i vår produktion, precis som
det är en central del i den skandinaviska traditionen och det
skandinaviska sättet att bygga. Och oavsett vad vi tillverkar 2017
eller 2027: vi ska bidra till att skapa goda rum.
Det är grunden för vår verksamhet – det är vår mission.

Moelven och FNs hållbarhetsmål
FNs hållbarhetsmål är en global arbetsplan för att
utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa
klimatförändringarna till 2030.
Hållbar utveckling handlar om att ta hand om
behoven hos människor som lever i dag, utan att
förstöra framtida generationers möjligheter att ta
tillvara sina behov. Hållbarhetsmålen återspeglar de
tre dimensionerna av hållbar utveckling: klimat och
miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Moelven vill bidra till en hållbar värld och har därför
utgått från FNs hållbarhetsmål. Moelven har
identifierat de fyra huvudsakliga hållbarhetsmål som
påverkas både positivt och potentiellt negativt
genom koncernens verksamhet. De här
hållbarhetsmålen bidrar till att säkerställa att arbetet
inom Moelven får en inriktning samtidigt som det
sätts in i ett globalt sammanhang.

Bekämpa klimatförändringen
”Vidta omedelbara
åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och
dess konsekvenser.” Moelven kan bidra
till att stoppa klimat-förändringarna
genom att minska sin klimatpåverkan
och bidra till förnybar
bioenergiproduktion. Moelvens
träprodukter lagrar också kol och kan
ytterligare bidra till att öka skogens
absorption av kol från atmosfären.

Ekosystem och biologisk
mångfald
“Skydda, återställa och
främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar...”
Moelven har ett ansvar som kund till
skogsindustrin att främja ett hållbart
skogsbruk. Det gör Moelven genom
kommunikation med skogsägare och
certifieringssystem som PEFC och FSC.

Hälsa och välbefinnande
“säkerställa att alla kan
leva ett hälsosamt liv och
verka för alla människors
välbefinnande i alla
åldrar.”
Moelven har ett ansvar att bidra till en
trygg och säker arbetsplats för sina
anställda, leverantörer och kunder.
Konsumenterna påverkas också av
Moelvens produkter och Moelven har
därför fokus på att skapa goda rum,
bland annat genom användning av
hälsovänliga kemikalier.

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
“Verka för en inkluderande
och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.”
Moelven bidrar till att skapa ekonomisk
tillväxt och arbetstillfällen genom sin
verksamhet. Genom skatter,
löneutbetalningar och inköp från
leverantörer bidrar Moelven inte minst
till att skapa värde lokalt.
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Våra fokusområden när det gäller hållbarhet
Fokus på långsiktigt värdeskapande
För Moelven handlar hållbarhet inte bara om att
göra rätt val för omvärlden, utan också om att göra
val som bidrar till att skapa långsiktigt värde för
företaget. Hållbarhet är därför en naturlig del av
företagets strategi, genom vision, värden och
policyer.

Virket är lika gammalt som oss
Företaget A/S Moelven Brug grundades 1899 och
har arbetat med långsiktigt värdeskapande i snart
120 år. Beroende på art, växtförhållanden och
bonitet är en skog klar för avverkning efter cirka 60–
120 år. Det innebär att delar av det virke som
Moelven använder som råvara idag är lika gammalt
som företaget. Det är ett bra exempel på varför

långsiktigt värdeskapande är en naturlig del av
Moelven.

Vi måste ha ett helhetsperspektiv på
värdeskapande
Råvara från skogen är Moelvens främsta resurs,
men hållbarhet är mycket mer än så för Moelven.
Det handlar också om klimatet, människorna,
lokalsamhällena, naturen och den lokala miljön.
Hållbarhet handlar därför om att skapa långsiktigt
värde genom att förvalta resurserna på rätt sätt.

Moelvens fyra huvudfokusområden och grundförutsättningar för hållbarhet.
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Mål om kontinuerlig förbättring
Moelven tar ansvar för miljön genom ett hållbart och
långsiktigt nyttjande av förnybara resurser. Vårt mål
är kontinuerliga miljöförbättringar i våra projekt och
av produkter och tjänster. Vi letar aktivt efter
möjligheter att minska den negativa miljöpåverkan i
ett livscykelperspektiv. Moelven ska bedriva sin
verksamhet så att relevanta lagar, förordningar och
regler följs. Moelven arbetar för en hållbar
samhällsutveckling samt för att ständigt förbättra
verksamhetens påverkan på den inre och yttre
miljön.

Fyra fokusområden, en
grundförutsättning
Under 2017 har analyser genomförts för att
identifiera fokusområden och långsiktiga ambitioner
för hållbarhet för att säkerställa att vi uppfyller våra
intressenters förväntningar, är förberedda på
framtida krav och efterfrågan och som kan bidra till
ökade marknadsandelar och minskade kostnader.
Moelvens hållbarhetsstrategi bygger på 4
fokusområden och en grundförutsättning (se även
illustration):

•
•
•
•

Vi har klimatsmarta produkter och
lösningar
Vi tar vara på naturresurserna
Vi sätter människan i fokus
Vi skapar lokala värden

Etiska affärsmetoder är hela tiden grunden för vår
koncernstrategi: Vi är en pålitlig partner.

Systematisk prioritering
Den analys som ligger till grund för valet av
fokusområden och de viktiga ämnen kopplade till
fokusområdena har genomförts i enlighet med
riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Det
inkluderar en bedömning av miljömässiga och
samhälleliga effekter genom värdekedjan,
intressenternas förväntningar nu och i framtiden
samt förändringar på marknaden. Fokusområdena
väljs utifrån vad som är väsentligt för det långsiktiga
värdeskapandet inom Moelven samt hur företaget
påverkar och påverkas av sina intressenter. En
annan utgångspunkt är var Moelven har den mest
positiva och negativa påverkan på omvärlden
samtidigt som man också lyfter fram de områden
där Moelven kan påverka mest.
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Sammanfattning: Fokusområden, fokus,
fokus, resultat och mål
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Vi lyssnar på våra intressenter
Moelvens hållbarhetsstrategi och
väsentlighetsanalys definieras utifrån
en bedömning av intressenternas

uppfattningar. Följande grupper definieras som
Moelvens intressenter:

Sammanfattning av Intressentdialog och förväntningar
Intressentgrupp

Kunder

Framtiden och dagens
medarbetare

Myndigheter

Lokalsamhälle

Ägare
Leverantörer (inkl.
skogsägare)

Intresseorganisationer

Kapitalmarknader

Vad de bryr sig om
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pris och kvalitet
Certifiering
Hållbart skogsbruk
Klimat
Avfall
Arbetsvillkor
Vision
Samhällsansvar
Miljö
Personlig utveckling
Innovation
Samarbete
Klimat
Skogsbruk
Rapportering
Miljö
Arbetsplatser
Lokalt värdeskapande
Öppenhet
Långsiktig strategi
Resurseffektivisering
Klimat och miljö
Hållbar ekonomisk
verksamhet
Resurseffektivisering
Hållbart skogsbruk
Resurseffektivisering
Biobränslen
Certifiering
Biologisk mångfald
Långsiktig strategi
Risker och möjligheter
Öppenhet

Hur vi kommunicerar med dem
•
•
•
•
•

Försäljning och marknadsföring
Digitala medier
Kundundersökningar
Möten och samtal
Kvartals- och årsredovisning

•
•
•
•

Möten och samtal
Digitala medier
Mässor
Reklam

•
•
•

Möten och samtal
Klustersamarbete
Kvartals- och årsredovisning

•
•
•
•

Marknadsföring
Digitala medier
Möten och samtal
Kvartals- och årsredovisning

•
•

Möten och samtal
Kvartals- och årsredovisning

•
•
•

Möten och samtal
Klustersamarbete
Digitala medier

•
•
•
•

Möten och samtal
Konferenser
Klustersamarbete
Digitala medier

•
•

Möten och samtal
Kvartals- och årsredovisning
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Klimatsmarta produkter
och lösningar

Vi har klimatsmarta produkter och lösningar
Moelven påverkar klimatet genom många av
företagets aktiviteter. Skogen tar upp CO 2 från
atmosfären genom fotosyntesen och lagrar det som
kol i träet. Virket förädlas till högkvalitativa produkter
och material som har en lång livslängd, medan
resterna från produktionen, som bark och flis, kan
användas för att producera bioenergi.
Vid ett sågverk blir drygt hälften av timmerstocken
till sågade trävaror. Det vidareförädlas och kan i
många fall ersätta konkurrerande material som har
en större klimatpåverkan än träbaserade produkter
och lösningar.
Samtidigt bidrar lagringen av kol i träprodukter till att
säkerställa att lagringsförmågan i kolkretsloppet
ökar. Produktion och långvarig användning av
träprodukter kan därmed ha en klimatpositiv effekt.

Den andra halvan av timmerstocken blir till flis och
bark. Det används i industriella processer som
bioenergiråvara eller för pappers- och
kartongtillverkning. Bioenergi producerad av
biomassa från skogen definieras som förnybar,
eftersom den är en del av det naturliga
kolkretsloppet. Moelven producerar bioenergi som vi
själva använder i produktionen eller säljer till
externa kunder. Moelven säljer också en stor andel
biomassa, som används för energiproduktion i
exempelvis fjärrvärmeanläggningar.
Moelven påverkar också klimatet negativt genom att
använda energi baserad på fossila bränslen.
Sågverk och produktion förbrukar elektricitet och
bränsle för att driva verksamheten. Moelven bidrar
också till leverantörernas utsläpp av växthusgaser
genom sina inköp. Särskilt transportledet påverkar
klimatet negativt.

CO2
CO2
Skogen tar
upp CO2 från
atmosfären

[CO2]

CO2
Förnybar bioenergi
släpper ut CO2 från
flis och bark

Virke från skogen
lagrar CO2 som kol i
produkten

Träprodukter
lagrar CO2 och
håller det utanför
kretsloppet

Produktionen
förbrukar förnybar
bioenergi och
elektricitet

Norges första officiella plushus
Kistefossdammens förskola på Heggedal i Asker är Norges
första officiella plushus. Moelven har levererat fasaden i obehandlad
Malm 100 till byggnaden. Malm 100 är mycket underhållsvänligt och
obehandlad får den snabbt en ljusgrå eller silvergrå patina.

För att räknas som ett plushus måste byggnaden producera
2 kWh per kvadratmeter BRA per år. Detta uppnås genom så mycket
som 320 m ² solcellspaneler, tre geobrunnar för termisk energi och
användning av klimatsmarta byggmaterial.
Förväntad förbrukning kontra förväntad produktion tyder på att
man kommer att ha en överproduktion av energi på 7 600 kWh per år.
(Källa: Byggeindustrien)
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Resultat klimatredovisning
2017 redovisar Moelven för första gången
klimatredovisningen enligt GHG-protokollet. Det här
är den mest erkända metoden för
växthusgasredovisning som ger ett öppet och tydligt
resultat. Under 2016 redovisade Moelven enligt

ISO14064, där andra systemgränser,
utsläppsfaktorer och konverteringsvärden
användes. Resultaten för 2016 och 2017 är alltså
inte direkt jämförbara och siffrorna för 2016
redovisas därför inte.

2017 (ton CO2-ekvivalenter)
10 741
532
8 829
18
1 246
69

Scope 1 (utsläpp inom Moelven)
Eldningsolja
Diesel
Bensin
Moelvenägd transport av vara (till kund)
Moelvenägd transport av vara (från leverantör)
Direkta biobaserade utsläpp (utanför området)
Bark
Sågflis
Huggflis
Kutterspån
Cellulosaflis
Pellets
Biodiesel

409 859
282 600
21 254
79 556
21 106
4 003
739
331

Scope 2 (utsläpp kopplade till elförbrukning)
Platsbaserad beräkning
Marknadsbaserad beräkning

14 079
80 899

Scope 3 (utsläpp utanför Moelven)
Transport av varor till kund som utförs av tredje part
Tredjepartsägd transport av varor (från leverantör)
Flygresor
Arbetsrelaterade biltransporter

108 737
63 208
44 639
296
595

Totala utsläpp (scope 1, scope 2 - platsbaserad, scope 3)
Totala utsläpp (scope 1, scope, scope 2-marknadsbaserat, scope
3)

133 558

Klimatredovisningen är baserad på utsläpp av CO2 ,
eftersom det inte finns några identifierade eller
kvantifierade utsläpp av andra växthusgaser som
CH4 , N2O, HFC, PFC, SF6 eller NF3 . Eftersom
2017 är det första året för redovisning enligt GHGprotokollet har 2017 satts som basår för framtida
jämförelser. Utsläppsfaktorerna har främst hämtats
från Defra (Department for Environment, Food &
Rural Affairs). Utsläppsfaktorer för el baseras på

200 377

NVEs faktorer i Norge, medan
Energimarknadsinspektionens och Reddis et al.
2015 faktorer används för Sverige. För beräkningar
av biobaserade utsläpp används EN 16449, baserat
på värden från Tretekniskinstitutt samt Erik Eid
Hohle (Bioenergi). För systemavgränsning används
principen om ägande och där Moelven är
fakturamottagare för den bakomliggande aktiviteten.
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Mjøsbron i trä – ett klimatsmart val

23500

25 år

ton CO2

CO2-neutral
drift

sparats

Statens vegvesen har genomfört ett forskningsprojekt där de har
konsekvensutrett möjligheterna att bygga en ny Mjøsbro i trä,
betong eller stål.
I rapporten dras slutsatsen:
“Det är tekniskt, ekonomiskt, estetisk och arkitektoniskt fullt
försvarbart att bygga den nya Mjøsbron i trä”
Man beräknar också att genom att bygga Mjøsbron i trä kan man
skona miljön från ett utsläpp på cirka 23 500 ton CO2, jämfört med
alternativen. Det innebär att med dagens trafik kommer bilarna att
kunna köra “CO2-neutralt” över Mjøsbron under 25 år om bron
byggs i trä snarare än i betong (beräknade CO2-utsläpp är 125
g/km per bil).
En ny Mjøsbro i trä är därför ett bra exempel på Moelvens
klimatsmarta produkter, som utnyttjar träts alla bra egenskaper i
samspel med andra material.
Källa: Statens Vegvesen

Energianvändning
nvändning inom egen produktion
Energia

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Moelven har en betydande energiförbrukning i sin produktion, samtidigt
som det är en av de största faktorerna bakom utsläpp av växthusgaser. Det
är därför en central del av koncernens kapacitet att leverera klimatsmarta
produkter och tjänster.

Energiförbrukningen i den egna produktionen är väsentlig för Moelven och
företagets intressenter, eftersom den utgör en miljöutmaning samtidigt som
den ger en stor kostnad. Moelven producerar en stor andel av sin egen
energiförbrukning genom förbränning av biomassa.

Policy och tillvägagångssätt
Moelvens miljöpolicy säger att företaget ska minska
energiförbrukningen på sina anläggningar. Det ska
genomföras genom att aktivt delta i teknik- och
marknadsutvecklingen inom bioenergisektorn samt
utreda alternativ energianvändning på de
anläggningar som använder fossila bränslen för
uppvärmning.
För att genomföra detta har Moelven därför satt ett
mål om att täcka minst 95 procent av behovet av
uppvärmning av lokaler och torkning från
egenproducerad bioenergi i träindustrin.
Moelven arbetar också aktivt med innovation och ett
exempel på detta är sågverket Moelven Valåsen AB
i Karlskoga. Här genomförs ett stort
innovationsprojekt där digital teknik har börjat
användas för att öka effektiviteten och minska
sågverkets energiförbrukning. Bland annat har en
detaljerad energikartläggning genomförts. Se mer
information om energikartläggningen och Valåsen
på nästa sida.

Utvärdering av resultaten

energiförbrukning är egenproducerad från
förbränning av biomassa, men det finns också en
betydande förbrukning av el. Bioenergi används
främst för uppvärmning av lokaler och torkning av
trä och står för cirka 80 % i genomsnitt av den totala
energiförbrukningen på ett sågverk. El används
bland annat för att driva produktionslinjer,
avbarkning, driva sågar och belysning. Mindre
mängder fossil energi används också, främst till
fordon, men också på vissa platser och i vissa
driftsituationer som uppvärmning.

Kategori
Volym (GWh)
Total förbrukning av fossila
44
energikällor (bränsle)
Total bioenergiproduktion
622
(lägre värmevärde)
Total elförbrukning
231
Total
försäljning
av
66
bioenergi
Inköp av fjärrvärme
286
Total energiförbrukning
1 249
inom Moelven

Ca. 2/3 av Moelvenkoncernens totala

Ambitioner:
Moelven ska vara
klimatpositiva
Moelven ska minska
energiförbrukningen
95 procent av behovet av
uppvärmning av lokaler
och torkning från
egenproducerad
bioenergi i träindustrin

Resultat:
44 GWh förbrukning av fossila
bränslen
622 GWh bioenergiproduktion
231 GWh elförbrukning
78 % av energikartläggningen i
Sverige är genomförd
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Minska elförbrukningen
med 8 % till 2020
Fastställa indikatorer för
att mäta
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Fortsätta med befintliga
målsättningar
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Energikartläggning
Moelven är i färd med att genomföra en fullständig energikartläggning av verksamheten i Sverige. Projektet genomförs
i enlighet med den svenska lagen om energikartläggning i stora företag och är indelad i etapper under en
fyraårsperiod. I mars 2018 har två etapper genomförts och 78 procent av verksamheten i Sverige har omfattats.
Resultaten av kartläggningen utgör hittills en viktig del av grunden för de åtgärder som ska vidtas för att kunna uppnå
målet om att minska elförbrukningen med 8 procent till 2020.
Utöver energikartläggningen genomförs ett projekt på Moelven Valåsen AB i Karlskoga för att kartlägga, identifiera och
testa ny teknik i utvecklingen av “Det digitala sågverket”. Redan för 2 år sedan installerade Moelven Valåsen en
röntgenmaskin som tar bilder av varje enskild timmerstock innan sågning. Ett antal sensorer har också installerats som
både ska öka andelen sågade trävaror och ge ökad spårbarhet. Sedan 2016 har en kartläggning av energianvändningen
genomförts på fabriken, där man ser närmare på vilken typ av energi som förbrukas i olika delar av verksamheten.
Indelningen omfattade byggnader och processer, produktions- och lagerlokaler, som kontors- och verkstadslokaler.
Sedan 2016 har cirka 400 sensorer installerats, som kontinuerligt registrerar energidata om värme, el och förnybara
bränslen. Med detta dataunderlag kan företaget kan företaget när som helst hålla koll på energinivån. Den ger en bra
grund för förbättrings- och effektiviseringsarbete.
Moelven har i projektet på Valåsen aktivt fokuserat på att infrastruktur, system, data och mönster som utvecklas och
tas i bruk ska vara dokumenterade, centraliserade och ägs av Moelven så att den kan vidareutvecklas med våra egna
krafter och inte minst införas på andra enheter inom koncernen. Tillsammans med erfarenheterna från
energikartläggningen i övrigt är detta avgörande för att nå målet om att minska elförbrukningen med 8 procent till
2020.
Resultaten från kartläggningen visar att sågverkets energiförbrukning fördelas på värme (80 %), el (18 %) och fossila
bränslen (2 %). Av den energi som är kopplad till värme är det torkningsprocessen som använder majoriteten av
energin med 98 %. Det övriga går till uppvärmning av lokaler, värme för ventilation och varmvatten.
Det är själva sågprocessen som använder mest elektrisk energi, med en andel på 37 % av den totala elförbrukningen.

Transport av varor

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Träindustrin är en transportintensiv industri där stora mängder material och
produkter ska transporteras över stora sträckor. Det gäller både transport
från leverantörer till Moelven, internt inom Moelven och från Moelven till
marknaderna.

Transportsektorn är en stor utmaning för koncernen både miljömässigt och
ekonomiskt. Både råvaruinköp, mellantransporter och leverans av färdiga
varor är en stor kostnadsdrivande faktor som påverkar företagets strategi
och beslut. Det kan också vara en belastning för många intressenter,
eftersom transporter kan ha en negativ inverkan på klimatet och den lokala
miljön.

Policy och tillvägagångssätt
Moelven är delägare och medlem i flera
transportsamarbeten som utför en stor del av
transporterna inom Moelven. Dessa
transportsamarbeten gör det möjligt för Moelven att
kunna påverka transportörerna och att ställa krav.
Exempel på detta är Transportfelleskapet Østlandet
AS (TFØ) Transportselskapet Nord AS (TSN) och
Woodtrans AS.
De här transportsamarbetena möjliggör också
effektivisering, bland annat genom minskning av
antalet tomma körningar genom att kombinera
transporter av färdiga varor och sidoprodukter.
Moelven använder också järnvägs- och
havstransporter som säkerställer virkestillgång och
avsättningsmöjligheter för flis- och energiprodukter i
regioner utan lokal efterfrågan på massavirke och
flis. Järnväg används framför allt vid leverans av
biomassa i Norge och Sverige.
Moelvens miljöpolicy fastställer mål och riktlinjer för
transport inom Moelven:
► Moelven ska minimera negativ påverkan på
miljön (buller och damm) från tunga transporter
genom att använda miljöklassade lastbilar; som
lägst EURO-5 eller EURO-6 samt i högsta
möjliga grad anlita speditörer som eftersträvar
ett miljövänligt körsätt

► Miljöpåverkan från transporter ska minimeras
genom samordning, optimering och samordning
av varuflödet.
De här målen och riktlinjerna har implementerats i
samarbetsavtal med leverantörer av
lastbilstransporttjänster i både Norge och Sverige.
Moelven arbetar också aktivt med ramvillkoren för
transporter. Ett exempel på detta är initiativet
Godspakke Innlandet, där Moelven har gått
samman med andra industripartner för att
kvantifiera kostnaderna och fördelarna med olika
initiativ från myndigheterna. Förbättrad vägstandard
och möjlighet till maxgränser för axeltryck är
åtgärder från myndigheternas sida som kommer att
bidra till att minska miljöpåverkan från
biltransporterna.
Man arbetar också med att öppna ett större vägnät i
Norge för användning av långtradare på 25,25
meter och med en totalvikt på 60 ton för färdiga
varor och biprodukter. I Sverige har tillåten totalvikt
för långtradare ökat från 60 till 64 ton generellt och
under 2017 beslöt riksdagen i Sverige att tillåta 74
tons totalvikt på vägar som klarar det från den 1 juli.
I Norge har provningssystem inrättats för att tillåta
långtradare med motsvarande vikt för
timmertransport. De förändrade ramvillkoren bidrar
till att minska antalet körda laster och ger därmed
en positiv miljöeffekt.

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017

16

Utvärdering av resultaten
Vägtransporter
(tkm)

Båttransporter
(tkm)

Järnväg (tkm)

Transport av varor till kund (där
Moelven är fakturamottagare)

460 822 667

129 770 775

121 337 790

Transport av virke till Moelven

275 738 298

3 952 500

-

76 078 321

-

-

812 639 286

133 723 275

121 337 790

Transport av övriga varor till
Moelven

Totalt
Ambitioner:
Miljöpåverkan från
transporter ska
minimeras
Endast användning av
Euro 5- och Euro 6lastbilar

Resultat:
Nyckeltal för transporter är
fastställda på företags- och
divisionsnivå.

Åtgärd:
Kartlägga användningen
av Euro 5- och Euro 6lastbilar
Förbättra redovisningen
av transporter, inklusive
varutransporter till
kunder

Moelven Virke AS, som svarar för råvaruförsörjning och fiberomsättning för den trämekaniska verksamheten i
Norge, använder i stor utsträckning tågtransporter. Transporterna gäller både råvaror till Moelvens industri
samt massavirke och fiberprodukter till kunder. Beroende på avtalsformen med kunden kan Moelven i vissa fall
fungera som transportansvarig, medan kunden i andra fall är transportansvarig. De sistnämnda transporterna
faller utanför Moelvens klimatredovisning, men är inkluderade nedan för att illustrera omfattningen. Totala
årliga tågtransporter kopplade till virkesförsörjning och fiberomsättning utgör 316 859 175 tkm fördelat på 515
tågavgångar. Att transportera hela eller delar av denna volym på väg skulle inte vara hållbart, varken vad gäller
miljöpåverkan eller ekonomi. Dessutom tillkommer de positiva miljöeffekterna från de produkter som
transporteras. En betydande mängd bioenergiråvara med positiva klimateffekter levereras genom att bioenergi
ersätter oljeeldning. En av Moelvens kunder, Stockholm Xergy (tidigare Fortum Värme) har gjort beräkningar
som visar att värmeproduktionen från företagets bioenergianläggning utanför Stockholm ensamt kan bidra till
att minska CO2–utsläppen med 650 000 ton på årsbasis genom att fossil energi kan fasas ut.
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Förutom att det är ett mycket viktig ämne när det gäller
miljöpåverkan och kostnader är transport av varor det
enskilda område som medför mest aktivitet på
industriområdena. Det medför en betydande risk för
olyckor och skador på personal och utrustning. Moelven
har därför tydliga säkerhetsrutiner för att garantera
säkerheten:

• Kläder som ökar synligheten, skyddsglasögon, hjälm och
skyddsskor är obligatoriskt. (Gäller vid vistelse på
industriområdena generellt.)
• Föraren får en lastnings- eller lossningsplats anvisad av
expeditionen eller av truckföraren. Eventuella
passagerare får inte lämna fordonet.
• Före lossning ska lasten alltid kontrolleras för eventuella
förskjutningar innan remmarna lossas, och vid behov
ska lasten säkras med hjälp av en truck innan remmarna
lossas.
• Hantering av stroppar ska endast ske när trucken står
stilla eller befinner sig på säkert avstånd.
• Truckar har alltid förkörsrätt på området. Föraren ska
hålla sig synlig för truckföraren så att ögonkontakt kan
uppnås.
• Det är strängt förbjudet att uppehålla sig bredvid lasten
eller under lasten vid lastning/lossning.
• Lasten ska vara ordentligt säkrad innan den lämnar
lastutrymmet.

Godspakke Innlandet – ett samarbete för bättre
ramvillkor
Godspakke Innlandet är en del av en satsning inom Nasjonal transportplan och ett
led i Jernbanedirektoratets satsning inom kombitransport, industrigods,
skogsnäring och internationella godsflöden. I paketet föreslås bland annat att
sträckan Kongsvinger – Elverum – Hamar ska elektrifieras, nya anslutningsspår
både på Kongsvinger, Elverum och Hamar samt nya multifunktionella terminaler i
inlandet.

Effektiva transportsystem är en förutsättning för att kunna utnyttja
skogsresurserna och för att norska företag ska vara konkurrenskraftiga på
marknaderna i Europa. Godspakke Innlandet är ett helhetspaket med åtgärder för
järnvägsnätet i inlandet i syfte att stärka godstransporten på järnväg.
Initiativet kommer att göra järnvägen mycket mer konkurrenskraftig på
transporter i nord-sydlig riktning från Nordland, Trøndelag, Nord-Vestlandet och
Innlandet mot Sverige och kontinenten och motsvarande i andra riktningen.
Paketet kommer bland annat att minska transporttiden för tåg mellan Kvam i
Gudbrandsdalen och Karlstad med ett dygn, minska transportkostnaderna för
skogs- och träindustrin med 57 MNOK per år och ge industrin i Nordland ökad
konkurrenskraft genom möjligheten till snabbare leveranser.
Godspakken Innlandet kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser
genom att virket transporteras på järnväg istället för bil, diesellokomotiv ersätts av
elektriska lokomotiv och minska CO2-utsläppen på längre transportsträckor genom
att använda tåg istället för bil med 70 %.

Klimatfördelar från skogen

Väsentlighet:

VIKTIGARE

Hur och varför är det väsentligt?
En stor andel av de klimatsmarta produkterna och materialen till Moelven
använder virke som råmaterial. Skogen är en del av det naturliga
kolkretsloppet och lagrar stora mängder CO2 från atmosfären genom
fotosyntes. Genom att bidra till ett effektivt och hållbart skogsbruk samt ett
effektivt utnyttjande av virket kan Moelven bidra till att öka skogens
förmåga att fånga upp CO2 från atmosfären och lagra det i produkter.
Klimatpåverkan är därmed positiv.

Policy och tillvägagångssätt

skogsägarna för att öka klimatfördelarna i skogen.

Moelven Skog AB ansvarar för upphandling av virke
i Sverige och är ett av de företag som har störst
möjlighet att påverka de klimatfördelar som Moelven
har i skogen. De arbetar utifrån visionen ”Mer
TIMMER i skogen". Visionen handlar om hur
skogsägarna kan maximera skogens potential. Det
ger Moelven fler och bättre råvaror, samtidigt som
skogsägaren får god avkastning. Genom
kommunikation, seminarier och enskilda möten med
skogsägarna hjälper Moelven till att ge råd och
vägleda skogsägarna så att de kan öka sin
avkastning på skogen. Moelven Skog AB arbetar
därmed direkt med

I Norge är det Moelven Virke AS som ansvarar för
inköp av virke. Eftersom skogsägare i Norge är
organiserade på ett annat sätt är inte Moelven Virke
AS direkt involverade i avverkningen eller
förvaltningen av skogen som Moelven Skog AB är.
Moelven som koncern har dock ett ansvar gentemot
sina leverantörer för att behandla och vidareförädla
produkterna på ett hållbart sätt.
I Moelvens miljöpolicy anges att genom energiåtervinning (förbränning) efter avslutad användningsfas
ska träprodukter ge tillbaka minst 3 gånger mer
energi än som förbrukas under livscykeln.

Hållbart skogsbruk
Hållbart skogsbruk är ett nyckelord för Moelven Skog AB. Företaget
står för råvaruförsörjningen till koncernens virkesförbrukande enheter
i Sverige och köper virke från mer än 10 000 skogsägare i Värmland,
Västra Götaland och Örebro län.
Moelven Skog AB arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra
arbetsmetoder och rutiner vad avser att avverkningen ska genomföras på
rätt plats vid rätt årstid samt för att minimera miljöpåverkan från tunga
skogsmaskiner. Det sker bland annat genom det egenutvecklade
utbildningsprogrammet P3 (planering, produktion och precision).
Inom ramen för programmet utbildas egen personal samt de
entreprenörer som anlitas regelbundet.
Varje år inträffar fortfarande händelser som får allmänheten att
reagera, det kan handla om avverkning som sker i nära anslutning till
vattendrag eller att en skogsväg skadas. Ofta leder det här till rapportering
i tidningar, på webb, i radio eller TV. Ibland är kritiken befogad, men inte
sällan är orsaken bristande insikt i modernt skogsbruk.
Foto: Johan Alp
Vid större avverkningar lägger Moelven Skog AB därför stor vikt vid att
utbilda personal och på information till allmänheten om hur avverkningen
kommer att genomföras. Företaget arbetar också kontinuerligt med certifiering av skogsägare för att de ska vara aktiva och
medvetna om regler som exempelvis är kopplade till plantering av ny skog efter en avverkning. Målet är att driva ett
långsiktigt och hållbart skogsbruk och att allmänheten ska få förståelse för skogsbrukets ramvillkor.
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Utvärdering av resultat
Stora mängder CO2 från atmosfären lagras i
Moelvens träprodukter som kol. Genom ett hållbart
skogsbruk och lång användningstid för produkterna
kommer Moelven att bidra till att öka kolkretsloppets
upptag av CO2, vilket kan minska CO2koncentrationen i atmosfären jämfört med att låta
skogen stå orörd. Det är viktigt att vara medveten
om att det finns flera osäkerhetsfaktorer som
påverkar den totala bilden, som utsläpp av
växthusgaser från marken efter avskogning.

Genom att jämföra Moelvens klimatredovisning med
den totala mängden CO2 som lagrats i produkterna
är det uppenbart att mängden CO2 som lagras i
produkterna under 2017 är flera gånger större än
Moelvens utsläpp av växthusgaser. Det kan tyda på
att Moelven och de material företaget producerar är
klimatpositiva. För att kunna dra slutsatser är det
nödvändigt att ha en bättre förståelse och insyn i
skogsbruket efter avskogning.
Moelvens försäljning av massavirke till
bioenergiindustrin och direktförsäljning av fjärrvärme
baserad på biomassa kan ersätta fossila
energikällor och därigenom minska samhällets
klimatpåverkan.

Beskrivning
Total inköpt volym
Producerade sågade trävaror
Flis för produktion av förnybar
energi (inkl. smältverk)
Totala CO2utsläpp (platsbaserat)
Totala CO2utsläpp
(marknadsbaserat)

Volym
(m³)
4 915 000
2 160 000
325 700

CO2 lagrat
(ton)
3 518 730
1 551 601
NA

Utsläpp
(ton CO2)

133 558
200 377

Beräkningsunderlag:
Källa för beräkningen av CO2 är EN16449. Källa för densitet är Bramming et al. (2006). Den norska granens och tallens
fysikaliska och mekaniska egenskaper. En aktivitet i SSFF-projektet. Treteknisk Rapport 65, 2006.
Man tror att en kubikmeter sågvirke har en basdensitet på 363 kg/m 3 och furu har en basdensitet på 418 kg/m 3 . Basdensitet är
torrvikt av våt volym (> 30 % träfuktighet). Kolinnehållet beräknas vara 50 % av torrvikten. Andelen gran och furu antas vara lika
stor.
Gran: 363*0,5*44/12= 665,5 kg CO2 / m3 sågat virke
Furu: 418*0,5*44/12= 766,3 kg CO2 / m3 sågat virke

Ambitioner:
Vi och de material vi
producerar ska vara
klimatpositiva

Resultat:
3,5 miljoner ton CO2 lagrat i
inköpt virke
1,5 miljoner ton CO2 lagrat i
sågat virke

Åtgärd:
Utveckla en bättre
förståelse för Moelvens roll
i kolkretsloppet och visa att
Moelven är klimatpositiva

Återvinning och återanvändning inom Moelven Modus
Moelven har också verksamhet som i huvudsak baseras
på andra råmaterial än trä. Moelven Modus utför cirka 2 000
kontorsprojekt varje år. Kontorslösningarna är konstruerade
för att kunna demonteras och byggas upp igen utifrån
användarnas behov. Moelven Modus lägger stor vikt vid att
minska miljöpåverkan och har som mål att tänka cirkulärt
för att minimera miljöpåverkan, CO2-avtryck och avfall.
I samarbete med GC Rieber Eiendom AS, Nordea Liv och
Rasmussen Eiendom har Moelven Modus etablerat ett
återvinningslager i Bergen. Beräkningar som utförts för ett
enskilt projekt har visat att man genom återanvändning
kunde minska CO2–utsläppen med hela elva ton.
Moelven Modus är aktivt i flera statligt finansierade utvecklingsprojekt i Sverige. Det finns också flera
återanvändningsprojekt i samarbete med kunder i Norge och Sverige, bland annat genom SEB i Oslo och Uppsala kommun
i Sverige.
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Skogen i Norge binder cirka 70 % av de CO2-utsläpp som skapats av
människor i landet, enligt Trefokus. Varför är det då bra att hugga ned
skogen för att använda materialet i träbyggnader och andra produkter av
trä?
Fotosyntesen är en viktig förklaring. Trädet använder som mest koldioxid
(CO2) när det växer och tar upp mindre CO2 när det är fullvuxet. När trädet
dör vid roten och ruttnar släpper det ut koldioxiden i naturen igen. Men
om trädet istället huggs ned fortsätter det att fungera som ett kollager.
Varför bör vi hugga skog?
För varje träd som huggs i Skandinavien planteras det två nya träd, som i
tillväxtfasen använder mer CO2 än vuxna träd. En gran är fullvuxen och
avverkningsklar efter 45–130 år, beroende på hur snabbt skogen växer.
Det innebär att ett aktivt skogsbruk hjälper till att binda mer CO2 än om
skogen så småningom dör på rot.
Enligt Norges nationella träinformationsbolag Trefokus är det genom ökad
skogsproduktion fullt möjligt att öka mängden bunden CO2 från ungefär
1,2 miljarder ton CO2 2013 till 1,5 miljarder ton om 60-70 år.
Vilken nytta gör skogen som byggnadsmaterial?
Trä som byggnadsmaterial är förnybart och miljövänligt. Det krävs lite
energi att hugga och omarbeta trä. Det är till stor del energi från
förnybara källor som används när virket bearbetas, istället för energi från
olja. Detta ger låga utsläpp i produktionsfasen.
Om man bygger i trä i stället för med andra byggmaterial minskar
utsläppen av växthusgaser.

Klimatsmart design
Hur och varför är det väsentligt?
Moelven tillverkar klimatsmarta produkter och material som har lägre
klimatpåverkan än konkurrerande material. Produkterna kan ha
klimatpåverkan både i produktion och under användning och det är därför
viktigt att ta hänsyn till produktens hela livscykel.
Väsentlighet:

VIKTIGARE

Certifiering är viktigt för att kommunicera detta till marknaden och ge
kunderna möjlighet att göra hållbara produkt- och materialval. Eftersom
många av certifieringsprogrammen omfattar mer än bara klimat kommer
det här kapitlet även att omfatta andra miljöeffekter
Byggnader och byggindustrin står för cirka 40 procent av världens
energiförbrukning och 33 procent av världens utsläpp av växthusgaser.
Moelven har därför en viktig roll när det gäller att producera och utveckla
klimatsmarta produkter och tjänster. Kunder och konsumenter oroar sig
alltmer för miljöpåverkan. Särskilt klimatpåverkan av olika produkter och
tjänster är av stor betydelse och gör detta ämne väsentligt.

Policy och tillvägagångssätt
Med certifiering kan kunder och konsumenter göra
välgrundade val och jämföra olika produkter och
material. Moelvens produkter har därför en rad olika
certifieringar som täcker in olika krav och behov hos
kunderna.
Råvarucertifieringsprogrammen PEFC och FSC är
centrala certifieringar som garanterar att
trämaterialet kommer från hållbart skogsbruk. Läs
mer om PEFC- och FSC-certifiering i kapitlet
Hållbara material.
Moelven omfattas också av flera lagkrav om
certifiering. Det finns framför allt tre olika EU-direktiv
som är tillämpliga på Moelvens produkter:
“Construction Products Regulations” (CPR),
“Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals” (REACH) och ”Biocidal
Products Regulations” (BPR). De här lagkraven är
införlivade i Moelvens procedurer och alla produkter
som Moelven tillverkar ska följa de krav som
framgår av de här direktiven.
I Norge är BREEAM-NOR den norska
anpassningen av BREEAM den största pådrivande
faktorn i valet av klimatsmarta produkter - det här är
branschens eget miljöcertifieringsverktyg för
byggnader.

Ambitioner:
Moelvens produkter och
material ska vara
klimatpositiva

Syftet är att motivera till hållbar design och
byggnation genom hela byggprojektet, från tidiga
stadier till levererade byggnader. BREEAM-NOR är
ett effektivt verktyg för att samordna de olika
aktörerna i ett byggprojekt och integrera hållbart
tänkande i alla led. BREEAM-NOR ställer krav på
bland annat materialval, som leverans av
certifierade produkter i PEFC-CoC/ FSC-CoC, EPD
(miljödeklaration), Eco-product, emissionstester på
inredningsprodukter (Hea2 med M1-certifikat eller
Agbb).
Förutom certifieringar och lagkrav arbetar Moelven
även med marknadsföringen av sina produkter och
material och är en viktig aktör när det gäller att lyfta
fram trä som ett klimatsmart produkt- och
byggmaterial. Moelven har ett ansvar och en
möjlighet att påverka konsumenten att göra
klimatsmarta val genom att välja Moelvens
produkter. Moelven har bland annat
inredningsdesigners som arbetar aktivt med denna
fråga.

Utvärdering av resultaten
En stor andel av Moelvens produkter och material är
certifierade genom olika certifieringsprogram. På
nästa sida finns en översikt över relevanta
miljöcertifieringar och verktyg som är relevanta för
Moelvens produkter och material.

Resultat:
Mer än 64 procent av
Moelven Wood ABs
produkter har en
miljöbedömning eller
produktcertifiering
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och verktyg
Miljöcertifieringar och
Det finns ett antal olika aktörer som har egna
certifierings- och dokumentationsprogram med
koppling till miljö och hälsa. De här verktygen och
certifieringsprogrammen kan omfatta antingen en
enskild produkt eller en hel byggnad eller ett projekt.

Environmental Product Declaration
(EPD):
En EPD är ett kortfattat
tredjepartsverifierat och registrerat
dokument med transparent och
jämförbar information om produkters
miljöprestanda under hela livscykeln.
Både den bakomliggande LCA (LifeCycle Assessment) och EPD bygger
alltid på internationella standarder

En stor andel av Moelvens produkter och material
omfattas av ett eller flera verktyg och
certifieringsprogram, vilket ger kunder och
användare möjlighet att göra välgrundade val
baserat på hållbarhetskriterier.

Byggevaredeklarasjon (BVD)
Byggvarudeklaration är ett
standardiserat sätt att beskriva en
produkt. Information om materialets
ursprung, kemisk innehållsförteckning,
miljöpåverkan, certifieringar och
beskrivning av produktens installation,
användningsfas och hur den ska
hanteras efter avslutad användning.

BREEAM-NOR
BREEAM-NOR är ett
miljöcertifieringssystem för byggnader.
Systemet är ett effektivt verktyg för att
samordna de olika aktörerna i ett
byggprojekt och integrera ett hållbart
tänkande i alla led. Se även beskrivning
på föregående sida.

Byggvarubedömning (BVB)
BVB är en svensk förening som har
utvecklat ett system för bedömning av
byggmaterial baserat på hållbarhet.
Bedömningar görs utifrån
miljöpåverkan under kemikaliernas
livscykel och innehåll av kemikalier i
byggmaterialen. BVB arbetar också
med att etablera ett
bedömningssystem för sociala
förhållanden i värdekedjan.

BASTA Bedömningar
Basta är ett svenskt
produktcertifieringsprogram för
kemiskt innehåll i produkter. EUkraven i REACH-direktivet är grunden
för BASTAs produktcertifiering.

SundaHus
SundaHus Miljödata är ett verktyg som
kartlägger miljöegenskaper hos olika
produkter inom byggbranschen. Det
här verktyget ger Moelvens kunder
möjlighet att bedöma olika produkter
mot varandra baserat på en
standardiserad bedömningsmodell.

Moelven
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Produktion
tion av bioenergi
Produk

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Bioenergi är energi som framställs av material som bildas i pågående
biologiska processer. Till skillnad från fossil energi anses bioenergi vara ett
klimatneutralt utsläpp eftersom den ingår kolkretsloppet förutsätter
nettopositiv skogstillväxt. Bioenergi kan också ersätta fossila energikällor
och bidrar därför positivt till nollutsläppssamhället.
Inom Moelven används energin som värme och säljs externt som
fjärrvärme. Biomassa säljs också till externa kunder, som använder den för
att producera bioenergi, antingen i form av värme till egen industri,
fjärrvärme eller el. För att säkerställa god ekonomisk drift är Moelven
beroende av att utnyttja hela timmerstocken och bioenergi är därför en
viktig resurs för att skapa värde ur flis- och barkprodukter.

Policy och tillvägagångssätt

Utvärdering av resultat

Energipotentialen i koncernens flis- och
barkprodukter, inklusive cellulosaflis, är cirka 2,7
TWh (fuktighet 60 %), och det finns därför en
betydande potential både i relation till ökad
egenproduktion och i en ökad bioenergimarknad
generellt.

Moelven har genomfört en undersökning av
bioenergiförbrukningen internt, försäljning av
bioenergi och försäljning av flis till den externa
bioenergiindustrin. Resultaten visar att Moelven har
en förbrukning på 388 GWh bioenergi i form av
värme. Som beskrivs i kapitlet Energianvändning i
egen produktion används den främst för torkning.

I Moelvens miljöpolicy finns följande mål och
riktlinjer:
► Moelven ska minska energianvändningen på
sina anläggningar och hämta minst 95 procent
av den energi som krävs för uppvärmning av
lokaler och torkning från egenproducerad
bioenergi (träindustrin)
► Moelven ska delta aktivt i teknik- och
marknadsutvecklingen inom bioenergisektorn
samt utreda alternativ energianvändning på de
anläggningar som använder fossila bränslen för
uppvärmning.

Moelven köper också in stora mängder bioenergi
från externa företag. Det beror på att det ofta finns
olika relationer mellan ägare, operatör och
leverantör av biomassa till förbränningspannorna.

Moelven Bioenergi AS och Langmoen Energisentral
Langmoen Energisentral med en bioenergianläggning på 10MW
öppnades
2011. Moelven Bioenergi AS äger och driver den här anläggningen, som
använder energiråvara som levereras av Moelven och Mjøsen Skog.
Anläggningens största kund är Tine Meieriet Brumunddal, som tar emot
cirka
40 GWh processånga per år. Hos Tine leder investeringen till att
gamla, förorenande oljepannor kan fasas ut och att man övergår till
förnybar biobaserad energi. Moelven bidrar därmed till Tines
mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % till 2020.

Moelven
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Beskrivning
Flis till extern bioenergiindustri
Bioenergi producerad inom
Moelven
Förbrukad bioenergi
Bioenergi som sålts till företag
utanför koncernen
Beräknad genomsnittlig
verkningsgrad för
förbränningspanna

Energi GWh
349
(nedre värmevärde)
622
(nedre värmevärde)
397
(levererad energi)
66
(levererad energi)

72 %

Transport av flis från Moelven Soknabruket AS med tåg.
Läs mer om järnvägstransporternas omfattning i kapitlet ”Transport av varor ”.

Ambitioner:
Moelven ska minska sin
energiförbrukning

Resultat:
349 GWh (nedre
värmevärde) med
energiråvara som säljs till
bioenergiindustrin.
622 GWh (nedre
värmevärde) energiråvara
som används i egen
produktion
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Förbättra mätning och
rapportering av
bioenergiförbrukning och
-produktion på
koncernnivå
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Tar vara på
naturresurserna

Vi tar vara på naturresurserna
Moelven söker lösningar. Koncernen har kapacitet och resurser att
vara ledande inom produktutveckling och nytänkande. Vi har alltid
varit en verksamhet som ligger i framkant och använder de
möjligheter som föränderliga tider ger.
-

”Att använda möjligheterna” är ett av Moelvens grundvärden

Moelven äger inte egen skog, utan köper allt virke
från externa leverantörer. Moelven har därför inte
rätt att bestämma hur skogen förvaltas, men kan
påverka skogsägarna genom att ställa krav,
exempelvis genom certifieringar. Moelven har också

en viktig uppgift genom att söka lösningar och
använda möjligheterna i vidareförädlingen av
råmaterial genom en effektiv drift och utnyttja hela
potentialen hos råvaran, för att säkerställa att
kunderna får en hållbar produkt.

* Endast ett urval av insatsfaktorer ingår
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Hållbara material

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
I Moelvens miljöpolicy beskrivs hur Moelven i möjligaste mån ska använda
naturliga råvaror som härstammar från skogen. För att säkerställa att de här
råvarorna kommer från ett hållbart skogsbruk köper Moelven certifierat
virke

Moelven är en stor inköpare av virke och har därmed ett ansvar att bidra till
ett hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk är viktigt för både Moelven
och många av Moelvens intressenter. Det bidrar till att säkerställa att
skogen förvaltas med hänsyn till grunden för en hållbar användning av
skogen, inklusive hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen och
förutsättningarna för att utöva friluftsliv.

Policy och tillvägagångssätt
►

►

Moelven ska underhålla och utveckla sina
system för certifierade inköp samt
maximera köp och användning av
miljöcertifierad råvara från certifierat
skogsbruk.
Moelven ska maximera nyttjandet av
råvaror genom produktionsoptimering och
användning av restprodukter

► Moelven ska inte köpa råvaror från:
-

Naturskog som har avverkats i syfte att
utnyttja området för plantering eller
icke-skoglig användning.

-

I Moelvens miljöpolicy beskrivs följande:

Illegal avverkning
Skog med högt bevarandevärde
Skog där hävdvunna eller sociala
rättigheter kränks
Skog med genetiskt manipulerade träd

Alla bolag i koncernens trämekaniska verksamhet är
organiserade – och arbetar för att uppfylla de
gällande kraven för FSC Controlled Wood samt
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification), FSC (Forest Sterwardship Council)
sin spårbarhetsstandard.
PEFC är en internationell NGO (ideell organisation)
som arbetar för ansvarsfullt skogsbruk och utfärdar
certifikat till aktörer som uppfyller de fastställda
kriterierna. Organisationen främjar hållbar skogsdrift
genom tredjepartscertifiering. Moelven är ett led i
värdekedjan i vidareförädlingen av virket och har

Massabalansprincipen
används på inköpta råvaror
och sålda produkter för att
säkerställa spårbarhet

Hållbart
skogsbruk blir
certifierat

Inköpt virke
kontrolleras och
registreras

Certifierade
produkter med
spårbarhet till
skogen säljs

Kunden och
konsumenten
kan känna sig
trygga med
produkternas
ursprung

Moelven bearbetar
råvarorna till produkter
som ett certifierat led i
värdekedjan

Moelven
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därmed ansvar för att säkra spårbarheten, för att
kunna märka sina produkter som PEFC-certifierade.
FSC är i likhet med PEFC också är en internationell
NGO (ideell organisation) som arbetar för
ansvarsfullt skogsbruk och utfärdar certifikat till
aktörer som uppfyller deras krav för hållbart
skogsbruk. Skillnaden mellan dessa två
certifieringar ligger främst i bakgrunden till hur de
utvecklades.
FSC omfattar flera olika standarder, bland annat
FSC Chain Of Custody och FSC Controlled Wood.
All råvara som Moelven hanterar håller som
minimum samma nivå som FSC Controlled Wood.
I certifieringen fungerar Moelven som ett mellanled i
värdekedjan, vilket gör det möjligt för företaget att
säkerställa spårbarheten. Eftersom spårbarhet inte
är möjlig på enhetsnivå genom sågverket använder
Moelven massabalansprincipen för att säkerställa
att alla produkter som säljs har rätt certifiering. Det
innebär att man inte kan sälja fler produkter med
certifiering än motsvarande råvara som köps in.
Detta kontrolleras på fakturanivå, där referensen till
certifieringen i försäljningsfakturan hänvisar till

Ambitioner:
Moelven ska bidra till ett
hållbart skogsbruk och
köper inte råvaror från
illegal avverkning

certifiering i inköpsfakturan. Moelvens kunder har en
garanti för att de köpt certifierade produkter genom
COC-certifikatet som kan dokumenteras med en
följesedel/faktura från Moelven.

Utvärdering av resultaten
100 procent av allt virke som Moelven köper in
kontrolleras enligt FSC Controlled Wood. I Norge
finns det krav på att all avverkning av skog ska
genomföras enligt PEFC-regelverket. I Sverige ser
regelverket annorlunda ut och det mesta av virket är
antingen PEFC- eller FSC-certifierat.
Det system Moelven har idag för inköp av virke är
tillfredsställande när det gäller att säkerställa att det
kommer från ett hållbart skogsbruk.
Moelven köper också in färdigbehandlade
träprodukter, som ingår i Moelvens sortiment. De
här produkterna köps av flera olika aktörer som är
verksamma i olika länder. Inköpen sker alltid enligt
FSC CoC Controlled Wood-riktlinjerna. Moelven
arbetar kontinuerligt med att säkerställa att
produkterna kommer från hållbart skogsbruk.

Resultat:
100 procent av virket
kontrolleras enligt FSC
Controlled Wood och en hög
andel är PEFC-och FSCcertifierat
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Fortsätta med kontrollen
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Moelven – En naturlig partner i BREEAMBREEAM-projekt
BREEAM är Europas ledande miljöcertifieringsverktyg för byggnader. Syftet med verktyget är att
motivera till hållbar design och byggnation under hela byggprojektet, från den tidiga fasen till
levererad byggnad. Verktyget kan användas på nya byggnader eller renoveringsprojekt inom
byggnadskategorierna industri, varuhandel, kontor, utbildning och bostäder. För andra typer av
byggnader kan man ta fram en anpassad uppsättning kriterier.
BREEAM är idag utvecklat och skräddarsytt för att passa på marknader i flera länder. Norska
Green Buidling Council (NGBC) samt bygg- och fastighetsbranschen i Norge har genom BREEAMNOR anpassat BREEAM till den norska marknaden. Här kan byggprojekt uppnå certifiering genom
en auktoriserad BREEAM-NOR-revisor, baserat på miljöprestanda i nio kategorier – ledning-,
hälso-och inomhusmiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och ekologi
samt förorening. Ett BREEAM-NOR-certifikat utfärdas på fem nivåer. Pass, Good, Very Good,
Excellent och Outstanding.
BREAM har visat sig vara ett effektivt verktyg för att samordna de olika aktörerna i ett
byggprojekt och integrera ett hållbart tänkande i alla led. Internationella studier visar att
BREEAM-byggnader bland annat har högre marknadsvärde, lägre driftskostnader och större
användarnöjdhet.
Moelven har idag bidragit till processen med att utveckla flera byggnader med BREEAMcertifiering och Moelven arbetar aktivt med att anpassa sina produkter och material för att
underlätta processen för kunder att utveckla BREEAM-projekt. Det åstadkoms genom att
fokusera på ständiga förbättringar i tillverkningsprocessen, men också genom Moelvens
klimatsmarta design.
BREEAM-NOR ställer krav på bland annat materialval, som leverans av certifierade produkter i
PEFC-CoC/ FSC-CoC, EPD (miljödeklaration), Eco-product, utsläppstester på
inredningsprodukter.

Ett exempel på BREEAM-certifiering är
friluftsförskolan Haukåsen Barnehage (bilden), som
har certifierats som ”Very Good”. Byggnaden har
därmed fått en tydlig miljöprofil, både när det
gäller material, värmekälla, energiförbrukning och
konstruktion.
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Resursoptimering

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Moelven är ett resursintensivt industriföretag, med totala inköp på 4 915
000 m3 sågvirke och massavirke. Det finns därför en stor potential för
resurseffektivisering och optimering också vid små förändringar i
produktionen.

För att säkerställa en ekonomisk drift är Moelven därför beroende av att
utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt och använda alla biprodukter. Det
är ett viktigt ämne för Moelven då det påverkar rörelsemarginalen.

Policy och tillvägagångssätt
Moelven fokuserar på resursoptimering i hela
värdekedjan. Det gäller inte bara för råvarorna, utan
även transporter och bland anställda. Läs mer om
detta i kapitlen Transport av varor och Engagerade
och kompetenta medarbetare.
I sågverken analyseras alla timmerstockar för att
göra ett optimalt uttag av ämnen. Det innebär att
varje enskild timmerstock analyseras utifrån storlek,
vridningar och kvistarnas placering. Sågen ställs
sedan in utifrån detta underlag. Moelven Valåsen
AB arbetar aktivt med den här frågan och har
installerat en röntgenapparat som analyserar alla
timmerstockar före sågning. Tekniken som används
senare i processen ger full spårbarhet under hela
förädlingsprocessen fram till färdigt sågat virke. Här
finns enorma förbättrings- och
utvecklingsmöjligheter i avancerad dataanalys, som
kan förbättra uttagen baserat på historiska
mätningar och resultat. Det är en del av
fokusprojektet på Moelven Valåsen AB, i
utvecklingen av det digitala sågverket. Läs mer om
detta i kapitlet om Energianvändning i egen
produktion.
LEAN-principerna är också grunden för
verksamheten på flera av Moelvens
verksamhetsställen och syftar till att minska svinnet
och öka effektiviteten. Ett fokusområde är att
visualisera realtidsuppdaterade produktionsdata för
de inblandade operatörerna, så att de på så sätt får
möjlighet att förbättra sina arbetsprocesser direkt.

Ambitioner:
Vi ska utnyttja hela
timmerstocken

LEAN är viktigt även när det gäller säkerheten på
anläggningarna. Erfarenheten visar att många
arbetsolyckor inträffar utanför vanliga driftsituationer
och det har visat sig att ordning och reda är en viktig
riskminskande åtgärd. Läs mer om detta i kapitlet
Hälsa, miljö och säkerhet.

Utvärdering av resultaten
Resursoptimering genom uttag av timmerstocken är
inte enbart baserat på att maximera andelen sågade
trävaror, utan också att maximera produktvärdet.
Det beror på att marknadsvärdet för vissa uttag kan
variera i förhållande till uttagets volym.
En viktig princip för Moelven är att utnyttja hela
timmerstocken. Oavsett hur uttaget görs ser
Moelven därför till att alla biprodukter, inklusive flis
och bark, används internt eller säljs.

Resultat:
Sågutbyte > 51%
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Resurseffektiv design och förpackning
Hur och varför är det väsentligt?
Moelven har en påverkan på miljön inte bara genom produktion utan även
under användningsfasen. Under användningsfasen finns det särskilt två
områden som är av betydelse: design och förpackning.

Väsentlighet:

VIKTIGARE

Genom resurseffektiv design och industriproduktion har Moelven möjligheter
att minska behovet av ytterligare vidareförädling av material på
byggarbetsplatser. Inom industriproduktionen är kontrollen större och det
finns möjlighet att minska avfallet och miljöpåverkan genom effektiv
produktion.
Moelven har också en stor förbrukning av plast till förpackningar som kan ha
en miljöpåverkan. Plast har lång nedbrytningstid i naturen och onödiga
förpackningar kan potentiellt påverka en kunds certifiering av ett byggprojekt.

Policy och tillvägagångssätt

Utvärdering av resultaten

Moelvens miljöpolicy ger följande vägledning:

En undersökning av Moelvens plastförbrukning har
genomförts under 2017. Den här kartläggningen
visar att Moelven hade en förbrukning på 2 000 ton
plast under 2017. 400 ton plast levererades för
återvinning. Det är betydande mängder. Moelven
kommer därför att genomföra en mer detaljerad
kartläggning för att identifiera möjligheter att minska
plastförbrukningen och undersöka möjligheterna att
ersätta den med mer miljövänliga alternativ under
2018.

►

Nyttjandet av råvaror ska maximeras
genom produktionsoptimering och
användning av restprodukter.

Moelven producerar flera typer av produkter som är
utformade för att ge en miljövinst. Genom
resurseffektiv design kan Moelven producera mer
från mindre och samtidigt minska
produktionskostnaderna.
Förpackningar är också en annan kostnadsdrivande
faktor, som har begränsat synligt värde för kunden.
Moelven har därför som mål att kartlägga
plastförbrukningen inom hela koncernen för att
identifiera möjligheter att minska företagets
miljöpåverkan och samtidigt minska kostnaderna.

Ambitioner:
Vi har klimatsmarta
produkter och material
Nyttjandet av råvaror
ska maximeras genom
produktionsoptimering
och användning av
restprodukter.

Genom sin industriproduktion av sammansatta
byggmaterial kan Moelven minska avfallet och öka
effektiviteten på byggarbetsplatsen. Ett exempel på
detta är Moelven Byggmodul som skapar
färdigtillverkade moduler i fabrik med kompletta
anläggningar för sanitet, el och ventilation. Genom
effektiv serieproduktion med god planering minskar
byggmodulerna tid och avfall på byggarbetsplatsen,
vilket ger en bra resurseffektiv design.

Resultat:
2 000 ton plast förbrukad
407 ton plast återvunnen
9 000 byggmoduler
levererade
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Åtgärd:
Kartlägga resurseffektiva
produkter inom
koncernen
Moelven ska identifiera
möjligheter att minska
avfall och användning av
förpackningar
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Avfallshantering

Väsentlighet:

VIKTIGARE

Hur och varför är det väsentligt?
Moelven som tillverkningsföretag producerar betydande mängder avfall. En
stor del av detta är avfall som är antingen återvinningsbart eller kan
användas för energiåtervinning.

Avfallshantering är ett viktigt ämne för Moelven och företagets intressenter.
Förutom negativ miljöpåverkan, är mängden avfall en indikation på
ineffektiv produktion som påverkar rörelseresultatet och priset på
slutprodukten.

Policy och tillvägagångssätt

Utvärdering av resultaten

I Moelvens miljöpolicy beskrivs följande riktlinjer och
målsättningar för avfall:

Under 2017 genomförde Moelven för första gången
en koncernövergripande kartläggning av avfall. Då
inhämtades avfallsstatistik från alla
avfallshanteringsföretag och sammanställdes. Det
finns dock en viss osäkerhet i de uppgifter som
presenterades eftersom man använder olika
metoder för sammanställning av data på de olika
företagen.

►

►

►

►

Sortera och återvinna avfall så långt det är
tekniskt möjligt och årligen följa upp
avfallsmängden per ton slutprodukt.
Minimera andelen avfall som skickas till
godkänd deponi i linje med resultat från
registrering och åtgärdsplan för
avfallssystemet.
Tillse att eventuell deponering av bark och
annat avfall endast sker på godkänd
deponeringsanläggning.
Kunna dokumentera att bolagets
eventuella deponier och utfyllnadsområden
uppfyller gällande lagar och föreskrifter för
övertäckning, kontrollprogram, hantering
av spillvatten, planer för nedläggning och
omställning.

De olika enheterna inom Moelvenkoncernen är
själva ansvariga för avfallshantering. Detta sker i
samarbete med lokala avfallshanteringsföretag, som
har olika möjligheter att hantera avfall.
Flera av Moelvens verksamhetsplatser arbetar med
LEAN-produktionsmetoder. Detta bygger på
kontinuerlig förbättring och minskning av svinn i
organisationen. Avfall är en form av svinn som
påverkar produktionskostnaderna och bör därför
minskas till ett minimum.

Moelven hade under 2017 en total mängd avfall på
11 532 ton. Av detta utgörs 1 894 ton av farligt
avfall, främst aska från förbränningsugnar och
kemikalierester som färg. Resterande avfall består
av trävirke, plast och blandat avfall.
Sorteringsnivån har uppmätts till 65 procent, men
det råder betydande osäkerhet kring den här siffran,
eftersom den beräknas i efterhand av
avfallshanteringsföretagen. Olika metoder används
också för att beräkna sorteringsgraden för de olika
företagen och man har inte använt ett viktat
genomsnitt för beräkning av den totala
sorteringsgraden. Siffran ska därför endast
betraktas som vägledande. Flera av Moelvens
verksamhetsställen har en sorteringsgrad på drygt
90 procent, vilket uppfyller de strängaste kraven i
BREEAM.
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Hos Moelven Byggmodul AB i Säffle har man genom ombyggnaden av monteringslinje 2 lagt stor vikt vid
avfallshantering. Målet har varit att förenkla källsortering i produktionen. Det har därför skapats fler
återvinningsstationer som ger alla god möjlighet att källsortera avfall direkt. Stationerna är tydligt märkta med
skyltar både på och ovanför varje container och stationerna ser likadana ut oavsett var de finns i verksamheten.
Det här initiativet är ett av flera som bidrog till att företaget utsågs till ”Årets Leanbyggare” på Byggalan i
Stockholm den 27 mars. Priset delas ut av Lean Forum Bygg och tidskriften Byggindustrin.

Kategori
Total avfallsmängd (ton)
Total mängd farligt avfall (ton)
Total mängd annat avfall (ton)
Blandat avfall (ton)
Trävirke (ton)
Plast (ton)
Annat återvinningsbart avfall (ton)
Sorteringsgrad (%)

Volym
11 532
1 894
9 733
3 957
4 266
407
1 582
65 %

En sorteringsgrad på 65 procent är inte förenlig med
Moelvens mål om att sortera och återvinna avfall så
långt det är tekniskt genomförbart. Moelven kommer
därför att under 2018 arbeta aktivt med lokala
avfallshanteringsföretag för att förbättra denna
statistik.

Ambitioner:
Sortering och
återvinning av avfall så
långt det är tekniskt
möjligt

Företaget kommer också att fastställa ett
övergripande mål om en sorteringsgrad på 90
procent, vilket uppfyller de strängaste kraven i
BREEAM.
Moelven Modus är ett av de Moelvenbolag som har
ett medvetet förhållningssätt till avfall och har
omvandlat det till en konkurrensfördel. De levererar
modifierbara kontorslandskapslösningar där de
produkter de levererar kan återanvändas, i motsats
till platsbyggda installationer. Genom att använda
principer från cirkulär ekonomi är Moelven Modus
produkter designade för återanvändning. Moelven
Modus mäter därför sina ombyggnadsprojekt både
vad gäller återvinning och återanvändning. Det ger
lägre kostnader för kunden och minskar
miljöpåverkan.

Resultat:
11 532 ton avfall
1 894 ton farligt avfall
407 ton plast
65 % sorteringsgrad.
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Fortsätta med
kartläggningen av avfall
Etablera en ny ambition
om en sorteringsgrad på
90 procent
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Människan i focus

Människan i fokus

Vi ger människor goda rum
-

Moelvens mission

Moelvens mission sätter kunden och
slutanvändaren av Moelvens produkter och tjänster i
fokus. Missionen handlar om att Moelven skapar
både inne- och uterum som är estetiskt vackra,
samtidigt som de är funktionella och säkra.
Moelven har inte bara ansvar för kunder och
slutanvändare. Moelven har också ett ansvar för
anställda, leverantörer, samarbetspartners och
lokalsamhället.

riktlinjer och HMS-arbete centralt. Engagerade och
kompetenta medarbetare är viktiga för Moelvens
strategi för långsiktigt värdeskapande.
Moelvens produkter är till stor del baserade på
förnybar skog, men även andra produkter och
kemikalier används i bearbetningen av materialet.
Tillsatta produkter och kemikalier kan potentiellt ha
en effekt på människor och det tas upp mer
ingående i kapitlet ”Hälsovänlig
kemikalieanvändning”.

Anställda, leverantörer och kunder har rätt till en
trygg och säker arbetsplats. Här är Moelvens etiska

Moelven stödjer
Rädda Barnen
Moelven förlänger samarbetet
med Rädda Barnen och skänker
2017, liksom 2016, 500 000 NOK
för att hjälpa barn och ungdomar
med skolgång och utbildning i
några av världens fattigaste länder.
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Hälsa, miljö och säkerhet

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) är ett samlingsbegrepp för arbete med
hälsoskydd, miljöskydd, arbetsmiljö, säkerhet och trygghet för anställda och
användare. Det här kapitlet behandlar främst de delar av HMS som är
kopplade till människor, medan miljö omfattas av kapitlen ”Vi har
klimatsmarta produkter och tjänster”, “Hälsovänlig kemikalieanvändning”
och ”Lokalmiljö”.

En trygg arbetsmiljö för anställda, inhyrd personal, kunder och leverantörer
är avgörande för ett hållbart värdeskapande. Det är därför naturligtvis ett av
de områden som är mest väsentliga för Moelven och företagets
intressenter.

Vi ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats
-

Moelvens ambition

Policy och tillvägagångssätt
Det övergripande ansvaret för HMS ligger hos varje
dotterbolags ledning. HMS står på dagordningen under
alla styrelsemöten och koncernlednings-möten.
Moelven har också en egen säkerhets-kommitté som
består av koncernledningen, HR-chef och
arbetstagarrepresentanter. Dessutom träffas
divisionernas HMS-resurser och HR-avdelningen
regelbundet under hela året inom ämnesforumet HMS.
Dessa forum behandlar och diskuterar
koncernövergripande HMS-frågor, utbyter erfarenheter
och ger förslag på nya rutiner och riktlinjer.
Koncernen har tagit fram en HMS-handbok som är
anpassad för varje enskild enhet och som är tillgänglig
för alla anställda. Handboken återger relevanta rutiner
och riktlinjer för HMS-området.
Moelven har ett gemensamt system, fPortal, för
registrering av olyckor, tillbud och risksituationer. Det
här systemet säkerställer att koncernen har en central
översikt över alla rapporterade händelser och är ett
viktigt stöd för varje bolag i arbetet med att identifiera,
genomföra och följa upp relevanta förbättringsåtgärder
för att kunna nå det långsiktiga målet om 0 skador.
Arbetet för att minska sjukfrånvaron är främst kopplad
till tre huvudområden: noggrann uppföljning av den
anställde, inklusive fokus på uppföljning och
användning av återstående arbetsförmåga,

trivselskapande och hälsofrämjande åtgärder samt
betoning av HMS genom Investeringar i ny
produktionsutrustning. Uppföljningen av med-arbetarna
görs av varje bolag i enlighet med gällande regler i de
länder där bolagen är verksamma. Stor vikt läggs vid att
föra en löpande dialog med sjuk-anmälda medarbetare
för att skapa förutsättningar för att frånvaron ska bli så
kort som möjligt.
Moelven har sjukförsäkring för alla sina anställda och
den fungerar som en bra HMS-åtgärd för att snabbare
få de anställda som behöver vård och behandling
tillbaka till arbetet. Sjukförsäkringen infördes 2007 och
har haft god effekt, särskilt för anställda med muskeloch skelettbesvär.

Utvärdering av resultaten
För att minska antalet skador har Moelven ett starkt
fokus på tillbud och risksituationer. Vid hög rapportering
av tillbud och risksituationer har företaget möjlighet att
identifiera HMS-risker och vidta riskminskande åtgärder
innan en eventuell skada eller incident inträffar.
Under 2017 registrerades totalt 360 (329) olyckor, 813
(488) tillbud och 1 334 (920) risksituationer relaterade
till människor. Det är positivt att antalet rapporterade
tillbud och risksituationer har ökat, eftersom det ger
koncernen en bättre grund för att sätta in bra
förbättringsåtgärder.
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Antalet skador som ledde till frånvaro per miljon
arbetstimmar (skadefrekvens – H1) minskade något
under 2017. Antalet frånvarodagar på grund av skador
per miljon arbetstimmar (skadebelastning – F)
minskade med drygt 20 procent.

För koncernen som helhet har både kort- och
långtidsfrånvaron under det senaste året legat på
samma nivå som föregående år, men med viss
variation mellan Norge och Sverige. I Norge har
långtidsfrånvaron sjunkit med 7,5 procent, medan
Sverige har haft en ökning på 10,2 procent. Samtidigt
har korttidsfrånvaron i Norge ökat med 10,8 procent,
medan nivån har varit stabil i Sverige.

Norge

Sverige

Totalt

Sjukfrånvaro

2017

2016

Långtidsfrånvaro

3,19 %

3,45 %

Korttidsfrånvaro

2,76 %

2,50 %

Totalt sjukfrånvaro

5,95 %

5,95 %

Långtidsfrånvaro

2,26 %

2,06 %

Korttidsfrånvaro

2,72 %

2,66 %

Totalt sjukfrånvaro

4,98 %

4,72 %

Långtidsfrånvaro

2,67 %

2,71 %

Korttidsfrånvaro

2,88 %

2,89 %

Totalt sjukfrånvaro

5,55 %

5,60 %

Under 2017 togs ett nytt e-utbildningsprogram fram för
utbildning inom HMS. Alla medarbetare ska ha
genomfört kursen i slutet av första kvartalet 2018. Alla
nyanställda kommer att genomgå kursen strax efter de
anställts.
Det är fortfarande för många som skadar sig på arbetet
hos Moelven, och arbetet med att minska antalet
skador förstärks ytterligare under 2018. De vanligaste
skadorna är fall, vrickning/stukning och klämskador.

Under 2017 låg den totala sjukfrånvaron stabilt och
slutade på 5,55 procent, vilket ligger över koncernens
mål på 4,5 procent. En hög sjukfrånvaro är inte förenlig
med Moelvens värden. Därför är en minskning och
stabilisering av frånvaron på en låg nivå ett prioriterat
mål.

Ambitioner:
H1 < 5 under 2020
Sjukfrånvaro < 4 %
under 2020
3 500 riskrapporter

Moelven anordnar årligen kurser i ”Bättre arbetsmiljö”
(BAM) som en del i det kontinuerliga HMS-arbetet.
Kurserna ger grundläggande utbildning i hantering av
hälso-, miljö- och säkerhetsfrågor och uppfyller kraven
på HMS-utbildning för både chefer, skyddsombud och
ledamöter av arbetsmiljökommittéer. Utöver de
anställda där det finns lagstadgade krav på sådan
utbildning är kursen öppen för alla andra som arbetar
med och/eller vill ha ytterligare inblick i HMS-arbetet.
Under 2017 deltog 49 anställda på kursen.

Antal anställda
Män
Kvinnor
Norge
Kvinnor %
Total
Män
Kvinnor
Sverige
Kvinnor %
Total
Män
Kvinnor
Totalt
Kvinnor %
Total

Resultat:
H1 = 12,4
Sjukfrånvaro = 5,6 %:
2 147 riskrapporter

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017

2017
1,510
152
9,1 %
1,662
1,629
227
12,2 %
1,856
17
11
39,3 %
28

2016
1,480
145
8,9 %
1,625
1,609
230
12,5 %
1,839
18
10
34,5 %
28

Åtgärd:
Ökad resursanvändning
HMS-utbildning
Konsekvenser vid brott
mot reglerna
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Engagerade och kompetenta medarbetare

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Moelven är en stor arbetsgivare med 3 546 anställda och det är viktigt att de
anställda har en arbetsplats där de trivs och ges möjlighet att utmana sig
själva. Det är naturligtvis viktigt för medarbetarna, men det är också viktigt
för Moelven då det finns en tydlig koppling mellan medarbetarnöjdheten
och Moelvens resultat.

Moelven måste också kunna locka morgondagens talanger för att säkerställa
långsiktigt värdeskapande i en bransch som ständigt förändras genom
effektivisering och utveckling av befintliga och nya produkter och tjänster.
Engagerade och kompetenta medarbetare är därför också en viktig faktor
som påverkar Moelvens attraktionskraft som arbetsgivare

Ge människor som vill möjligheter
-

Moelvens personalidé

Policy och tillvägagångssätt
Koncernens personalidé är att ge människor som
vill möjligheter. Personalidén ger riktlinjer mot
koncernens mål när det gäller vilka individer som
rekryteras, vilken kompetens som efterfrågas, hur
nyanställda introduceras och vilka utvecklings- och
karriärmöjligheter som erbjuds.

utveckling, bland annat genom interna
ledarutvecklingsprogram på flera ledningsnivåer.
Moelven kommer också i framtiden att satsa på
ökad ledarkompetens. Bra chefer är en av de
viktigaste faktorerna för att anställda ska trivas på
jobbet och för att verksamheten ska utvecklas
positivt ekonomiskt.

Moelven satsar på långsiktiga
anställningsförhållanden och har som mål att kunna
erbjuda sina anställda möjlighet att utvecklas i
arbetet. Motiverade och kompetenta medarbetare
uppmuntras att gå vidare i sin

Moelven vill ha unga ingenjörstalanger
De två unga, nyutexaminerade byggingenjörerna
Karoline Røste Omdahl och Dennis Afonso Pettersen
ingår i byggteamet hos Moelven Limtre AS och är stolta
över att arbeta inom ett företag som många anser är
världsledande inom stora bärande träkonstruktioner.
– Man känner sig privilegierad när man kommer direkt
från skolbänken och får sådana möjligheter. I
högskolemiljön finns ett rykte om att Moelven Limtre
har kompetens i toppklass. Att vara ny och få arbeta
med människor som kan så mycket är inte bara
positivt, utan också tryggt och lärorikt, säger Karoline.
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2017 deltog Moelven i två regionala traineeprogram:
Trainee Innlandet i Norge och Higher ambitionprogrammet i Sverige. Syftet med båda
programmen är att attrahera och behålla kompetent
arbetskraft med magisterutbildning i region
Innlandet och i Värmland. Under 2018 startar
Moelven sitt eget traineeprogram för att på ett
effektivt sätt attrahera, utveckla och behålla
nyutexaminerade med utbildning på kandidatnivå
eller teknisk yrkesskola/yrkeshögskola.

Moelven har ett eget ledarutvecklingsprogram för
företagsledare, medlemmar i ledningsgrupper och
nyckelpersoner inom koncernen. Under 2017 deltog
18 medarbetare i programmet.

Hög yrkeskompetens är avgörande för Moelven. För
att systematiskt rekrytera ny arbetskraft satsar man
ännu mer på lärlingar. Parallellt satsar man på
kompetenshöjning hos den befintliga
personalstyrkan genom flera inplanerade åtgärder.
Man har också fokus på en bra process för att ta
emot nyanställda så att de får en bra introduktion till
både arbetsuppgifterna och Moelven som
arbetsgivare.
En medarbetarundersökning genomförs regelbundet
inom alla Moelvenbolag. Med hjälp av
undersökningen tar vi ”tempen” på hur
medarbetarna upplever sin arbetssituation.
Undersökningen är ett verktyg för att bygga upp en
bra och hälsofrämjande arbetsmiljö och för att
skapa en god återkopplings- och förbättringskultur.
Sammanfattningsvis säger undersökningen något
om medarbetarnöjdheten.

Utvärdering av resultaten
Under 2017 hade Moelven 27 lärlingsavtal i Norge.
Lärlingsprogrammet är ett bra program som ger ett
mervärde för både lärlingarna och Moelven.
Lärlingarna har möjlighet att utbilda sig till ett yrke
genom att arbeta i företaget, medan Moelven får
tillgång till kompetent arbetskraft som utvecklas
successivt under hela perioden. Inga lärlingar har
varit anställda i andra länder än Norge under 2017,
eftersom det här programmet inte är etablerat på
samma sätt i Sverige.
Under 2017 rekryterade Moelven totalt 4
traineekandidater: 3 i Norge och 1 i Sverige. Alla
kandidater har en magisterexamen och deltar i
regionala traineeprogram.
Under 2017 deltog 39 medarbetare i
utvecklingsprogrammet för arbetsledare.
Arbetsledarna har en mycket viktig roll som
förstalinjechefer och det är viktigt att fortsätta stärka
den här rollen.

Ambitioner:
Engagerade och
kompetenta
medarbetare

Resultat:
Traineeprogram
infört i Norge
27 lärlingar
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Åtgärd:
Start av traineeprogram i
Sverige
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Hälsovänlig kemikalieanvändning

Väsentlighet:

Hur och varför är det väsentligt?
Moelven använder kemikalier och produkter i sin produktion för att öka
livslängden på produkter och material och skapa goda rum. Vissa av de här
produkterna kan ha en potentiell inverkan på hälsa och miljö, men vid
korrekt användning ska de inte utgöra någon risk under användningsfasen.

VIKTIGARE
Det här är en viktig fråga för Moelven, eftersom de här produkterna kan
innebära en risk i produktionen om de hanteras felaktigt. Det är också ett
ämne som många kunder och konsumenter engagerar sig i och därför är det
viktigt för Moelven att vara transparent vid användning av dessa kemikalier
för att skapa trygghet och förtroende hos kunden.

Policy och tillvägagångssätt
Moelvens miljöpolicy och etiska riktlinjer beskrivs på
följande sätt:
►

►

Moelven ska minimera påverkan på mark
och vatten genom att i största möjliga
utsträckning använda miljövänliga
kemikalier, oljor och lim.
Moelven ska endast hantera kemikalier,
oljor och lim på anvisad plats med godkänd
inbyggnad eller liknande anläggning för att
minska konsekvenserna av eventuellt
läckage.

Moelven omfattas också av flera lagkrav kopplade
till användning av kemikalier. Det är framför allt tre
olika EU-direktiv som gäller för

Moelvens produkter: “Construction Products
Regulations” (CPR), “Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals”
(REACH) och ”Biocidal Products Regulations”
(BPR). De här lagkraven är införlivade i Moelvens
procedurer och alla produkter som Moelven
tillverkar ska följa de krav som framgår av de här
direktiven.

Utvärdering av resultaten
Under 2017 genomförde Moelven den första
koncernövergripande kartläggningen av utvalda
kemikalier och behandlingsprodukter som används
inom träindustrin. De här kemikalierna och
behandlingsprodukterna valdes ut utifrån
konsumtion, potentiell hälsopåverkan och
intressentdialog.

Efterimpregnering med kreosot
Moelven Limtre har under mer än 20 år utvecklat, tillverkat och
monterat stora bärande konstruktioner i limträ. Limträ för broar
tillverkas främst i impregnerad furu. I vissa fall impregneras broarna
också med kreosot när all bearbetning är klar. Det görs på begäran av
kunden och genomförs av underentreprenörer. Kreosot är en
destillationsprodukt av stenkolstjära och kreosotimpregnerat limträ
kommer därför att lukta tjära. Behandlingen ger mycket god hållbarhet
och uppfyller Statens Vegvesens krav på att broar ska ha en livslängd på
100 år med ett minimum av underhåll.
Kreosot kan vara hälsofarligt. Risken finns främst under själva appliceringen av ämnet, eftersom risken ökar vid
exponering genom hudkontakt i kombination med solljus. Moelven rekommenderar därför att alla som arbetar med
och nära kreosot använder solskyddsmedel för att minska hälsorisken. Det finns också andra hälsorisker och
miljörisker kopplade till kreosot, men i den mängd och den användning som ämnet har i samband med limträ är de
här riskerna minimala.
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Namn

Beskrivning

Impregneringsvätska

Användningsområde:
Ger motståndskraft mot fukt, röta och angrepp av svampar
och ökar produktens livslängd.
Potentiella hälsokonsekvenser:
Moelvens impregneringsvätska innehåller inte tungmetaller
och består av organiska nedbrytbara antifungicider –
svampdödare. Det finns inga bevisade negativa
hälsokonsekvenser vid korrekt användning av kemikalien
eller produkten.

Målning, grundning och bets

Användningsområde:
Målning, grundning och bets är både estetiskt tilltalande
och ger motståndskraft mot fukt, röta och angrepp av
svampar och ökar produktens livslängd.
Potentiella hälsokonsekvenser:
Moelven kan måla, grunda och betsa produkter mer
effektivt och i en säkrare miljö jämfört med målning efter
installation. Det anses därför att industriell målning,
grundning och betsning minskar hälsopåverkan jämfört
med behandling på plats.

Brandimpregnering

Användningsområde:
Moelvens unika Fireguard-impregnering ger motståndskraft
och passivt skydd mot brand. Används på produkter för
både inomhus- och utomhusbruk.
Potentiella hälsokonsekvenser:
Produkten är dokumenterad som ett miljövänligt
impregneringsmedel och uppfyller kraven i EUs
byggvarudirektiv avfallshanteras som vanligt trävirke.
Fireguard-tvätten innehåller inte bromföreningar eller
borsyra, som finns på prioriteringslistan i Reach. Det avger
inte heller hälsofarliga kemikalier vid användning eller
brand.

147 580
(liter)

Lim

Användningsområde:
Lim används som bindemedel i många produkter,
exempelvis limträ. Moelven använder främst MUF
(melamin-urea-formaldehyd) och en del PRF (fenolresorcinol-formaldehyd) i limträ. Allt limträ märks beroende
på vilken typ av lim som används.
Potentiella hälsokonsekvenser:
Moelven använder i stor utsträckning lim som tillverkas av
olja som inte kommer från fossila källor och har därmed låg
miljöpåverkan. Vid korrekt användning av limträ finns det
inga hälsokonsekvenser för användaren.

6 801 258
(liter)

Osmo

Användningsområde:
Osmo är en träbehandlingsprodukt baserad på naturlig olja
och vax. Oljan tränger in i träet och skyddar det från
insidan. Vaxet skapar en elastisk, mikroporös yta som
skyddar träet från yttre påverkan, vilket bevarar träets
naturliga utseende och ger skydd.
Potentiella hälsokonsekvenser:
Det finns inga kända potentiella hälsokonsekvenser vid
användning av Osmo. Det innehåller solros, soja, linser och
tistelolja och är godkänt för användning i kontakt med
livsmedel.

81 319
(liter)

Ambitioner:
Moelven ska så långt
det är möjligt använda
hälso- och miljövänliga
kemikalier.

Förbrukning

Resultat:
Huvudgrupperna
med kemikalier är
kartlagda.
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(liter)

2 357 627
(liter)

Åtgärd:
Fortsätta med
kartläggningen av
kemikalieanvändningen
och utforska alternativ
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Vi skapar goda rum
Väsentlighet:

VIKTIGARE

Hur och varför är det väsentligt?
Goda rum genomsyrar all verksamhet inom Moelven, från omsorg för de
anställdas arbetsmiljö och mötet med kunder och leverantörer, till den
färdiga produkten: En byggnad att bo i eller för kommersiell verksamhet.

Ger människor goda rum
-

Moelvens mission

och varumärkesstrategi.

Policy och tillvägagångssätt
Moelven ska leverera lösningar som kännetecknas
av kvalitet, effektivitet och modern design. Vi ska
leverera produkter och tjänster som uppfyller
kundens och slutanvändarens syfte och behov. Det
kan vara rum för trivsel, lek, arbete eller reflektion.
Det kan vara offentliga rum eller privata rum,
utomhus eller inomhus. Goda rum gäller också för
handlingar och val som görs i relation till
leverantörer och underleverantörer. Moelven skapar
förutsättningar för ett gott samarbete med
leverantörerna genom att agera organiserat och
professionellt. Samtidigt ställs det krav på att
samarbetspartners också ska driva sin verksamhet
på ett hållbart och etiskt ansvarsfullt sätt.
De människor som arbetar inom Moelven har
omfattas också av detta. Moelven skapar goda rum
för anställda genom att tillhandahålla ordnade
arbetsförhållanden, moderna och bra lokaler, tydliga
etiska riktlinjer och rutiner för hälsa, miljö och
säkerhet.
Genom att skapa goda rum för de anställda
etableras en bra grund för att skapa värde för
kunder och slutanvändare. Moelven levererar goda
rum till kunderna genom att ha ett medvetet
förhållande till vad kunden söker, med fokus på hur
material utvinns och produkten utvecklas och ett
tillvägagångssätt för hur kunden ska uppleva en bra
köpprocess hos Moelven. Detta åstadkommer
Moelven genom en tydligt etablerad företagsstrategi

Ambitioner:
Moelven ska bidra till
att goda rum skapas

Utvärdering av resultaten
Om Moelven lyckas ge sina anställda, kunder och
leverantörer goda rum återspeglas det i de
långsiktiga finansiella resultaten,
kundundersökningar och
medarbetarundersökningar.
De finansiella resultaten och beskrivningen av
framtidsprognoserna presenteras i årsredovisningen
och i styrelsens verksamhetsberättelse, medan
engagemang och kompetens beskrivs i kapitlet
Engagerade och kompetenta medarbetare.
De olika enheterna inom Moelven genomför
kundundersökningar, men de samordnas inte
centralt inom koncernen och olika metoder används.
Moelven kommer därför att under 2018 kartlägga
kundundersökningsresultat med målet att rapportera
övergripande om detta under 2018.

Resultat:
Goda rum är etablerat som
en del av företagets
marknadskommunikation

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017

Åtgärd:
Kartlägga kundnöjdheten
inom hela företaget
Genom
hållbarhetsarbetet
dokumentera att
koncernen uppfyller sin
mission.
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Tar vara på
lokala värden

Ekonomiskt värdeskapande i lokalsamhället
Hur och varför är det väsentligt?

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Moelven verkar i många små lokalsamhällen i Norge och Sverige där vi ofta
är en viktig arbetsgivare och bidrar till den lokala ekonomin. Hur vi väljer att
arbeta får återverkningar på lokalsamhällena och vi är också beroende av att
ha goda relationer med våra lokalsamhällen för att attrahera rätt personer
och samspela med vår omgivning. Det är viktigt att vi har en medveten
relation till rekrytering, ekonomiska bidrag och lokala inköp och avtal.
Den här aspekten är särskilt viktig där vi bidrar stort till lokalsamhället.

Policy och tillvägagångssätt
Moelven består av 37 produktionsbolag fördelade
på 46 produktionsplatser i Norge och Sverige.
Gemensamt för de flesta av produktionsbolagen är
att de är geografiskt belägna i landsbygdsområden i
nära anslutning till skogen och historiska hamnar för
virke. Det innebär att bolagen ofta blir stora med
lokala mått och de bidrar väsentligt till det lokala
näringslivet. Både direkt och indirekt.
Flera av Moelvens bolag är viktiga hörnstensföretag
inom sina områden. Moelvens bolag skapar ringar
på vattnet för underleverantörer och resten av
ekonomin i form av omsättning och förädlingsvärde.
Moelven betalar bolagsskatt och arbetsgivaravgifter
och de anställda betalar inkomstskatt.
Sammantaget utgör detta bolagens och koncernens
samhällsbidrag.

resultaten
sultaten
Utvärdering av re

bidrag i form av skatter och avgifter. Beräkningen
visar att Moelvens norska bolag under 2017 bidrog
med 1 931 538 000 norska kronor i totalt
värdeskapande*.
De norska bolagens skatte- och avgiftsredovisning
uppgick till 376 658 000, efter avdrag för offentliga
subventioner. Det motsvarar till exempel kostnaden
för 3 570 elever i den norska grundskolan,
9 416 dagars sjukhusvistelser eller 3 964 meter
tvåfilig väg. De svenska bolagens skatte- och
avgiftsredovisning uppgick till 476 548 000 kronor
och det indirekta lokalekonomiska värdeskapandet i
den svenska ekonomin kan läggas till det norska
värdeskapandet.
Det finns också många andra ringar-på-vattneteffekter kring ett företag, inte minst i lokalsamhället,
som den här beräkningen inte visar på. Vi väljer
bland annat lokala inköp där vi kan och att skapa
lokala arbetstillfällen.

Med hjälp av NHOs beräkningsnyckel för
samhällsbidrag kan man ta fram bolagens direkta

Land
Omsättning
Bolagsskatt
Totalt inbetald AGA
Inbetald skatt på lön
Statliga bidrag
Antal anställda

Norge
8 370 190
24 637
124 790
230 152
2 921
1 662

Sverige
9 019 049
42 998
236 505
199 597
2 551
1 856

Moelven
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Övriga*
151307
60
9542
873
0
28

Totalt
17 540 545
67 695
370 836
430 622
5 473
3 546
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Beräkningarna i figuren till höger görs med NHOs
kalkylator för samhällsbidrag. Beräkningen görs
genom att kombinera Moelvens totala omsättning,
kostnader för sålda varor, allmän inkomstskatt,
inbetald arbetsgivaravgift, totalt preliminär
beskattning av de anställdas löner och avdrag för
statliga bidrag. Siffrorna har inhämtats från
Moelvens norska och svenska bolag och är för de
svenska bolagen omräknade till NOK (per 31
december 2017). Eftersom de två länderna har
olika skatte- och avgiftssystem och tillgång till olika
marknader finns det
av naturliga skäl ett visst mått av osäkerhet
kopplad till siffrorna.
Beräkningen visar endast de direkta skatter och
avgifter som koncernen tillför.
Modellen inkluderar inte de sekundära och tertiära
effekter (ringar-på-vattnet) som Moelven bidrar
med.
För Moelven är multiplikatoreffekten väsentlig då
koncernens olika bolag, särskilt inom divisionerna
Timber och Wood, främst finns i mindre samhällen i
landsbygdsområden.
Flera av Moelvens bolag är viktiga
”hörnstensföretag” som bidrar väsentligt till
arbetstillfällen och näringsliv i den här typen av
områden. Här förstärks betydelsen av ”ringar-påvattnet”-effekter, eftersom det är svårt att
omfördela värdeskapandet lokalt.

Ambitioner:
Skapa fler lokala
arbetsplatser

Resultat:
Beräknat skatte- och
avgiftsbidrag på 861 322 472
NOK för 2017.

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017

Åtgärd:
Vidareutveckla
kartläggningen av det
ekonomiska
värdeskapandet i
lokalsamhället
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Lokalmiljö

Väsentlighet:

VIKTIGAST

Hur och varför är det väsentligt?
Moelven har drygt 20 förbränningsanläggningar, som producerar energi för
produktion och vidareförsäljning av biomassa. Det här definieras som
förnybar energi, men påverkar ändå den lokala miljön genom utsläpp av
bland annat partiklar, NOx och CO.

Moelven påverkar också den lokala miljön genom exempelvis transporter
och vattenförbrukning. Vatten används för spolning av virke för att
förhindra att virket torkar ut och skadas under lagring.

Policy och tillvägagångssätt
Moelven påverkar den lokala miljön genom flera
aktiviteter, som energiproduktion i
förbränningsanläggningar, transporter,
avfallshantering och vattenförbrukning.

snitt på cirka 5 MW installerad kapacitet.

I Moelvens miljöpolicy beskrivs följande:
►

►

►

Moelvens ansvar omfattar verksamhetens
historiska påverkan på mark, vatten, luft
och/eller omgivning orsakad av avrinning,
eldning, transporter till och från
anläggningarna, deponering av bark,
hantering av oljor, lim, kemikalier för
impregnering (förvaring, användning,
avfallshantering) samt verksamhet som
orsakar buller och damm.
Moelven ska minska utsläpp av ämnen
som NOx, SOx och CO till luften från
panncentraler på anläggningen i linje med
resultat från registrering och åtgärdsplan
för aktuell installation.
Moelven ska vidta åtgärder för att anpassa
bullernivå och dammbildning på
anläggningen utifrån målsättningen för
respektive anläggning.

De här anläggningarna omfattas av nationella
utsläppstillstånd och avgaserna kontrolleras
regelbundet enligt lokal registrering och
åtgärdsplaner.
Tabellen nedan visar ett genomsnitt för uppmätt
koncentration av väsentliga utsläpp från
förbränningsanläggningarna som kan påverka den
lokala miljön.

Utsläpp
NOx
PM/damm
CO

Snittkoncentration (PPM)
136
99
1 327

Moelven har inte haft några brott mot
föroreningslagen eller motsvarande lagstiftning
under 2017, som har lett till böter.

Utvärdering av resultaten
Moelven har 24 egna bioenergianläggningar som
producerar energi som används i den egna
produktionen och säljer överskottsenergi till externa
kunder. Förbränningsanläggningarna varierar i
storlek mellan 1 MW och 15 MW, med ett

Ambitioner:
Minska utsläppen av
NOx, SOX och CO

Resultat:
Inga brott mot
föroreningslagen eller
motsvarande lagstiftning
under 2017, som har lett till
böter

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017

Åtgärd:
Bredda kartläggningen
av lokal miljöpåverkan.
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En pålitlig partner

Vi är en pålitlig partner
Hur och varför är det väsentligt?
Moelven ska som beskrivs i våra värden vara ett pålitligt företag. Att
Moelven är en pålitlig partner är därför etablerat som en grundförutsättning
för hållbarhetsstrategin och ska ligga till grund för alla aktiviteter.
Väsentlighet:

VIKTIGAST

Moelven har en medveten relation till antikorruption. Det kan både handla
om affärer med leverantörer och kunder på koncernnivå och i enskilda
bolag.
Moelven anser att antikorruptionsarbetet är en väsentlig del av arbetet med
att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Antikorruptionsarbetet
minimerar risken för att hamna i en situation som påverkar företagets
renommé eller ekonomi negativt.

Pålitlig
Man kan lita på Moelven. Vi levererar på avtalad tid med rätt
kvalitet. Det finns ett starkt fokus på öppenhet och ärlighet – att
erkänna svagheter och fel är grunden för framgång och
trovärdighet
-

Pålitlighet är ett av Moelvens grundvärden

Policy och tillvägagångssätt
Antikorruption och etik är en viktig del av Moelvens
koncernstrategi. Ett gott och tillförlitligt renommé är
avgörande för vår affärsverksamhet och ska
garantera vår trovärdighet gentemot våra kunder,
leverantörer och andra intressenter samt bidra till att
vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Moelven tar avstånd från alla former av korruption
och olaglig verksamhet som förhindrar fri
konkurrens och marknadsbalans. Koncernen ska i
sin affärsverksamhet alltid ha en sund, etisk och
moralisk profil gentemot medarbetarna, kunder,
leverantörer och andra affärsrelationer, vilket
innebär att de anställda varken ska ta emot eller ge
bestickningar eller andra fördelar för företagsmässig
eller personlig vinning.

I arbetet med att förankra en helhetlig inställning till
antikorruption inom Moelven har man på
övergripande nivå tagit fram etiska riktlinjer som ska
ligga till grund för verksamheten och en beskrivning
av förfaranden som ska följas om oönskade
händelser inträffar. De etiska riktlinjerna och
Moelvens inställning till konkurrenslagstiftningen
kommuniceras till företagsledare, försäljnings- och
marknadsföringsorganisation samt ekonomichefer
vid fysiska möten och görs också kända bland
övriga anställda.
I Moelvenkoncernens verksamhet får det inte
förekomma diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, språk, läggning, religion eller
livsåskådning. Arbetsbeskrivning, ansvarsområde
och arbetsinsats ligger till grund för lönebildning,
befordran och rekrytering. Det är kort och gott
kompetensen som räknas. Vidare ska Moelven

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017
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att de diskuteras och blir lösta. Riktlinjerna ger
också rätt till anonymitet och det beskrivs

skapa förutsättningar för personer med nedsatt
funktionsförmåga.
Moelven accepterar inte heller inslag i leverantörers
eller kunders verksamhet som innebär en
överträdelse av FNs deklaration om de mänskliga
rättigheterna eller andra oetiska förhållanden som
barnarbete.
Från 2016 har de etiska riktlinjerna inkluderats som
en del av anställningsavtalet vid nyanställningar. På
så sätt säkerställs att nyanställda får kännedom om
det etiska riktlinjerna från första dagen. Som ett
komplement i arbetet med att skapa en gemensam
etisk plattform bland de anställda har också de
enskilda bolagen inom koncernen infört egna etiska
riktlinjer med lokala anpassningar. Moelven Modus
har till exempel utvecklat ett särskilt eutbildningsprogram, med tillhörande prov.
Moelven har också infört riktlinjer och rutiner för att
slå larm. Moelven vill förtydliga för alla anställda att
koncernen ska ha en företagskultur som bygger på
öppenhet. Det ska finnas acceptans för att ta upp
problem och förhållanden som kan kritiseras och för

Ambitioner:
Inga fall av korruption
eller prissamarbeten

Utvärdering av resultaten
Under 2017 finns inga rapporterade fall av
korruption eller prissamarbeten inom
Moelvenkoncernen. Det är naturligtvis ett
tillfredsställande resultat, men det är nödvändigt att
ha ett kontinuerligt fokus på ämnet och fortsätta det
befintliga arbetet.
Under 2017 registrerades ett fall av sexuella
trakasserier inom koncernen. Ärendet följdes upp
lokalt enligt gällande riktlinjer och är behandlat och
utrett i sin helhet. Mot bakgrund av händelser i
samhället i övrigt har styrelsen, innan fallet ovan
blev känt, beslutat att genomföra en uppdatering av
riktlinjerna med särskild tonvikt på rutiner för att slå
larm och sexuella trakasserier.
Utöver detta har inget behov registrerats vad gäller
att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att de
etiska riktlinjerna följs.

Resultat:
Inga rapporterade fall av
korruption eller
prissamarbeten under
2017

Moelven
Hållbarhetsredovisning 2017

Åtgärd:
Fortsätta det befintliga
arbetet inom
korruptionsbekämpning
och etik
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GRI--index – 2017
Moelven GRI
Global Reporting Initiative (GRI) är en nätverksbaserad organisation och ligger bakom utvecklingen av
världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. GRI-ramverket innehåller principer,
ämnen och indikatorer som kan användas av organisationer för att mäta och rapportera ekonomiska,
miljömässiga och sociala resultat.
Moelven rapporter enligt ramverket GRI Standards: Core option.
Tabellen nedan visar Moelvens rapportering i relation till riktlinjerna i GRI Standards
För mer information om GRI, se www.globalreporting.org.

GRI 102 - Management Approach
GRI §

Beskrivning

Källa (sidnummer i årsredovisning eller webbsida)

Organisationsprofil
102 -1

Företagets namn

Koncernens årsredovisning, not 1 (s. 88)

102 -2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport (s. 9-10)

102 -3

Lokalisering av företagets huvudkontor

Koncernens årsredovisning, not 1 (s. 88)

102-4

Platser där företaget är verksamt

Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport (s. 9-10), not 6.2 (s. 106)

102-5

Ägande- och bolagsform

Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport (s. 9-10)

102-6

Marknader som omfattas

Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport (s. 9-10), not 6.2 (s. 106)

102-7

Företagets storlek

102-8

Information om anställda och andra arbetstagare

102-9

Företagets leverantörskedja

Koncernens årsredovisning, nyckeltal (s. 6)
Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport (s. 9-10), Människan i fokus
(s. 36-44)
Tar vara på naturresurserna (s. 27-35)

102-10

Väsentliga förändringar i storlek, struktur, ägande och
leveranskedja

Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport (s. 9-10)

102-11

Försiktighetsprincipen

”Moelven använder försiktighetsprincipen”, se även koncernens
hållbarhetsredovisning 2017

102-12

Externa initiativ

Koncernens årsredovisning, styrelsens årsrapport – innovation (s. 16),
koncernens hållbarhetsredovisning 2017: Moelven och FNs hållbarhetsmål (s.
5), Vi en pålitlig partner (s. 49-51)

102-13

Medlemskap i branschorganisationer och/eller
nationella/internationella intresseorganisationer

Koncernens årsredovisning: Styrelsens årsrapport – innovation (s. 16),
koncernens hållbarhetsredovisning 2017:

Brev från ledningen

Koncernens årsredovisning: Positiv utveckling för Moelven (s. 4-5)

Strategi
102-14

Etik och integritet
102-16

Värden, principer, standarder och uppförandekoder

Hållbarhet – den röda tråden från vision till strategi (s. 2), Vi är en pålitlig partner
(s. 49-51)

Företagsledning
102-18

Bolagsstyrning

Koncernens årsredovisning: Ägarstyrning och företagsledning (s. 20-24)

Intressentdialog
102-40

Lista över intressentgrupper

Vi lyssnar på våra intressenter (s. 9)

102-41

Kollektivavtal

Koncernens årsredovisning: Not 3.25 (s. 97)

102-42

Definition och urval av intressentgrupper

Vi lyssnar på våra intressenter (s. 9)

102-43

Strategi för Intressentdialog

Vi lyssnar på våra intressenter (s. 9)

102-44

Viktiga frågor och problem

Vi lyssnar på våra intressenter (s. 9)

Redovisningspraxis
102-45

Enheter som ingår i koncernbokslutet

102-47

Definiera redovisningens innehåll och ämnenas
avgränsningar
Lista över väsentliga ämnen

102-48

Justeringar av tidigare lämnad information

102-46

Koncernens årsredovisning: Not 22 (s. 116)
Våra fokusområden när det gäller hållbarhet (s. 6)
Sammanfattning: satsningsområden, fokus, resultat och mål (s. 8)
N/A

Moelven
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102-49

Förändringar i rapporteringen

”2017 är det första rapporteringsåret för GRI-standarder"

102-50

Rapporteringsperiod

01.01.17-31.12.17

102-51

Datum för senaste tillgängliga rapport

2016

102-52

Rapporteringscykel

Årlig

102-53

Kontaktperson vid frågor om rapporten

Rune F. Andersen - rune-f.andersen@moelven.com

102-54

Rapportering i enlighet med GRI Standards

Moelven GRI-index – 2017

102-55

GRI-index

Moelven GRI-index – 2017

Väsentliga ämnen
Moelvenä
mne

Beskrivning

Källa (sidnummer i
årsredovisningen)

Underlåtenhet

Orsak till
underlåtenhet

Beskrivning av
underlåtenheten

Information inte
tillgänglig

Jämförbar siffra för 2016
är inte tillgänglig

Information inte
tillgänglig

Jämförbar siffra för 2016
är inte tillgänglig

Information inte
tillgänglig

Jämförbar siffra för 2016
är inte tillgänglig

Klimatsmarta produkter och tjänster – Energianvändning i produktionen
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 1415

NA

s. 14-15

NA

103-3

s. 14-15

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI 302 – Energi
302-1

Energiförbrukning inom organisationen

s. 14, 26

NA

302-4

Minskad energiförbrukning

NA

Inte rapporterat

GRI 305 – Utsläpp
305-1
305-2
305-3
305-4

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)
Indirekta utsläpp av växthusgaser – energi
(scope 2)
Andra indirekta utsläpp av växthusgaser
(scope 3)

s. 12

NA

s. 12

NA

s. 12

NA

Minskning av utsläppen av växthusgaser

NA

Inte rapporterat

Klimatsmarta produkter och tjänster – Transporter av varor
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 16-19

NA

s. 16-19

NA

103-3

s. 16-19

NA

s. 17

NA

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)
Indirekta utsläpp av växthusgaser – energi
(scope 2)
Andra indirekta utsläpp av växthusgaser
(scope 3)

s. 12

NA

s. 12

NA

s. 12

NA

Minskning av utsläppen av växthusgaser

NA

Inte rapporterat

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator
M1

Transportredovisning

GRI 305 – Utsläpp
305-1
305-2
305-3
305-4

Klimatsmarta produkter och tjänster – Klimatfördelar i skogen
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 20-22

NA

s. 20-22

NA

103-3

s. 20-22

NA

s. 21

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator
M2

CO2 i inköpt virke

Klimatsmarta produkter och tjänster – Klimatsmart design och marknadsföring
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 23-24

NA

s. 23-24

NA

103-3

s. 23-24

NA

s. 24

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator
M3

Textindikator – beskrivning av
certifieringsprogram
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M4

Certifiering av färdiga produkter

s. 30

Siffrorna för
Norge redovisas
inte

Information inte
tillgänglig

Rapporteringsrutinerna
kommer att utvecklas
under 2018

Information inte
tillgänglig

Rapporteringsrutinerna
kommer att utvecklas
under 2018

Information inte
tillgänglig

Rapporteringsrutinerna
kommer att utvecklas
under 2018

Information inte
tillgänglig.

Avfallshanteringsmetod –
metod varierar från
leverantör till leverantör.
En rapporteringsrutin
kommer att utvecklas
under 2018

Information inte
tillgänglig

Rapporteringsrutinerna
kommer att utvecklas
under 2018

Klimatsmarta produkter och tjänster – Produktion av bioenergi
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 25-26

NA

s. 25-26

NA

103-3

s. 25-26

NA

s. 14, 26

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI 302 – Energi
302-1

Energiförbrukning inom organisationen

Tar vara på naturresurserna – Hållbara material
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 29-31

NA

s. 29-31

NA

103-3

s. 29-31

NA

s. 29-31

Fördelning av
certifieringstyp
presenteras inte

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator
M5

PEFC- och FSC-certifiering

Tar vara på naturresurserna – Resursoptimering
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 32

NA

s. 32

NA

103-3

s. 32

NA

s. 28, 32

NA

s. 32

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI 301 – Material
301-1

Materialförbrukning

Moelven indikator
M6

Andel sågade trävaror

Tar vara på naturresurserna – Resurseffektiv design och förpackning
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 33

NA

s. 33

NA

103-3

s. 33

NA

NA

Inte rapporterat

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelvenindikatorer
M7

Modus-projekt med återanvändning

Tar vara på naturresurserna – Avfallshantering
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 34-35

NA

s. 34-35

NA

103-3

s. 34-35

NA

s. 35

Avfallshanterings
metod har inte
rapporterats.

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI 306 – Avfall

306-2

Avfallsstatistik

Människan i fokus – HMS
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 36-37

NA

s. 36-37

NA

103-3

s. 36-37

NA

s. 38-39

Yrkessjukdomar
och statistik
fördelad på kön
rapporteras inte.

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI 403 – HMS

403-2

HMS-statistik

Människan i fokus – Engagerade och kompetenta medarbetare
GRI 103 – Tillvägagångssätt
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s. 40-41

NA

103-2

Beskrivning av den väsentliga frågan och
dess avgränsningar
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 40-41

NA

103-3

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

s. 40-41

NA

s. 41

NA

103-1

Moelven indikator
M8

Webrecruiter-statistik

Människan i fokus – Hälsovänlig kemikalieanvändning
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 42-43

NA

s. 42-43

NA

103-3

s. 42-43

NA

s. 43

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator
M9

Förbrukning av kemikalier

Människan i fokus – Vi skapar goda rum
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 44

NA

s. 44

NA

103-3

s. 44

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator

M10

Kundnöjdhet

NA

Inte rapporterat

Information inte
tillgänglig

Informationen är inte
konsoliderbar. Moelven
har en ambition om att
skapa en
kundnöjdhetsindikator för
hela koncernen under
2018

Tar vara på lokala värden – Ekonomiskt värdeskapande i lokalsamhället
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 46-47

NA

s. 46-47

NA

103-3

s. 46-47

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

Moelven indikator
M11

Skatte- och avgiftsbidrag

s. 47

NA

M12

Ekonomiskt värdeskapande i lokalsamhället

s. 47

NA

Tar vara på lokala värden – lokal miljö
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 48

NA

s. 48

NA

103-3

s. 48

NA

s. 48

NA

s. 48

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI – Miljöavvikelser
307-1

Antal avvikelser från lagstiftning och
regleringar vad gäller miljö

Moelven indikator
M13

Genomsnittlig koncentration i luftutsläpp

Vi är en pålitlig partner – Antikorruption och etik
GRI 103 – Tillvägagångssätt
Beskrivning av den väsentliga frågan och
103-1
dess avgränsningar
103-2
Beskrivning av tillvägagångssätt och resultat

s. 49-51

NA

s. 49-51

NA

103-3

s. 49-51

NA

Utvärdering av tillvägagångssätt och resultat

GRI 205 – Antikorruption
205-3

Bekräftade fall av korruption

s. 51

NA

205-4

Bekräftade fall av prissamarbete

s. 51

NA
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Hovedtall 5 år

YTD

YTD

YTD

YTD

YTD

Q4

Q4

Q4

Q4

Q4

Beløp i NOK mill

2017
REG

2016
REG

2015
REG

2014
REG

2013
REG

KONSERNET
Driftsinntekter
EBITDA
Avskrivninger
Nedskrivninger
Driftsresultat
Finansposter
Resultat før skattekostnad
Totalkapital
Egenkapital i prosent
Driftsmargin i prosent
Investeringer
Antall ansatte

10 768,4
716,1
278,1
17,6
420,4
-46,8
373,6
5 044,6
41,5
3,9
357,0
3 546

10 309,7
601,6
290,1
16,5
295,0
-42,5
252,5
4 766,8
38,0
2,9
275,2
3 492

9 690,4
553,9
289,6
49,5
214,8
-56,3
158,5
4 778,1
36,8
2,2
215,8
3 426

8 828,2
490,0
286,5
0,0
203,6
-88,2
115,3
4 653,2
34,2
2,3
195,1
3 326

8 009,4
226,9
271,6
0,0
-44,7
-72,4
-117,1
4 539,8
33,4
-0,6
351,2
3 276

TIMBER
Driftsinntekter
EBITDA
Avskrivninger
Nedskrivninger
Driftsresultat
Finansposter
Resultat før skattekostnad
Totalkapital
Driftsmargin i prosent
Investeringer
Antall ansatte

3 118,2
266,9
102,7
17,6
146,7
-17,4
129,3
1 545,5
4,7
99,2
650

3 020,6
181,1
111,1
16,5
53,5
-13,1
40,4
1 567,1
1,8
64,2
674

3 010,1
145,1
119,5
49,5
-23,9
-9,0
-32,9
1 664,5
-0,8
75,9
679

2 872,3
199,5
116,5
0,0
83,0
-26,3
56,7
1 754,5
2,9
67,6
703

2 543,9
104,4
116,0
0,0
-11,6
-29,3
-40,9
1 684,3
-0,5
119,5
677

WOOD
Driftsinntekter
EBITDA
Av- og nedskrivninger
Driftsresultat
Finansposter
Resultat før skattekostnad
Totalkapital
Driftsmargin i prosent
Investeringer
Antall ansatte

3 805,6
265,7
110,9
154,8
-24,8
129,9
2 413,9
4,1
119,9
1 079

3 529,9
274,5
113,8
160,6
-24,4
136,2
2 151,6
4,5
114,7
1 039

3 275,7
237,4
113,7
123,7
-27,1
96,6
2 146,7
3,8
96,8
1 009

3 066,2
225,3
114,4
110,9
-23,6
87,3
2 044,8
3,6
82,1
993

2 820,4
128,4
104,9
23,4
-30,7
-7,3
1 966,7
0,8
174,7
1 011

BYGGSYSTEMER
Driftsinntekter
EBITDA
Av- og nedskrivninger
Driftsresultat
Finansposter
Resultat før skattekostnad
Totalkapital
Driftsmargin i prosent
Investeringer
Antall ansatte

3 856,4
206,7
52,8
153,9
-1,6
152,3
1 808,9
4,0
118,9
1 687

3 616,8
166,3
51,2
115,1
-1,7
113,4
1 653,2
3,2
84,5
1 647

3 375,2
185,2
44,4
140,8
-0,1
140,7
1 616,8
4,2
40,2
1 607

2 836,7
98,8
41,6
57,2
6,4
63,5
1 256,4
2,0
37,9
1 498

2 514,1
18,9
38,0
-19,1
0,1
-19,0
1 189,9
-0,8
43,4
1 460

ØVRIG VIRKSOMHET
Driftsinntekter
EBITDA
Av- og nedskrivninger
Driftsresultat
Finansposter
Resultat før skattekostnad
Investeringer
Antall ansatte

3 414,6
-23,2
11,7
-34,9
-2,9
-37,8
19,1
130

3 388,9
-20,3
13,9
-34,2
-3,4
-37,6
11,8
132

3 003,8
-13,9
12,0
-25,9
-20,1
-45,9
3,0
131

3 204,4
-33,6
13,9
-47,5
-44,7
-92,2
7,5
132

2 623,7
-24,7
12,8
-37,5
-12,4
-49,9
13,6
128
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Finanskalender 2018
2. februari 2018
Rapport för fjärde kvartalet 2017
25. april 2018
Bolagsstämma ‐ årsbokslut 2017

Delårsrapporter
27. april 2018
Rapport för førsta kvartalet 2018
29. augusti 2018
Rapport för andra kvartalet 2018
26. oktober 2018
Rapport för tredje kvartalet 2018
31. januari 2019
Rapport för fjärde kvartalet 2018

Huvudkontor
Moelven Industrier ASA
Org.nrn NO 914 348 803 MVA
P.O. Box 134, NO‐2391 Moelv
Tel. +47 62 34 70 00
Fax. +47 62 34 71 88
moelven.no
post@moelven.com
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