
 
 
 

Boxon inngår avtale med Öresundskraft for å 
kompensere for klimautslipp.  
 
Vi i Boxon er stolte over å kunne meddele at vi har undertegnet en intensjonsavtale med 
Öresundskraft om kjøp av negative utslippssertifikater. Det gjør at vi kan kompensere for 
klimautslipp som er vanskelige å fjerne på andre måter.  
 
Öresundskraft ønsker å skille ut karbondioksid fra Filbornaverket i Helsingborg, såkalt CCS. 
Målet er å fjerne rundt 210 000 tonn fossilt og biogent karbondioksid, noe som vil gjøre det 
mulig for dem å tilby karbonfri fjernvarme og negative utslipp.  
Bruk av negative utslipp kan kompensere for klimautslipp som er vanskelige å fjerne på 
annen måte.  
 

- Boxon har undertegnet en intensjonsavtale med Öresundskraft om kjøp av 1000 tonn 
negative CO2-ekvivalenter årlig. Det har vi gjort fordi vi ser på CCS som et supplement 
til andre utslippsreduserende tiltak, som energieffektivisering og redusert bruk av 
fossil energi. Det sier Ann-Sofie Gunnarsson, bærekraftsjef i Boxon. Hun legger til:  

- Vi har en ambisiøs bærekraftsagenda, og gjennom et nært samarbeid med 
Öresundskraft kan vi bidra til å nå klimamålene i Helsingborg, Sverige og 
internasjonalt.  

 
Med et anslag på ca. 70 millioner jobber Öresundskraft med å lage et grunnlag for en 
beslutning om investering i et komplett CCS-anlegg ved Filbornaverket. En slikbeslutning skal 
tas i 2025. De utreder også ulike transport- og logistiskkløsninger for fanget karbondioksid, 
noe som eventuelt vil skje innenfor nettverket Carbon Network South Sweden, som består 
av et titalls selskaper i Sør-Sverige.  



 
- Intensjonsavtalen med Boxon er en av flere som viser at våre kunder deler vår 

overbevisning om at vi kan nå klimamålene hvis vi samarbeider for å skille karbon ut 
fra våre utslipp. Den brede oppslutningen rundt vår satsing er svært gledelig, og vi 
ønsker flere velkommen til å være med på reisen mot netto null, sier Soraya 
Axelsson, kommersielt ansvarlig for CCS hos Øresundskraft.  

 

Mer informasjon: 
Ann-Sofie Gunnarsson, leder for bærekraft, Boxon, tlf. 070-146 61 22 
Soraya Axelsson, kommersielt ansvarlig CCS, Øresundskraft, tlf. 070-000 37 27 
Göran Skoglund, presseansvarlig, Öresundskraft, tlf. 070-418 34 35 

 

Om Boxon  
Takket være høy kompetanse og lang erfaring, kan vi love kundene våre bærekraftige og innovative 
løsninger innen forpakninger og emballasje. Vi tilbyr alt fra enkle standardesker til automatiserte 
pakkemaskiner. Ved hjelp av interne konstruktører og designere kan vi utvikle spesialløsninger for 
emballasje og utforme etiketter etter dine ønsker. 
 
 


