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Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter 

som producerats genom tvångsarbete UD2022/14873 

Yttrande avseende Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot 

produkter som producerats genom tvångsarbete.  

Stora Enso tackar för möjligheten att besvara regeringens remiss av Europeiska kommissionens förslag 

till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete och lämnar härmed 

följande synpunkter. 

Kort om Stora Enso 

Stora Enso utvecklar och producerar lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika 

branscher och användningsområden runtom i världen. I Sverige har Stora Enso ca 5300 anställda 

utspridda i landet. Globalt har Stora Enso-koncernen ca 23 000 anställda varav 18 000 finns i EU. Vår 

omsättning 2021 uppgick till 10,2 miljarder EUR och det operativa rörelseresultatet till 1 568 miljoner 

EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm 

AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. 

Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare i med skogstillgångar värderade till 8 

miljarder euro (mark och biologiska tillgångar). Stora Enso äger skogsareal i Sverige och har biologiska 

tillgångar i Finland, Brasilien, Uruguay och Kina via egna dotterbolag, samägda bolag och indirekt via 

intressebolag. Globalt äger eller förvaltar Stora Enso mark som täcker en total yta på 2,0 miljoner 

hektar. Cirka 30 procent av koncernens träråvarubehov täcks av eget innehav eller genom globala 

långsiktiga leveransavtal. 

Vårt mål är att ”Skapa värde för människorna och planeten.” Att ersätta icke förnybara material med 

förnybara produkter uttrycker vår övertygelse om att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag 

kan tillverkas av trä imorgon, en övertygelse som också understryker Stora Ensos möjligheter att bidra 

till en grönare ekonomi. Med utgångspunkt i vårt arv och vår kunskap inom skogsbruk och trä är Stora 

Enso djupt engagerade i utvecklingen av produkter och tekniker som bygger på förnybara material och 

på att skapa värde i en hållbar bioekonomi.  

Sammanfattning 

Stora Enso är positiva till förslaget till förordning om förbud mot produkter som producerats genom 

tvångsarbete. Våra synpunkter rör hur företag på bästa sätt kan rustas för att på ett bra sätt leva upp till 

förordningens mening.  



 

Stora Ensos övergripande ställningstagande  

• EU behöver säkerställa att existerande och kommande krav på due diligence, lagstiftning och 

direktiv är samordnade med de processer och riskanalyser som företag förväntas fokusera på.  

• EU behöver också säkerställa att det finns så liten överlappning som möjligt mellan de krav på 

due diligence som ställs eller kommer att ställas i olika direktiv.  

• I och med att företag ska fokusera sina ansträngningar på områden där risken för att 

tvångsarbete förekommer är som störst, så kommer tonvikten sannolikt att läggas på större 

ekonomiska aktörer i tidiga skeden av EU:s värdekedja (t.ex. importörer, tillverkare, producenter 

eller produktleverantörer). Förslaget innebär högre krav på Stora Enso i ett antal länder och 

leveranskedjor jämfört med CSDD. Omfattande databehandling i kombination med transparens 

och spårbarhet måste vara ett huvudområde i bedömnings- och inköpsprocesserna. 

Detaljsynpunkter  

Baserat på denna riskbaserade approach, så kommer företag behöva tydlig vägledning gällande vad 

EU definierar som högriskländer och värdekedjor för tvångsarbete. Därför har vi följande synpunkter: 

Artikel 11  
 
Förslaget innebär att en officiell databas gällande risk för tvångsarbete i specifika geografiska områden 

liksom gällande specifika produkter skapas. Enligt förslaget ska denna databas finnas tillgänglig senast 

24 månader efter att förslaget har trätt i kraft. 

Stora Enso menar att 24 månader är för lång tid och menar att denna databas behöver vara i drift när 

förslaget träder i kraft, eller allra längst sex månader efteråt.  

Artikel 23  

I förslaget framförs att vägledning gällande due diligence för tvångsarbete kommer att finnas på plats 

18 månader efter att förslaget har trätt i kraft.  

Stora Enso, menar att denna vägledning är viktigt för företag i sitt arbete mot tvångsarbete och anser 

därför att denna vägledning måste finnas på plats samtidigt som förslaget antas.  

Artikel 4.4  

I förslaget framförs att företag ska svara på begäran från behörig myndighet vilken avses i punkt 3 inom 

15 arbetsdagar från den dag de mottog en sådan begäran. 

Mot bakgrund av det ser Stora Enso en nödvändighet i att EU och medlemsländerna skapar en 

standardiserad mall att använda för förfrågningar gällande riskminimering för tvångsarbete som skickas 

till företag. Detta för att kunna jämföra olika företags svar på ett strömlinjeformat sätt men också för att 

ge mer klarhet i vad för typ av information företagen förväntas att ge till medlemsländerna. Flera företag 

har verksamhet i flera länder och kan komma att få förfrågningar avseende samma ämnen/värdekedjor 



från flera medlemsländer.  Därför bör det finnas standardiserade mallar för rapportering och 

dokumentation. 

Avslutande synpunkter  

Stora Enso vill uppmärksamma risken för att oseriösa och icke betrodda aktörer kan komma att försöka 

sälja risk- och utvärderingstjänster till företag. Därför föreslår Stora Enso att en lista på betrodda aktörer 

och verktyg för företag att använda att utvärdera risken för tvångsarbete inom värdekedjan upprättas.  

 

Per Lyrvall 

Stora Enso Sverigechef 

 


