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Förord
Stenvalls Trä AB har under 2020 fortsatt arbetet för ökad hållbarhet och att ta ansvar för naturen, 
klimatet, och en långsiktig ekonomisk utveckling som gynnar människor och en hållbar utveckling  
av våra samhällen.

Vi har ökat andelen förädlad träråvara till hela 60 procent, vilket betyder att ännu mer råvara bevaras 
under lång tid i möbler och byggnationer som förnybart byggmaterial. Förädlade trävaror tar mindre 
utrymme i transporterna och det spill som uppstår kan i ännu högre grad kan ersätta fossila 
energikällor.

Med en grafisk utformad hållbarhetsredovisning lyfter vi företagets utveckling från mitten av 
1900-talet till dagens koncern med flera samverkande företag som tillsammans utgör ekonomisk 
hållbarhet och framtida utveckling. Med hjälp av våra värderingar, vår vision och affärsidé fortsätter 
vår resa. Våra värdeord är mod, arbetsglädje, handlingskraft, kompetens och äkthet.

Beräkningar visar att hållbara åtgärder bidrar till klimatnytta både i förädlingsledet och  
i ett växande kolförråd i Stenvalls skogar. Vi är också stolta över att hela vårt innehav av  
brukad skog är hållbarhetscertifierad enligt PEFC.

Stenvalls har en filosofi att ta tillvara på hela råvaran så omsorgsfullt det bara är möjligt. Vi beskriver 
det i ett kretslopp utan förluster där den absoluta slutprodukten är aska som uppstår vid förbränning 
återförs som näring till den växande skogen. Allt oundvikligt avfall sorteras för återvinning till nya 
material eller energi. Men viktigast i ett hållbarhetsperspektiv är att återbruka resurser så långt det 
är möjligt och en viktig del är återuppbyggnaden av nedlagda sågverk med renoverade maskiner 
som rustas med det senaste inom modern och digital teknik. Sågverket i Seskarö, vid Haparanda 
skärgård återuppstod i augusti 2020.

Stenvalls går emot trenden av centralisering och lyckas skapa tillväxt med flera mindre anläggningar 
i en större geografi med ökad specialisering. Det bidrar till arbetstillfällen där människor bor och vill 
leva, men också till kortare transporter i och med en ökad närhet till råvaran.

Stenvalls tillväxt och hållbara utveckling hade dock inte varit möjlig utan alla fantastiska 
medarbetare som är vårt absolut viktigaste kapital. Att vi inte har ökade sjuktal, trots en pågående 
pandemi är otroligt värdefullt och att vi har blivit fler kvinnor i företaget, både till antalet och av 
andelen medarbetare, visar att en målmedvetenhet vid rekryteringar ger resultat.

Företag och samhälle är tätt sammanlänkat och därför kommer vi fortsätta satsa i landsbygdens 
utveckling. Sikfors är vårt hjärta och hembygd. Tillsammans med bofasta, fritidsboende, 
föreningslivet och bygdens företag skapar vi en livskraftig by som bidrar till trivsel och gemenskap. 
För Stenvalls är det en grund för en verksamhet som har möjlighet att fortsätta växa.

Året är 1947. Kriget i Europa är 
över och en hel kontinent behöver 

återuppbyggas. Långt upp i norra 
Sverige, i den lilla byn Sikfors som 
tillhör Piteå socken, bor småbrukaren 
Elof Stenvall. En enkel man som lever 
efter devisen att alltid göra sitt bästa 
och arbeta utifrån sin övertygelse att ha 
modet att gå sin egen väg i livet. Elof 
har förstått att urbaniseringen kommer 
göra det svårare att leva på lantbruket. 
Snön tynger träden i den täta skogen 
som kryper inpå knuten där han sitter 
och funderar i sitt kök. Man måste ju 
kunna få bo, leva och arbeta där man 
vuxit upp, tänker han, åtminstone måste 
man ha friheten att kunna välja det själv. 
Så inleds sagan om Stenvalls som utvecklats 
till en koncern med fokus på förädling av 
skogsråvara.

Anna Flink

Styrelseordförande / ägare

Folke Stenvall

VD / ägare

Sven Stenvall

Teknisk chef / ägare
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1930 1940 1950

150 kubik 3 000 kubik 12 000 kubik
750 000 m3 fub 

(stock utan bark)

Omsättning 1,1 miljard

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Elof Stenvall byggde skidor, skaklar till 
kälkar och köksinredning. Sågen i Sikfors

Sikfors Trä AB
1959 

Generationsväxling
1985

Folke, Sven och Anna 
Stenvall nya ägare

Investering 
i Sikfors

Bergnäset 1993

Lövholmen 2010
Investering 2012

Kallax Flyg 1998

Seskarö 2015
Start 2020

Örarna 2013

Genesis 2007

XL BYGG
Första byggvaruhuset
2006

2020 nio 
XL BYGG-varuhus

Koncern i trä med rötter 
i Norrbottens mylla
Entreprenören Elof Stenvall hade sett behovet av kälkar för timmertransporter och när 
transporter övergår till lastbil börjar sagan om sågverksföretaget. Idag består av Stenvalls 
Trä AB av en koncern med fyra sågverk och ytterligare ett antal företag med ett gemensamt 
syfte – att öka värdet av träråvaran.

1954 köptes mark för sågverket och 1955 grundades 
Stenvalls Trä AB. Det första året sågades 150 kubikme-
ter timmer, 3 000 kubik, 1975 och 12 000 kubik förädla-
des 1985 till sågade trävaror. 

1985 genomfördes en lyckad generationsväxling 
och tre av Elofs barn tog över företaget. Folke Stenvall, 
Anna Flink och Sven Stenvall har därefter utvecklat fö-
retaget till vad det är idag, en koncern bestående av fle-
ra företag med en omsättning på drygt en miljard. 2020 

bearbetade Stenvalls fyra sågverk nära 750 000 m3 fub 
(stock utan bark). Koncernen har sitt säte och ägarskap 
i Norrbotten och värdet stannar i Norrbotten med ut-
veckling av lokala samhällen.

Ekonomiskt värde skapas i koncernen genom föräd-
ling av skogsråvara och försäljning av sågade och för-
ädlade trävaror. Stora värden skapas för framtiden i en 
miljö för människors välfärd, klimatet, livskraftiga sam-
hällen och en levande landsbygd.
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Stenvalls Trä AB

Genesis 
IT AB

XL BYGG 
Stenvalls AB

Stenvalls 
Skogar AB

Sågenergi 
i Sikfors AB

Sågedet
Fastighets AB

Kallax 
Flyg AB

Klubbgärdet 
Fastighets AB

SikforsBergnäset Örarna SeskaröLövholmen

Stenvalls Trä Koncern

Koncernen består av flera 
företag i en långt driven 
integration av hela värdekedjan 
med start i skogsägande till en 
konsumentriktad bygghandel.

Stenvalls Trä AB anskaffar skogsråvara från an-
dra skogsbolag, privata skogsägare och uttag ur 
egna skogar. Bolaget äger 1500 ha skogsmark, va-
rav 1 100 ha är brukad och certifierad enligt PEFC. 
Bolagets fyra sågverk bearbetar råvaran i sin helhet 
i ett hållbart kretslopp utan förluster. Trävarorna an-
vänds som förnybart byggmaterial, i möbler, som 
energi och strö i djurstallar. Marknaden finns i Norr-
botten, Sverige och cirka 60 procent säljs på export 
till länder inom och utanför EU. 

Stenvalls Skogar AB
Stenvalls skogar AB äger och förvaltar cirka 15 000 
ha skogsmark, varav 10 500 ha är brukad och cer-
tifierad enligt PEFC. Det årliga uttaget bidrar till en 
jämn produktion vid Stenvalls fyra sågverk. Beroen-
de på inflödet av skogsråvara från andra bolag och 
privata skogsägare varierar uttaget ur egna skogar. 

Kallax Flyg AB
Kallax flyg grundades 1998 och är idag Sveriges 
största företag inom helikoptertjänster med en nära 
rikstäckande tillgång till flygbaser. ”Kallax Flyg AB 
ska vara en ledande samarbetspartner för effekti-
va och säkra helikoptertjänster med låg miljöbelast-
ning på rätt tid och plats i Norden.”

Strategi i tillväxt har lett till uppköp av Kiruna Flyg 
2002, Norrlandsflygs fjällenhet och Polarhelikop-
ter 2006. 2015 utökades företaget med uppköp av 
Westhelicopter med flygbas i bland annat Karlstad.

Kallax Flyg har ett 30-tal anställda med en om-
sättning på runt 80 miljoner kronor.

Kallax Flyg opererar med 15 helikoptrar och er-
bjuder tjänster inom: taxi, fjälltrafik, transporter, 
sightseeing, fiske- och jaktresor, heliski, lyfttjänster, 
utbildning, viltvård och specialuppdrag som rendriv-

ning, brandbekämpning, skogsgödsling, fotoinven-
tering, inspektioner, lyft och montering av kraftled-
ningar och master. Kallax Flyg utför även uppdrag 
över vatten med flottörer, exempelvis transporter, 
räddningsuppdrag, sightseeing i skärgården, trans-
porter med mera. Deltagande i Polarexpeditioner 
som bidrar till forskning är ett av de mest hedran-
de uppdragen.
BASER året runt: Piteå-Långnäs med underhålls-
hangar (huvudbas Sverige), Kiruna/Kurravaara med 
underhållshangar, Lycksele. BASER säsong: Abisko, 
Nikkaluokta, Björkliden, Karlstad, Riksgränsen.

Kallax Flyg arbetar tillsammans med Stenvalls 
råvaruavdelning med försäljning av skogliga tjäns-
ter som gödsling och askåterföring. Att gödsla sin 
skog är både lönsamt för skogsägaren och nyttigt 
för klimatet.

XL-BYGG Stenvalls AB
Nio nordligt belägna XL-BYGG Varuhus ingår i kon-
cernen Stenvalls Trä AB. Ägarskapet är en del av 
kretsloppet där ett aktivt och lönsamt skogsbruk är 
avhängigt en trygg och stabil försäljningskanal.

XL-BYGG har kontinuerlig tillgång till virke av hög 
kvalitet med extra betydelse under 2020 då pande-
min lett ökad efterfrågan på trävaror. Den som säl-
jer skog till Stenvalls har rätt till rabatt på XL-BYGG, 
som en del i ett helhetsperspektiv.

XLENT-trall är en storsäljare med XL-BYGG som 
enda försäljningskanal. Det tryckimpregnerade trall- 
virket av finaste kvalitet är noga utvald genom sor-
tering i flera led vid Stenvalls anläggning, Lövhol-
men i Piteå. Trallvirket är skuret ur trädets bästa 
delar med färre och friskare kvistar för maximal an-
vändarvänlighet och funktionalitet. 

XL-BYGG Stenvalls säljer cirka 600 000 löpmeter 

28 x 120-trall per år, motsvarande runt 75 000 tim-
merstockar. XL-BYGG Stenvalls omsätter 420 miljo-
ner SEK/år och sysselsätter 90 anställda.
Sågenergi i Sikfors AB
Företaget driver Sikfors camping och stugby med 
en mindre hotell- och konferensverksamhet, restau-
rang och fungerar som ett komplement till sågver-
ket. Verksamheten har stor betydelse för Sikfors by 
och hyr ut lokaler åt byns skola och förskola. Under 
sommaren ökar antalet människor i byn med gäster 
på campingen som uppskattar dess vackra läge vid 
Piteälvens strand. 

Genesis IT AB
Genesis IT utvecklar och tillhandahåller affärssys-
tem för svenska handel och är en av Sveriges le-
dande leverantörer av molnbaserade affärssystem, 
tjänster och IT-driftslösningar.

Företagets egenutvecklade plattform, iFenix som 
möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv 
IT-hantering. Systemet används av butiker, butiks-

kedjor och grossister i hela Sverige. Därutöver erbjud-
er Genesis affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi-
funktioner och beslutstöd även integrerad webb med 
e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

Genesis IT med huvudkontor i Luleå grundades 
1998 och har en omsättning på runt 80 miljoner kro-
nor med 40 anställda. Genesis IT ingår i koncernen 
Stenvalls Trä AB. Sedan 2007 är Genesis IT AB mo-
derbolag till S Fastigheter i Luleå AB. Genesis IT är 
sedan år 2010 noterat på Spotlight Stock Market.

Klubbgärdet Fastighets AB 
Klubbgärdet Fastighets AB äger och hyr ut industri-
fastigheterna i Örarna och på Lövholmen, på vilka 
Stenvalls Trä AB bedriver sågveksproduktion med 
trävaruförädling. 

Sågedet Fastighets AB
Bolaget äger och hyr ut industrifastigheten Seskarö 
där Stenvalls Trä startade förädling av trävaror 
2020.
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Äkthet
Vi står för vad vi gör, är sanningsenliga, 

håller vad vi lovar och menar vad vi säger.

Kompetens

Arbetsglädje

Handlingskraft

Vi utvecklar vår kunskap och  
vårt arbetssätt så att  

det ständigt gör oss bättre.

Vi arbetar med passion  
och känner glädje när 
vi får saker gjorda och 
(som tillför kundnytta) 

ser resultat.

Vi fattar nödvändiga beslut och levererar 
enligt våra löften och uppsatta mål.  

Vi kommunicerar direkt för att  
få den rätta saken att hända.

Stenvalls värdeordVärderingar, vision 
och affärsidé
Stenvalls vill i alla verksamheter och i alla sammanhang verka enligt antagen värdegrund, 
som bottnar i företagets historia, ursprung, anda. Genom att ytterligare förstärka 
värdegrunden vill Stenvalls bli ännu mer attraktiv för kunder, leverantörer, samhälle och för 
medarbetare.

Vår Ledarskapsfilosofi och vårt företagsklimat präglas 
av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft 
och gott samarbete. Det har vi tagit fasta i när vi utfor-
mat vår vision och affärsmodell som grundas i våra ge-
mensamma värderingar. 

Företaget är organiserat för korta snabba besluts-
vägar, vilket gynnar effektiv och flexibel styrning. Samt-
liga medarbetare är engagerade och kunniga, ser till 
helheten och tar sin del av ansvaret vilket genererar en 
kvalitet som kommer våra kunder till godo. 

Bolaget värderar engagemang, kunskap, kompetens 
och handlingskraft högt. 

För oss är Kunden i Centrum. När alla kunder är nöj-
da, så är vi också nöjda, ingen kund skall känna sig lik-
giltigt bemött. Det är kundernas behov och efterfrågan 
som är avgörande 

Stenvalls bygger på en stark värdegrund. Det är våra 
värderingar och normer som bestämmer vårt handlan-
de.  Det är också i våra värderingar som vi hittar kraf-
ten beslutsamheten och tillförsikten att allt kommer att 
lösa sig. Vi ser möjligheterna

VÄRDEGRUND
Ledningen ledande funktioner ska främja Stenvallsan-
dan där kärnan är passion till arbetsuppgiften, glädjen i 
att arbeta, glädjen i att få saker gjorda, yrkesheder, kun-
den i centrum, noggrannhet, sparsamhet, ordning, strä-
van framåt och till slut lyckas med uppgiften på ett öd-
mjukt sätt.

Vi ska våga gå våra egna vägar i sättet att både driva 
Stenvalls Trä och hur vi agerar ut mot marknaden.

Målsättningen ska alltid vara att göra rätt saker rätt 
då kommer alltid lönsamheten i slutändan, vilket gör 
oss både starka och långsiktiga. I allt vi gör, är ett bra 
dagligt genomförande nittio procent av framgången. 

AFFÄRSIDÉ
Vi skall tillverka högt förädlade trävaror som överens-
stämmer med kundernas krav på funktion och totaleko-
nomi.

VISION
Vi ska vara ett familjeägt långsiktigt hållbart träföräd-
lingsföretag med god lönsamhet

Mod
Vi vågar gå våra egna 

vägar och prova det nya. 
Vi arbetar utifrån  

vår egen övertygelse.
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Stenvalls fyra sågverk har under 2020 bearbetat 750 
000 m³ fub vilket till största del utgörs av råvara in-
förskaffad från skogsbolag och privata skogsäga-
re. En mindre del utgör uttag i egna skogar. Råvaran 
bearbetas till förnybara produkter i form av sågade 
och förädlade trävaror, spån, bark och till energi men 
också en mindre mängd strö till djurstallar.

Därutöver har 135 000 m³ virke sålts vidare som 
massaved. 

Stenvalls har utarbetat en metod för förädling av 
klentimmer. Det innebär att en större del av råvaran 
är sågningsbar än vid traditionell sortering av skogs-
råvara, se figur.

Hög förädlingsgrad ger klimatnytta
Med 46 procent sågutbyte och 70 procents föräd-
lingsgrad bearbetades, 2020, nära 750 000 m³ fub 
råvara till 345 000 m³ hyvlade, klyvda, limmade, im-
pregnerade eller målade träprodukter. 

Volymen förädlade trävaror innebär att cirka 200 
000 ton CO2, under lång tid kommer bevaras bundet 
i möbler och byggnationer som förnybart byggmate-
rial. Materialet kan efter sin livslängd återanvändas i 
nytt byggande eller återvinnas i form av energi.

Resten av råvaran, dvs, dubbelt upp, ingår i andra 
förnybara produkter där energi är den största delen.

Egen skog med nytta för klimatet
Stenvalls Skogar AB har under många år utökat sitt 
innehav av skog till betydande arealer om 15 000 ha 
skogsmark, varav 10 500 ha brukad mark. Förvärv 
av fastigheter sker numera i Stenvalls Trä AB och 
innehavet är 1500 ha skogsmark, varav 1 100 ha bru-
kad skog. Hela innehavet av brukad skog är certifie-
rad enligt PEFC, vilket innebär ett hållbart skogsbruk 

med hänsyn till långsiktig ekonomisk avkastning, 
ekologi och social hållbarhet. 

En drivkraft i ett utökat skogsinnehav har varit att 
bidra till en nödvändig klimatomställning. Egna sko-
gar bidrar även till en jämn produktionsnivå i de fyra 
sågverken.

Stenvalls vårdar sina skogar i enlighet med  
de fyra åtgärdsområdena:
1. Produktionshöjande åtgärder 
 (dikning, gödsling, kalkning, askåterföring mm)
2. Effektiv skogsskötsel 
 (föryngring, röjning, gallring mm)
3. Infrastruktur 
 (vägar, kartor, planer, digitalisering mm)
4. Skador på skog 
 (vilt, insekter, svampar, storm, brand mm)

Skogsskötseln är omsorgsfull och på absolut 
bästa sätt med fokus på uthållig och god avkastning 
och skogen som attraktiva livsmiljöer för människor, 
växter och djur i en rik biologisk mångfald. Gödsling 
för bästa tillväxt sker bl.a. i form av naturlig återfö-
ring av aska som uppstår vid förbränning av spån, 
bark och flis i sågverkens värmepannor.

Växande kolförråd
Den växande skogen binder kol och SLU Riksskogs-
taxeringen visar att av den årliga tillväxten avverkas 
årligen cirka 75 procent, vilket innebär att 25 procent 
av tillväxten i Norrbottens skogar bidrar till ett väx-
ande kolförråd. 

Vid en uppskattning av Stenvalls areal av brukad 
skog och dess bidrag till det växande kolförrådet 
motsvarar det årligen cirka 20 000 ton CO2*.

Stenvalls Trä AB bidrar till det globala klimatarbetet genom en hög förädlingsgrad och  
att ta tillvara klentimmer i sågverksprocessen. Produktionen av förädlade trävaror  
under 2020, innebar att uppemot 200 000 ton CO2, bevaras bundet under lång tid  
i möbler och byggnationer. Därutöver har Stenvalls Skogar AB arealer av brukad skog, 
vilket bidrar till ett kolförråd som ökar med cirka 20 000 ton CO2 per år.*

Klimatnytta och 
hållbart skogsbruk

Hållbart skogsbruk enligt PEFC
PEFC utgår från definitionen av hållbart skogs-
bruk som antogs inom Forest Europé 1993 och 
som har vidareutvecklats i kriterier och indi-
katorer: Det betyder förvaltning och nyttjande 
av skog och skogsmark på ett sådant sätt och 
i en sådan takt att dess biologiska mångfald, 
produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och 
förmåga att både nu och i framtiden fylla vik-
tiga ekologiska, ekonomiska och sociala funk-
tioner på lokal, nationell och global nivå beva-
ras, utan att andra ekosystem skadas.

Av klentimmer sågar Stenvalls:
Möbelämnen, ex. sängramar åt Ikeas produktion i 
Polen. Svarvarämnen till trappräcken åt Cheshire 
Mouldings i England. Trallvirket XLENT åt XL 
Bygg. Hyllplan, limfogskivor åt Clas Olsson. 
Lamina till Japan där det hyvlas och limmas 
till extra hållfasta stolpar. Dörrkarmar och 
dörrämnen. Underlagsskivor av råspont. Panel 
för inomhusbruk. Detaljer till trädgårdsmöbler åt 
Hillerstorp AB. Emballagepallar åt Kia Motors m.fl.

För den som anlitar Stenvalls blir andelen sågningsbart timmer vid en slutavverkning, normalt så mycket 
som 80 procent. Vid gallring är skillnaden ännu större. Stenvalls har satt gränsen mellan klentimmer och 
massaved vid 10 cm, det vill säga flera cm lägre än andra. Med andra ord blir affären mer lönsam. 
Vid sågverket Lövholmen i Piteå sågar Stenvalls enbart klentimmer som är eftertraktat för friskare kvistar 
och ett livfullt mönster i träet.
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Traditionell sortering

Sortering enligt Stenvalls

TIMMER MASSAVED

TIMMER KLENTIMMER MASSAVED

Ett ökat kolförråd med 20 000 ton CO2 i Sten-
valls skogar kan jämföras med vad 13 000 per-
sonbilar som kör 1 500 mil per år, årligen orsa-
kar i koldioxidutsläpp till atmosfären.

*Beräkningarna är gjorda utifrån tillgängliga data, ge-
nomsnittliga uppskattningar per år och utifrån uppgifter i 
Skogsdata 2020, SLU Riksskogstaxeringen. I skogens kol-
förråd ingår stammar, toppar och grenar. Beräkningarna är 
exempel för den klimatnytta Stenvalls Trä AB bidrar med 
i form av eget skogsinnehav, införskaffad och bearbetad 
träråvara och förädlade trävaror.
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Strö till exempelvis stallar

Energi

Skogen apteras/delas vid 
avverkningstillfället i optimala 
längder bästa möjliga utfall och 
ersättning för råvaran.

Stenvalls säljer 
massaveden 
vidare till 
bästa möjliga 
ersättning.Förädling av klentimmer görs i enligt 

metod för högförädling av hyvlade och 
svarvade produkter.
Metoden medför att större andel av 
råvaran klassas som sågtimmer till ett 
högre värde för skogsägaren.

Aska från förbränning 
sågverkens produktion av 
förnybar energi återförs 
som näring till Stenvalls 
egna och andras skogar. 
För att undvika markskador 
sker spridningen med 
helikopter.

Varje stock genomlyses med röntgen 
innan de hanteras i sågverket för  
förädling enligt bästa ekonomiska  
utfall för skogsägaren.

Hela skogsråvaran tas tillvara 
och förädlas till många olika produkter. 
Ingen del går till spillo och varje del 
har betydelse för klimatet och bästa 

ekonomiska ersättning för råvaran.

Skogsråvaran som 
förnybar energikälla.

Strö i djurstallar och 
är extra viktigt i norra 
Sverige där tillgången till 
halm är begränsad.

Kärnverksamhet är förädling av skogsråvaran till sågade 
och förädlade trävaror som används i möbler och som förnybart 
byggmaterial. Koldioxid i trävaror bevaras i bunden form till dess att 
de återanvänds eller återvinns i form av energi.

Stenvalls köper in skog från privata skogsägare och skogsbolag. 
Företaget kan hålla en jämn volym i sina sågverk med hjälp av 
kompletterande uttag ur egna skogar.
All egen skog är hållbarhetscertifierad enligt PEFC.

Stenvalls erbjuder tjänster för skogsägandets alla 
faser, ex. markberedning, plantering, gallring, gödsling, 
avverkning med mera. Allt för skogens tillväxt och bästa 
nytta för klimatet, miljön och skogsägandets ekonomi.

Stenvalls fyra sågverk i Norrbottens 
kustland, ger närhet från avverkning
 och transport av färdiga produkter

   på lastbil, tåg eller båt vidare till
   försäljningsställen och kunder 

    i Sverige eller i andra 
     länder.

Kretslopp utan förlusterKretslopp utan förluster
I Stenvalls kretslopp uppstår inga förluster. 
Hela stocken tas tillvara och förädlas 
så långt det är möjligt till produkter med 
nytta för klimatet som sågad och förädlad 
trävara i byggnader och möbler eller som 
förnybar energi.
Varje stock hanteras optimalt hela 
vägen från skogen till färdig produkt, 
allt för att uppnå mesta möjliga utfall för 
skogsägarens ekonomiska ersättning.
En del av skogsråvaran kommer från 
Stenvalls egna skogar, vilket bidrar till ett 
delat ekonomiskt intresse med privata 
skogsägare.
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ra världen har gått till spillo vid nedläggningar av an-
läggningar och förfall av byggnader och utrustning. 
Stenvalls har gjort tvärtom och tagit vara på möjlighe-
ten till köp och återstart av tre nedlagda sågverksan-
läggningar längs Norrbottens kustland. På det här viset 
har Stenvalls Trä AB sakta men säkert vuxit i värde och 
erbjudande men framförallt i förmåga att ta hand om 
ännu mer av skogsråvaran.

När andra företag har centraliserats har Stenvall vux-
it genom flera mindre anläggningar i en större geogra-
fi och specialisering. En fördel har blivit ökad närhet till 
råvara med kortare transporter.

Återbruk av nedlagda sågverk
Den senaste anläggningen startade sommaren 2020 
i Seskarö, Haparanda Skärgård. Sågverket hade va-
rit nedlagt i tio år när Stenvalls lade budet som föränd-
rar förutsättningarna för både invånare och andra verk-
samheter i Seskarö.

Under de senaste åren har utrustningen installerats 
och uppgraderats på sina ursprungliga platser. I augus-
ti 2020 kunde anläggningen tas i drift.

Moderniserad och återbruk av maskiner
Till stora delar bygger utrustning vid Stenvalls sågverk 
på tillvaratagande av redan existerande maskiner och 
att varje komponent i maskinparken vårdas för att hål-
las i drift under många år.

Äldre maskiner har dock inte varit ett hinder för att 
modernisera, utveckla, och automatisera processerna 
med digital teknik. Varje sågverk drivs enligt modern 
processteknik med digital övervakning och beräkning 
för bästa utfall av råvaran. Varje stock bedöms med 
röntgenteknik för dess specifika egenskaper i form av 
täthet, längd, form och eventuella kvistar.

Resurshushållning 
Vid behov av reparationer, utbyggnad eller renovering 
av allt från lokaler till maskiner görs alltid en översyn 
om vad som redan finns och kan återanvändas i befint-
ligt skick eller med anpassningar. På det viset bidrar 
resurstanken till omsorg om såväl ekonomi, miljö och 
minsta möjliga belastning på klimatet.

Stockens samtliga beståndsdelar
Att ta tillvara varje stock i sina minsta beståndsdelar 
är en annan del av resurshushållningen – ett kretslopp 
utan förluster, se sidorna 12–13. Samma tanke ligger 
bakom förädling av klentimmer, som vid traditionell 
klassning oftast sorteras som massaveden. 

Egen energi och rökgaskondensering
Vid sågverken förädlas spån, bark och flis till pellets 
som försäljs och används i egna värmepannor. Kon-
densering är nästa steg i att förädla rökgasen till ener-
gi. Den utvunna energin uppstår vid både kylning och 
kondensering. Uppskattningen är att få ut 15–20 pro-
cent mer energi ur samma mängd bränsle, vilket ger 
minskad energianvändning och minskade utsläpp och 
renare rökgaser. Stenvalls sågverk i Piteå blir först ut 
med rökgaskondensering och en ambition på lång sikt 
är motsvarande uppgradering vid övriga sågverk.

Aska som gödning av växande skogar
Askan som utgör restprodukt vid förbränning återförs 
som naturlig gödning till Stenvalls egna och andras 
skogar. Askan sprids med helikopter för minsta möjliga 
belastning och slitage på marker och ömtåliga miljöer 
för nya plantor och biologisk mångfald.

Växtförädling en möjlighet
Växtförädling innebär möjligheter för hållbar tillväxt 
och minskade viltskador. Stenvalls testar plantor i egna 
skogar vilket ger erfarenheter till framtida planteringar.

Världsmästare 
i återbruk
Det som började med sparsamhet i mitten av förra seklet, har med året  
utvecklats till en filosofi om resurshushållning med nytta för miljön, klimatet  
och en hållbar ekonomisk utveckling. Det är en hållning som genomsyrar 
företaget i alla sina beståndsdelar. Ägare och anställda har världsmästarklass 
i återbruk och resurshushållning.

Folke Stenvall, företagets vd, beskriver en uppväxt utan 
överflöd och en förmåga att se värdet i det lilla, vilket 
har spridit sig till anställda. Det är en inställning att vår-
da arbetsplatsen, att förvalta skogsråvara och andra re-
surser på bästa sätt. Där andra ser ett träd, en stock  
eller en bräda, där ser Stenvalls ett värde för skogsäga-
ren och där andra ser en skrothög eller en nedlagd an-

läggning, där ser Stenvalls möjligheter i tillväxt, spe-
cialisering och maskiner som med ömhet kan göra 
underverk.

Vuxit i värde och erbjudande
Folke Stenvall beskriver en rådande trend i samhället 
av slit, släng och centralisering och årtionden när sto-

SÅGVERK • MASKINER • RESERVDELAR • RÅVARA • ENERGI • OLJOR • R
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Sågverket i Seskarö är den senaste av tre 
tidigare nedlagda sågverk som återstartat 
i Stenvalls regi med en moderniserad process 
och sågverkets ursprungliga utrusning. 
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Stenvalls Trä är sprunget ur viljan att kunna leva av det som naturen 
ger, där man har sitt ursprung eller väljer att bosätta sig. Elof Stenvall 
älskade Sikforsbygden och han var övertygad om att det var den 
bästa platsen för både människor och verksamheter. Intill Pite-älvens 
glittrande vatten startade Elof Stenvall och hans bror tillverkning av 
medar till kälkar, vilket blev starten till koncernen Stenvalls Trä AB.

Företag och samhälle hänger ihop 
och medarbetarna är Stenvalls 
viktigaste kapital.

Mitt i byn Sikfors tronar Stenvalls sågverk med 100-talet 
anställda, varav många har valt att bosätta sig i bygden. 
Vid sågen rullar stockar in, dygnet runt och ut som för-
ädlade trävaror. Sågverket är en viktig anledning till byns 
livskraft, samtidigt är medarbetarna, företagets absolut 
mest betydelsefulla kapital. Företag och samhälle häng-
er ihop.

Stenvalls är mån om att medarbetare trivs, vill jobba 
kvar länge i företaget och vill leva och bo i bygden. Där-
för medverkar företaget i bygdens initiativ och ideér för 
att hålla Sikfors levande och livskraftig, helt enkelt en att-
raktiv plats där människor vill arbeta, leva och vara verk-
samma.

På liknande sätt har samhällsengagemanget varit en 
drivkraft vid uppstart av flera sågverk längs Norrbottens 
kustland. Ett sågverk som startar upp innebär livskraft 
och nya näringar på orten. Stenvalls har en tillväxt i värde, 
erbjudande och har med åren vuxit till en koncern med 
flera integrerade företag. Stenvalls Trä AB växer med 
människor och livskraftiga samhällen. 

Sikfors Konferens & Fritidsby lockar 
gäster och bofasta året runt. Här finns 
uppställningsplatser för husvagnar, stugor  
för uthyrning, hotell- och konferensanlägg-
ning, en uppskattad restaurang för lunch-
servering med catering och sommartid 
kvällsöppet med kulturevenemang. 
Dessutom pool, bastu och spa. 
Hembygdsgården ägs numera av bolaget 
och här möts historia och evenemang som 
sommarkafé, bilträffar, fester och annat som 
hör till en levande by.
Anläggningen ägs gemensamt av Folke 
Stenvall, Anna Flink och Sven Stenvall

Föreningsliv
Bygden har ett starkt och 
livaktigt föreningsliv som 
är drivande i att bevara och 
utveckla ortens service 
där Stenvalls självklart 
är medverkande i både 
engagemang och med 
ekonomiskt kapital.

Bygden har ett starkt och 
livaktigt föreningsliv som 
är drivande i att bevara och 
utveckla ortens service 
där Stenvalls självklart 
är medverkande i både 
engagemang och med 
ekonomiskt kapital.

Sikfors 
Folkets hus 

erbjuder lokaler för 
uthyrning och 

ett gym. 

Sikforsborna gillar att röra på sig och här finns 
idrottsanläggning med omklädningsrum och 
värmestuga, gräsplan, upplyst grusplan och 
elljusspår för både löpning och skidåkning, 
klassiskt och skate som Sikfors SK är noga att 
håll i gott skick.

Bygdens ideella föreningar anordnar 
arrangemang för familjer, exempelvis tävlingar i 
fiske, skidåkning med mera.

En dag i veckan sedan i mars har Stenvalls  
bjudit Piteå Räddningskår lunch tillagad vid 
Sikfors konferens & fritidsby. 
Andra insamlingar till mat till samhällsviktiga 
grupper under pandemin har också köpts och  
tillagats vid Campingen.

Sikfors by fick en egen tankstation i december 2020. 
Skoogs bränsle sålde hela 45 000 liter bränsle första 
månaden till åkerier som hämtar och lämnar virke 
vid sågverket och privatpersoner i byn.

Solanderleden med sina 22 mil för vandring, 
skidåkning och cykling, slingrar sig över 
myrar, genom skogar, kulturlandskap och 
flottningsmiljöer. 
Leden har kunnat genomföras med EU-medel, 
företag och föreningar. Stenvalls har sponsrat 
med virke till bland annat bivacker, eldstäder, 
spänger och stöttat med krediter. Stenvalls 
har också hjälpt till med helikopterlyft av 
material vid ledens byggnation.

Landsbygdsutveckling
Stenvalls ägare medverkar i Fastighetsbolaget 
Sikforsbygden AB som har bildats med cirka 
200 aktieägare bosatta i Sikforsbygden samt 
några bosatta i delar av Sverige med anknytning 
till Sikfors. 

Bolagets grundidé är att skapa en livskraftig 
by vilket är viktigt för framtiden. En by som 
utvecklas bidrar till trivsel, gemenskap och 
arbetstillfällen vilket möjliggör för människorna 
att bo och leva i bygden.

Genom att gemensamt i vår hembygd starta 
ett fastighetsbolag, en egen livsmedelsaffär, 
förskola och skola fördjupar vi samarbetet 
mellan befolkningen, unga som gamla, men 
också samarbetet mellan våra grannbyar och 
våra företag i bygden.

Människor och livskraftiga samhällen
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Agenda 2030 Uppgifter hållbarhet

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens län-
der någonsin antagit och finns för att till 2030 uppnå: Att avskaffa extrem fattigdom. Att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimat-
krisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

5 Jämställdhet
Skogs- och träbranschen har 
av tradition ett överskott av 
män. Stenvalls Trä har en ut-
talad ambition om att för-

bättra balansen mellan män och kvinnor. 
Under 2019 var 85 procent av medarbe-

targruppen män, medan cirka 50 procent 
av ledningen kvinnor och innebar att före-
taget tog plats i Danens Industris 50/50-lis-
ta. Kompetenta kvinnor som chefer är en del 
i strategin för att öka andelen kvinnor som 
söker arbetet inom industrin.

7 Hållbar energi för alla
Spån, bark och flis tas tillvara 
som förnybart bränsle i egna 
anläggningar och i förädling 
till pellets för försäljning. Ett 

nyckeltal för hållbar energi är att 75 procent 
av Stenvalls egen energiförsörjning består 
av förnybara energikällor.

8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Ekonomisk tillväxt skapar fi-
nansiella förutsättningar att 
uppnå hållbarhetsmål, sam-

tidigt som social och miljömässig hållbar-
het en nödvändighet för att uppnå en lön-
sam finansiell tillväxt. Stenvalls Trä AB har 
en historiskt god ekonomisk tillväxt och ut-
veckling. Ägarskapet är lokalt med långsik-
tighet med strategi för tillväxt i den nordli-
ga regionen.

Stenvalls har de senaste åren investerat 
cirka 10 miljoner kronor i förbättrad säker-
hetsutrustning vid företagets produktions-
anläggningar. 

Säkerhetsarbetet förutsätter också att 
medarbetare har kunskap om och förutsätt-
ningar att följa säkerhetsföreskrifter som 
kontinuerligt utvecklas med uppmärksam-
het om risker och tillbud. En nollvision är an-
tagen för olyckor med skador som leder till 
att medarbetare behöver vara borta från ar-
betet.

9 Hållbar industri, inno-
vationer och infrastruktur
Stenvalls har utvecklat en 
hög förädlingsgrad vilket bi-
drar till regionens BRP och till 

ökad sysselsättning inom industrin. Företa-
get strävar efter att använda miljövänlig tek-
nik och industriprocesser och har utvecklat 
teknik för att återvinns restprodukter som 
ersättning för fossila energikällor.

Med utbildning i ledarskap och medarbe-
tarskap vill Stenvalls ytterligare förstärka 
varumärket och hållbarhet med kärnvärden 
i mod, arbetsglädje, handlingskraft, kompe-
tens och äkthet.

11 Hållbara städer 
och samhällen
Stenvalls fyller en viktig funk-
tion för lokalsamhället som 
arbetsgivare och med lokal 

upphandling av produkter och tjänster. Vir-
kesköp i närområdet bidrar till ett kapitalflö-
de som stödjer den lokala ekonomin. Sten-
valls ägare engagerar sig i utveckling av 
Sikforsbygden med utveckling av friskola, 
livsmedelsaffär, hotell, restaurang och cam-
ping. Nyckelordet ”Leva och bo där man 
själv vill” och mäter det med antalet anställ-
da och hur många som har möjlighet att bo 
kvar på landsbygden när industri.

På samma sätt fungerar Stenvalls övri-
ga fyra sågverksindustrier stödjande i sina 
större och mindre samhällen låg belastning 
på miljö och klimatet men också med ar-
betstillfällen. Genom en medveten satsning 
på integrerade företag och flöden av såväl 
tjänster som varor, bidrar Stenvalls till att 
ekonomiska resurser stannar i lokala sam-
hällen och i regionen, exempelvis XL-BYGG 
Stenvalls, Genesis IT, Kallas Flyg med mera.

12 Hållbar konsumtion 
och produktion
Med röntgen bedöms insidan 
av stocken vilket bidrar till att 
råvaran delas upp till rätt pro-

dukt enligt kundens önskemål så tidigt som 
möjligt. En utvecklad digitalisering leder till 
en högre förädlingsgrad redan från stock. 
Hela stocken tas till vara och med metoder 
och verktyg kan klenare stockar förädlas till 
företagets finaste produkter och säljas ge-
nom egna byggvaruhus. Digitaliseringen har 
även bidragit till en spårbarhet om var i sko-
gen en specifik kvalitet har vuxit.

Samtliga restprodukter tas tillvara och 
förädlas till förnybar energi i ett kretslopp 
utan förluster.

13 Bekämpa 
klimatförändringarna
Skogen har en viktig funk-
tion i klimatarbetet genom 
att möjliggöra en cirkulär 

bioekonomi. Med en hög förädlingsgrad 
medverkar Stenvalls till att råvarans ko be-
varas i bunden form under lång tid i exem-
pelvis byggnader och möbler.

15 Ekosystem och 
biologisk mångfald
Stenvalls Trä har ett mål om 
att minst 50 procent av upp-
handlat rundvirke ska vara 

certifierat inom ett av de två etablerade pro-
grammen FSC C106624 (Forest Stewards-
hip Council) eller PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification). 
Programmen verifierar skogsägarens an-
svarstagande för sociala och miljörelatera-
de värden. Målet uppnåddes 2019 med 52 
procent. Ett mål på längre sikt är 70 procent 
certifierad skog.

Hela andelen 11 000 ha brukad skog, ägd 
och förvaltad av Stenvalls Skogar AB är cer-
tifierad enligt PEFC.

Återanvändning är prioriterat framför 
återvinning och därför är återanvändning av 
teknisk produktionsutrustning en viktig och 
inarbetade del av företagets hållbarhetsfilo-
sofi.

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Stenvalls är medveten om behovet av att uppnå samtliga globala hållbarhetsmål till 2030. 
Som ett företag inom skogs- och träbranschen har Stenvalls ett extra ansvar och möjligheter 
till påverkan för nedan valda mål. 

Uppgifterna omfattar koncernen Stenvalls Trä AB med koncernföretag för perioden 
1a januari 2020 till 31 december 2020.
Koncernen består av företag med skilda verksamheter, såsom förvaltande av skog, 
trävaruindustri, helikopterverksamhet, byggvaruhandel och tillhandahållande av IT-lösningar.

Väsentlighetsanalys för hållbarhetsuppgif-
ter är gjord på både koncern- och verksam-
hetsnivå utifrån intressentperspektiv. Vissa 
hållbarhetsaspekter redovisas på koncern-
nivå och aspekter som är väsentliga i en 
verksamhet förekommer inte i en annan 
verksamhet. Gemensamma policys redovi-
sa på koncernnivå.

Intressenter
• Ägare
• Kunder: industri, bygghandel, export
• Leverantörer: råvara, skogsägare, IT, tjän-

steleverantörer, kontors- och förbruk-
ningsmaterial

• Medarbetare
• Myndigheter: Skogsstyrelsen, Länsstyrel-

sen, kommuner
• Samhällen: lokalsamhällen och landsygd
• Branschorganisationer
• Finans och bank: lån- och kreditgivare, 

försäkringsbolag, revisorer
• Fysiska besökare: kunder och besök

Affärsmodell koncernen
Ekonomiskt värde skapas genom förädling 
av skogsråvara och försäljning av sågade 
och förädlade trävaror. Koncernen består av 
flera företag i en långt driven integration av 
hela värdekedjan med start i skogsägande 
till en konsumentriktad bygghandel.

Därutöver skapas betydande värde för 
miljön, klimatet, livskraftiga samhällen och 
en levande landsbygd.

Koncernens ingående företag
• Stenvalls Trä AB anskaffar skogsråvara 

på från andra bolag, privata skogsägare 
och uttag ur egna skogar som bearbetas 
och i sin helhet tas till vara i ett hållbart 
kretslopp utan förluster. Trävarorna kom-
mer till användning som förnybart bygg-
material, i möbler, som energi och strö i 
djurstallar. 

• Stenvalls Skogar AB äger och förvaltar 
cirka 15 000 ha skogsmark, varav 10 500 
ha är brukad.

• Klubbgärdet Fastighets AB och Sågedets 
Fastighets AB äger delar av sågverkens 
fastighetsbestånd.

• Genom nio egna byggvaruhus XL Bygg 
Stenvalls AB försäljs en betydande an-

del trävaror till slutanvändare på en lokal 
marknad, utan långväga transporter.

• Genesis IT AB har utvecklat och driver 
affärssystem i samarbete med XL bygg 
Sverige för order-, fakturerings-, lager-, 
och ekonomistöd.

• Kallax Flyg AB bedriver en stödjande verk-
samhet inom skogsbruket, exempelvis 
gödsling, kalkning och askåterföring.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är 
koncernen gynnsam:
• Långsiktigt och lokalt ägande gynnar en 

hållbar ekonomisk utveckling.
• Verksamheter bidrar till arbetstillfällen 

och lokal utveckling
• Träråvaran, är ett förnybart material.
• Förädlade trävarorna bevarar kol i bunden 

form under många år i byggnader och 
möbler. 

• Spån och bark utgör en förnybar energi-
källa.

• Träråvaran kan återvinnas i nya byggna-
der eller produkter, alternativt som förny-
bar energi eller värme.

• Förnybar energianvändning i sågverk
• Rökgaskondensering bidrar till minskad 

energianvändning
• Askåterföring som gödning till egna och 

andras skogar
• Förädlingsprocessen är förhållandevis re-

surssnål med små miljökonsekvenser.
• Etablerade certifieringsorgan finns för 

branschen.
• Försäljning lokalt genom egna byggvaru-

hus bidrar till korta transporter
• Processen drivs i allt väsentligt inom Sve-

rige och helt inom EEC området.
• Skog ägd av Stenvalls Skogar AB är 

PEFC-certifierad

Råvarumarknad och färdigvarumarknad är 
fragmenterade vilket försvårar missbruk av 
dominerande ställning samtidigt som det är 
en sämre miljö för korruption än i mer kon-
centrerade branscher. Andelen försäljning 
till offentliga institutioner är försumbar. En 
hållbarhetsrisk är att av misstag anskaffa 
råvaror från tvivelaktiga källor såsom illega-
la eller olämpliga avverkningar.

Policys 
Miljöpolicy
Uppförandepolicy
Arbetsmiljöpolicy
Mångfaldspolicy
Policy mot kränkande särbehandling
Policy mot givande och tagande av muta
Rekryteringspolicy
Personuppgiftspolicy
Kvalitetspolicy
Representationspolicy
Därutöver har Stenvalls riktlinjer för doku-
menthantering, inköp och försäljning, gåvor 
med mera.

Certifieringar
Våra processer uppfyller den gällande 
svenska och europeiska lagstiftningen samt 
standard inom miljö och socialt ansvar t.ex. 
FSC, PEFC, Sunda Hus, BASTA, ISO 9001

Transporter
Stenvalls bidrar till minskade transporter ge-
nom sågverkens närhet till råvaran och för-
ädling av råvaran på respektive sågverk. 
Förädlingen innebär att volymen trävara blir 
mindre än om den inte vore förädlad. En 
strategi för kortare transporter har också 
varit att öka den lokala marknaden genom 
integrering av XL BYGG Stenvalls med nio 
nordliga XL BYGG-varuhus i koncernen.

Stenvalls samarbetar med norrländska 
åkerier för transport av virke till sågverken 
och för transport av förädlade trävaror och 
andra förnybara produkter till en marknad 
som till stor del finns lokalt i norra Sverige, 
nationellt och globalt. Inom de nordliga re-
gionerna sker transporter i huvudsak med 
lastbil, men för mer långväga destinationer 
ofta med tåg eller båt efter omlastning vid 
regionala omlastningsterminaler.

Lastbilar som används av åkerierna drivs i 
huvudsak av den diesel som erbjuds på mark-
naden med en inblandning av förnybar råvara 
enligt nationellt fattade beslut. Tillgången på 
förnybara drivmedel är än så länge begrän-
sad. Antalet sorter är också färre än i söd-
ra Sverige på grund av ett kallt klimat. Sten-
valls ser med intresse på den utveckling som 
sker inom förnybara bränslen, utbyggnad av 
tankstationer, men också fordon för tunga 
transporter. Stenvalls kan på sikt komma att 
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het om mer långsiktiga konsekvenser. Stor-
britannien är dock en viktig marknad för 
Stenvalls och därför har ett antal åtgärder 
vidtagits inför Brexit. Ett exempel har varit 
att säkerställa lagerkapacitet för eventuell 
långsam gräns- och tullhantering.

Skogen är en förnybar resurs och de se-
naste åren har vi sett ett ökat intresse för 
skogen med dess kolinlagring och som er-
sättning för fossila råvaror. Det innebär en 
möjlighet för ytterligare utveckling av skogs-
bruket och förädling av råvara.

Klimatförändringen innebär både hot och 
möjlighet. Risken är att norra Sverige får 
ökade angrepp av sjukdomar och parasiter 
med stigande medeltemperaturer. Markens 
bärighet kan också få inverkan på metoder 
för skogens skötsel och uttag ur skogen. 
Samtidigt finns möjligheter i att träden väx-
er fortare, vilket bidrar till förbättrad ekono-
mi, ökat värde och ett ökat upptag av koldi-
oxid i de norrländska skogarna.

Stenvalls ser med oro på en debatt om 
skogen ur ett miljöperspektiv, som inte all-
tid är faktabaserad. Debatten kan bidra till 
politiska beslut med i onödan negativa kon-
sekvenser för en av Sveriges viktigaste 
basnäring. Andelen skyddad skog har under 
senare år ökat kraftigt och på sikt är brist på 
råvara en risk. 

Stenvalls skulle hellre se en debatt om en 
hållbar utveckling av skogsbruket och hur 
skogen ännu bättre kan bidra till miljön, kli-
matet och samhället. Det överensstämmer 
med ambitioner i det regionala Skogspro-
grammet och med Stenvalls inriktning i bru-
ket av egna skogar och strävan att tillvarata 
råvarans samtliga beståndsdelar. Hela Sten-
valls eget bestånd av brukad skog är certi-
fierad enligt PEFC.

Hållbarhetsuppgifter 
Koncernens ingående företag

Stenvalls Trä AB

Affärsprocessen Stenvalls Trä AB
Affärsprocessen sträcker sig från anskaff-
ning av timmerråvara vilket sker relativt lo-
kalt, sönderdelning av denne varvid vissa 
biprodukter uppstår, förädling av trävaror 
samt försäljning på en global marknad.

Både råvaruanskaffning och försäljning 
sker på en starkt konkurrensutsatt mark-
nad. Den lokala råvarumarknaden har inslag 
av stora skogsföretag såsom bland annat 
Sveaskog, SCA och Holmen. Stenvalls har 
ingen dominerande ställning vilket gäller i 
än högre grad på kundsidan. Miljöaspekter-
na i processen är i jämförelse med andra rå-
varuindustrier små och till stor del hantera-
de i de verksamhetstillstånd som beskrivs i 
rapporten.

En affärsmässig risk är att företaget ove-
tandes skulle köpa in råvara från avverk-
ningar som strider mot certifieringsorgans 
policys, vilket skulle kunna skada Stenvalls 

anseende. Detta hanteras genom avtal och 
att all vår råvara måste uppfylla minst FSCs 
”Controlled Wood” standard, exempelvis 
innebär att vi ej kan använda:
• Olagligt avverkat virke
• Virke som avverkats i strid med traditionel-

la och mänskliga rättigheter.
• Virke från avverkningar som hotar höga 

naturvärden.
• Virke från områden som avskogats eller 

överförs till plantager.
• Virke från områden med genmodifierade 

trädslag.
Dessa risker hanteras genom avtalsinnehåll 
och ursprungskontroll. (CoC)

Hållbarhetsaspekter Stenvalls Trä AB
Företagets miljöprofil lyfts fram i marknads-
föringen gentemot kunder. I alla led efter-
strävas resurseffektivitet.

Förutom att dotterbolaget Stenvalls Sko-
gar är PEFC certifierad köps höga andelar 
certifierad råvara från andra leverantörer.

Genom sågningsverksamhet på flera or-
ter i Norrbotten kan transportavstånden för 
råvara minimeras. När så är möjligt körs tim-
merråvara via järnvägstransporter.

Syftet med förädling är att hushålla med 
resurser genom att i möjligaste mån integre-
ra processer. Integrationen tar sig många 
uttryck, såsom att integrera pelletsproduk- 
tionsprocessen med sågprocessen vilket 
eliminerar behovet av långväga råvaru-
transporter av skrymmande råvaror såsom 
sågspån, torrflis och kutterspån, samtidigt 
som torkningen av sågspånet integreras 
väl med torkning av trävaror. All värme som 
nyttjas för torkning alstras genom eldning 
av bark som faller inom sågprocessen.

Andra exempel på processer som integre-
rats med sågprocessen är hyvling och tak-
lucketillverkning där egna sågverk kan le-
verera råvaror med skräddarsydda mått till 
förädlingarna och därigenom minimera spil-
let på ett helt annat sätt än om man köper 
standardprodukter på en extern marknad. 
Den integrerade produktionen minimerar be-
hovet av transporter, på ett sätt som en fri-

stående förädlingsanläggning inte kan.
Vid investeringar är strävan att blanda 

nytt och begagnat för att hålla nere kostna-
der och förverkliga hållbarhetsstrategin.

Sågverksindustrins restprodukter om-
vandlas till förnybar energi och redan under 
90-talet påbörjades arbetet med att återvin-
na biprodukterna från produktionen. I dags-
läget tillvaratas samtliga restprodukter som 
uppstår vid sönderdelning av trä vid sågverk 
och anläggningar för vidareförädling. Rest-
produkterna förädlas till förnybar energi i 
form av sågverksflis som används i massa- 
och pappersindustrin, bark som används i 
värmeverk, sågverksspån som används i 
pelletsproduktion. Dessutom använder en 
stor del av restprodukterna för att värma 
upp företagets egna virkestorkar, produk-
tions- och kontorslokaler.

Cirka 75% av den totala energiförbrukning 
utgörs av värme från fastbränslepannor 
som eldas med eget biobränsle. I huvudsak 
används denna värme till att torka virke men 
även för att värma upp lokaler.

Certifieringsandel – Upprätthålls genom 
styrning av externa inköp och nyttjande av 
Stenvalls skogar.

Elförbrukning – En höjd förädlingsandel 
motverkar en sänkning av detta tal eftersom 
mer förädling innebär mer bearbetning. En 
energikartläggning per anläggning gjordes 
2016 som ligger till grund för de aktiviteter 
som har genomförts under året:

Örarna – Läckagesökning och åtgärdan-
de inom tryckluftssystemet. Succesivt utby-
te av armaturer till LED.

Sikfors såg – Styrning av belysning, all-
män modernisering av elmotorer, succesivt 
utbyte av armaturer till LED.

Sikfors förädling – En moderniserad kom-
pressor och succesivt utbyte av armaturer 
till LED.

Lövholmen – Styrning av belysning och 
succesivt utbyte av armaturer till LED.

Förädlingsandel – Genom att trimma in 
och förbättra befintliga förädlingsanlägg-
ningar har andelen förädlad produktion ökat 
och kommer att fortsätta öka de komman-

samarbeta med åkerier för en omställning till 
andra fordon och bränslen.

Stenvalls ser positivt på utbyggnaden av 
Norrbotniabanan vilket skulle kunna bidra 
till mer tågtransporter av virke söderut inom 
landet och till marknader i Europa.

Företaget har persontransporter mellan 
anläggningarna, men arbetar med minskade 
körsträckor genom digital teknik för dagli-
ga möten. Under pandemin har användning-
en av digital tekniken nyttjats till max, vilket 
har bidragit kunskap och en ökad medveten-
het vilket kommer bidra positivt även i fram-
tiden. Stenvalls ser dock positivt på att även 

ses i verkligheten för utveckling av kunskap, 
metoder, produkter och verksamhet.

Omvärld med risker och möjligheter
Stenvalls känner högt förtroende från sam-
hället med koppling till verksamheter och 
anläggningar. Företaget får mycket positiv 
återkoppling från såväl privatpersoner, som 
andra företag och offentliga myndigheter. 
Det finns en stor ömsesidig förståelse mel-
lan skogs- och tränäringen och det övriga 
samhället i Norrbotten.

Händelser i omvärlden kan medföra ne-
gativ inverkan för Stenvalls produktion och 

utveckling, tyvärr går inte alla händelser att 
förutse. Ett exempel är pandemin som till en 
början, uppfattades som ett hot och många 
av landets sågverk drog ner på produktio-
nen. Stenvalls gjorde tvärtom vilket blev ett 
lyckokast då efterfrågan på sågade och för-
ädlade trävaror istället ökade och blev stör-
re än någonsin. En annan oväntad konse-
kvens uppstod i globala logistikmönster när 
Kina stängde sina industrier under våren. 
Det blev helt plötsligt brist på containers i 
Sverige för export av trävaror.

Brexit kan få inverkan på export av träva-
ror till Storbritannien, men det råder osäker-

Företag Parametrar Orsak Intressenter Nyckeltal

Stenvalls Skogar AB PEFC-certifiering Bedriva ett uthålligt 
skogsbruk

Miljöorganisationer, 
kunder, samhället

Certifikat

Stenvalls Trä AB Certifierad andel 
skogsråvara

Hållbarhet Miljöorganisationer, 
kunder, samhället

Andel certifierad 
skogsråvara

Hög förädlingsgrad Minskade transporter, 
arbetstillfällen, 
livskraftiga samhällen.

Samhället Förädlingsandel

Minska mängden avfall 
till deponi

Miljö och ekonomi Samhället (minskad 
mängd avfall som ej 
kan återvinnas)

Kg osorterat avfall till 
deponi

Energianvändning Ekonomi, miljö, klimat Samhället, ägare, kunder KW/m³ sågad vara
Energi värmepannor/m³ 
sågad vara

Fastighetsbolag Ansvarsfullt förvalta  
fastigheter

Kommun, samhälle Hantera eventuella  
markföroreningar

Kallax Flyg AB och Kallax 
Flyg AS

Ferry flygning
Minskad bränsle- 
användning

Miljö, klimat och ekonomi Samhället Andel Ferry timmar

Moderniserad  
fordonsflotta

Miljö, klimat och  
långsiktig ekonomi

Samhället Minskad användning av 
fossila bränslen

Genesis IT AB med  
dotterbolag

Energianvändning Klimat och ekonomi Samhället Frikyla i serverhallar,  
lokaler uppvärmda med 
sekundärvärme

LX-BYGG Stenvalls Energianvändning Klimat, miljö, ekonomi Samhället Kwh som absolut tal

Minska mängden avfall 
till deponi

Miljö och ekonomi Samhället Att börja mäta osorterat 
av fall till deponi

Företag Ämne Bransch Miljö Verktyg

Koncern Motverkande av  
korruption

Ogynnsam för mutor  
och korruption

Policys

Inga ”oetiska” produkter 
produceras

Verksamhet inom 
EEC-områden,  
förnybara råvaror

Affärsplan

Sociala förhållanden,  
medarbetare, respekt för 
mänskliga rättigheter

I huvudsak verksamhet 
i Sverige, delvis Norge/
Finland

Policys

Verksamhet med miljöpåverkan, bedömning av väsentlighet

2016 2017 2018 2019 2020

Andel FSC/PEFC certifierad råvara 36% 42% 44% 52% 47,2

Elförbrukning kWh per sågad och 
förädlad m³  

116 116 111 109 137

Förädlingsandel 40% 42% 47% 46% 66%

Osorterat avfall till deponi, ton 43 41 40 11 0

2016 2017 2018 2019 2020

Antal anställda Stenvalls Trä 193 209 202 214 227

Varav kvinnor 26 
(13%)

22 
(11%)

24 
(12%)

32 
(14%)

44 
(19%)

Sjukfrånvaro 5,42% 5,45% 4,41% 4,67% 4,7%
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de åren i takt med ett högre utnyttjande av 
anläggningarna.

Osorterat avfall – Bättre placerade åter-
vinningskärl, märkning mm. Utsorterings-
graden har ökat och inget avfall skickas 
längre till deponi.

HR statistik Stenvalls Trä AB
Under 2020 har sjukfrånvaron legat på en 
stabil nivå, trots pandemi med ökad risk för 
sjukdom och smittspridning. Det har dock 
inte förekommit någon känd spridning av 
Covid-19 på arbetsplatserna. En förhopp-
ning att återgå till en serie av sjunkande 
sjukfrånvaro och att den mindre uppgång-
en under 2019 som avstannade 2020, var 
en enstaka avvikelse. Arbetet med arbets-
miljöutbildningar kommer fortsätta och ut-
vecklingssamtalets betydelse understryks 
från ledningen och tillämpandet av policys 
stärks i syfte att skapa en trygg och behag-
lig arbetsmiljö. 

Positivt är att ett medvetet arbete för 
fler kvinnor i verksamheten har gett resul-
tat. 2020 var hade både antalet och ande-
len kvinnor ökat till 42 i antalet, motsvaran-
de 19%.     

Nollvision för arbetsplatsolyckor
Nytt nyckel tal mindre än 1 olycka som re-
sulterar i sjukfrånvaro per hundra anställda
I fjol 1,3.

Tillståndspliktig verksamhet 
Stenvalls Trä AB
Respektive anläggning bedriver tillstånds-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken (Örar-
na har ett äldre tillstånd enligt miljöskydds-
lagen):

Seskarö har ett tillstånd daterat 2006-11-
22, i dagsläget bedrivs ingen verksamhet på 
anläggningen varför det inte föreligger risk 
att villkoren överskrids. Haparanda kom-
mun är tillsynsmyndighet.

Lövholmen har ett tillstånd daterat 2002-
10-23, kompletterat med tillstånd att be-
vattna timmer 2015-06-26, tillstånd att lag-
ra aska 2013-08-29, drift av hetvattencentral 
från 2000-09-14. Tillstånden reglerar ut-
släpp till luft, vatten, buller, avfall, damning 
och kemikaliehantering. Tillsynsmyndighet 
är Piteå kommun.

Örarna Har ett tillstånd daterat 2000-07-
17 enligt miljöskyddslagen, ändring av vill-
kor 2002-07-05, anmälan om lagring av aska 
2014-05-16. Tillståndet reglerar utsläpp till 
luft, vatten, buller, avfall och kemikaliehan-
tering. Tillsynsmyndighet är Luleå kommun.
Sikfors Tillståndet är daterat 2001-05-28, 
kompletterat med slutliga villkor 2004-02-
27. Tillståndet reglerar utsläpp till luft, vat-
ten, buller, avfallshantering och kemika-
liehantering. Tillsynsmyndighet är Piteå 
kommun.

De risker som identifierats i respektive 
verksamhetstillstånd följs upp via årlig mil-
jörapport till respektive tillsynsmyndighet 
och genom löpande egenkontroll.

Klubbgärdet Fastighets AB 
med dotterbolag

Klubbgärdet Fastighets AB äger och hyr ut 
fastigheterna i Örarna och på Lövholmen, på 
vilka Stenvalls Trä AB bedriver trävaruföräd-
ling. Därutöver har man de dotterbolag som 
nämns under ”koncernstruktur” som äger 
fastigheter på vilka ingen verksamhet för 
närvarande pågår.

Affärsprocessen Klubbgärdet 
Fastighets AB med dotterbolag
Företaget har en fast kostnadsbas i form 
av räntor och avskrivningar och en fast in-
komstbas i form av hyror från framförallt 
Stenvalls Trä AB.

Hållbarhetsaspekter Klubbgärdet 
Fastighets AB med dotterbolag
Fastigheten på Lövholmen har en markför-
orening på ett begränsat område som här-
rör från verksamhet som bedrivits av tidiga-
re verksamhetsutövare. Eftersom vi avser 
att göra markarbeten i det berörda området 
har Piteå kommun utfärdatett föreläggande 
om sanering av berörda ytor. Detta arbete är 
utfört under 2018 och 2019.

Klubbgärdet Fastighets AB hyr i huvudsak 
ut fastigheter till den interna kunden Sten-
valls Trä AB och bedriver i sig ingen mil-
jöfarlig verksamhet. Hållbarhetsaspekter 
begränsar sig till hantering av äldre markför-
orening. HR statistik är ej aktuell då företa-
get inte har anställd personal.

Kallax Flyg AB 

Affärsprocessen Kallax Flyg AB 
Företaget bedriver helikopterverksamhet 
inom olika kundsegment, såsom gödsling, 
askåterföring, turism, ledningsbesiktning, 
anläggningsarbeten mm. Affärsidén ut-
trycks ”Kallax Flyg AB skall vara en ledan-
de samarbetspartner för effektiva och säkra 
helikoptertjänster med låg miljöbelastning 

på rätt tid och plats i Norden.” Företaget 
äger 13 st. helikoptrar som är i drift, vid be-
hov hyrs kapacitet in. Kostnaderna utgörs 
huvudsakligen av löner, underhåll, bräns-
le och avskrivningar. Bland hållbarhetsris-
ker kan nämnas att inom turism överutnytt-
ja resurserna inom ett visst område. För att 
hantera detta har vi en policy gentemot be-
sökande gäster som innebär: Sportfiskaren 
tar ej upp mer fisk än vad som ryms i mid-
dagspannan för dagen. Jägaren fäller be-
gränsat antal byten. Företaget anlitar loka-
la guider och entreprenörer

Hållbarhetsaspekter Kallax Flyg AB 
Flygeffektivitet är ett miljömål. Relevanta 
värden som totala antalet flygtimmar i för-
hållande till tom flygning, s k. Ferry flygning, 
ger ett flygeffektivitetsvärde som kan påver-
kas genom planering av verksamheten. Net-
toeffekten är liten i % men stor i liter flyg-
bränsle.

Att modernisera 40% markfordonsflottan 
till nyare modernare modeller med lägre ut-
släpp är ett mål som kvarstår till 2020. Am-
bitionen har varit att gå snabbare fram men 
man har fått ”ärva” ett antal fordon från mo-
derföretaget. Ferryflygningen har minskat 
under 2019 på grund av, bland annat, bra 
planering på flygningar och större samman-
hängande uppdrag.

XL Bygg Stenvalls AB

Affärsprocess XL-Bygg Stenvalls AB
Företaget driver 9 st. XL-Bygg butiker i norra 
Sverige. Bolaget bedriver handel med träva-
ror, byggmaterial och verktyg. Merparten av 
insatsvarorna handlas upp genom XL-Byggs 
Centrala inköpsorganisation . Målgruppen 
är konsumenthandel och lokala byggföre-
tag. XL-Bygg Centralt tecknar avtal med de 
stora rikstäckande byggföretagen.

Hållbarhetsrisker kan vara att man omed-
vetet saluför produkter som av något skäl 
kan anses oetiska.

Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med följande dotterföretag:

Helägda dotterföretag:
Kallax Flyg AB 556466-9876, vars verksamhet omfattar flygverksamhet och flyg-
mekanikertjänster med följande dotterbolag:
Kallax Flyg AS 913 719 174, vars verksamhet omfattar flygverksamhet i Norge.
Stenvalls Skogar AB 556603-1786, vars verksamhet omfattar ägande och förvalt-
ning av skogsfastigheter
XL Bygg Stenvalls AB 556712-1248, vars verksamhet omfattas av byggvaruhan-
del.
Klubbgärdet Fastighetsbolag AB, 556765-7514, vars verksamhet omfattar att 
äga, förvalta och hyra ut fast egendom med följande dotterbolag:
Sågedet Fastighets AB 556811-9456, vars verksamhet omfattar industriell verk-
samhet samt uthyrning av fast egendom
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Norr AB 559092-5383, verksamheten omfat-
tar att äga förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Väster AB 559092-5375, verksamheten om-
fattar att äga förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Öster AB 559092-5359, verksamheten omfat-
tar att äga förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Delägt dotterföretag:
Genesis IT AB 556552-1670 (publ), ägarandel 61 %, erbjuder kostnadseffektiv IT 
i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för 
små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets mark-
nadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av iFenix, ett egenut-
vecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete 
med XL BYGG AB (XL BYGG AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sve-
rige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG).
Med följande dotterbolag
S Fastigheter i Luleå AB, 559092-4642, vars verksamhet omfattar att äga och för-
valta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Kallax Flyg AB och AS 2016 2017 2018 2019 2020

Utfall Ferryflygning som procent 
av totalt antal timmar

6,30 % 6,28 % 3,20 % 2,95%  TT3,01%
RT2,85%

Kallax Flyg AB 2016 2017 2018 2019 2020

Antal anställda 25 23 26 32 31

Varav kvinnor 4 (16%) 2 (9%) 2 (8%) 4 (12%) 3 (10%)

Sjukfrånvaro 1,0% 3,5% 1,0% 2,61% 2%

XL-BYGG Stenvalls AB 2016 2017 2018 2019 2020

Antal anställda 77 82 75 74 87

Varav kvinnor 19 
(25%)

22 
(27%)

20 
(27%)

18 
(24%)

20 
(23%)

Sjukfrånvaro 4,3% 3,1% 3,14% 6,40% 6,2%

Genesis IT AB 2016 2017 2018 2019 2020

Antal anställda 31 37 33 36 33

Varav kvinnor 4 (13%) 7 (19%) 5 (15%) 10 (27%) 8 (24%)

Sjukfrånvaro 4,5% 2,5% 3,76% 2,5% 3,7%

Stenvalls XL-Bygg butiker omfattas av XL-
byggs centralt upprättade policys som förut-
om att ställa krav på interna processer även 
specificerar tillåtet och otillåtet ursprung på 
trävarorna.

Vad gäller övrigt utbud accepteras inga 
varor som framställts i konflikt med ” ILO 
Core Conventions ”.

Hållbarhetsaspekter XL Bygg Stenvalls AB
De anläggningar som vi äger själva d v s där 
el inte ingår i hyran, var förbrukningen un-
der 2019, 135 MWh. XL bygg Stenvalls har 
ett centralt mål om att kostnaden för elför-
brukning ska understiga 5% av omsättning-
en. Mål för 2020 är att börja kunna mäta to-
tal elförbrukning. Vidare byts armaturer ut 
till energisnålare alternativ i den takt de för-
brukas. Miljömålet är att börja mäta mäng-
den osorterat avfall till deponi under 2020.
HR-statistik XL Bygg Stenvalls AB

I XL Bygg Stenvalls AB är andelen kvinnor 
något lägre. Den högre nivå för sjukfrånva-
ro hänger samman med anställda med lång-
tidssjukskrivning och relaterat till Covid-19.

Genesis IT AB med dotterbolag 
S Fastigheter i Luleå AB

Affärsprocess Genesis IT AB (publ)
Företaget erbjuder kostnadseffektiv IT i 
form av affärs och verksamhetssystem, 
molntjänster samt IT-driftlösningar för små 
och medelstora företag. Sedan 2014 har fö-
retaget varit i skarp drift av iFenix, ett egen-
utvecklat molnbaserat affärs och verksam-
hetssystem.

Hållbarhetsaspekter Genesis IT AB
Genesis IT AB är ett företag vars huvudsakli-
ga verksamhet är att utveckla affärssystem 

och tillhandahålla IT driftlösningar. Företa-
gets miljöpåverkan är ytterst liten. Miljötän-
kande och tänkande kring sociala förhållan-
den påverkar allt från val av tjänstebilar till 
inköp av IT hårdvara.

Under året har ”frikyla” installerats i ser-
verhallarna, armaturer byts löpande ut mot 
LED, andelen el/hybridbilar i företagets bil-
park är hög.

Andel anställda kvinnor och dess utveck-
ling är ett objektivt mått på hur vi lyckas ba-
lansera könsfördelningen på våra arbets-
platser. Sjukfrånvarons utveckling på längre 
sikt bör spegla hur väl vi lyckas med att få 
människor att trivas på våra arbetsplatser.

HR-statistik Genesis IT AB
Andelen kvinnor är något lägre än föregå-
ende år och sjukfrånvaron jämförbar med 
2018 års nivå.

Stenvalls Trä AB

Våra hvvudkontor

Sikfors
Vargbackenvägen 1
942 94 Sikfors

Lövholmen
Lövholmsvägen 1
941 51 Piteå

Örarna
Brandövägen 177
975 97 Luleå

Växel: 0911-25 10 00
Mail: info@stenvalls.se
Hemsida: www.stenvalls.se
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