
Region Skånes Hållbarhetscheckar möjliggör nya 
miljö- och klimatsmarta förpackningar
Som en del av Treforms pågående hållbarhetsarbete har företaget med stöd från 
Regions Skånes affärsutvecklingscheckar och med finansiering från Europeiska 
unionens utvecklingsfond påbörjat arbetet med en rad aktiviteter som skall stärka 
företagets hållbarhetsarbete. 

Miljövänliga förpackningsmaterial
Treform AB i Landskrona tillverkar termoför-
packade förpackningar och har kunder i Sve-
rige, Norge, Finland och i övriga Europa. Det är 
ett expansivt bolag som sedan 2016 vuxit konti-
nuerligt, till stor del möjliggjort av en stark håll-
barhetsprofil som inkluderar fokus på miljövän-
liga förpackningsmaterial. Treform har även en 
starkt intern miljöprofil vilket inkluderar använ-
dande av grön el, lokaler uppvärmda med bio-
gas och återvunnen värme från kompressorer. 
Man återvinner också industrispill och säljer 
detta till sina leverantörer av råmaterial som tar 
in det i sin produktion och kan tillverka nytt rå-
material.

Under förra året har Aktea varit engagerade i 
flera projekt finansierade av Region Skåne med 
stöd från europeiska regionala utvecklingsfon-
den.

Fonden har gett skånska företag, som Treform, 
möjligheten att under den pågående energikri-
sen köpa in kompetensstöd kring energieffek-
tiviseringar och att fortsätta sina hållbarhets-
satsningar.

I projekten har Aktea bidragit till företagens om-
ställning och hållbarhetsarbete men också med 
upphandlingar och ansökan om finansiering.

— Det är mycket som ska till för att få igenom 
en sådan här ansökan, därför väljer många 
företag att vända sig till en specialist som kan 
formulera ansökan så den möter de krav som 
ställs, säger Charlotta Gibrand på Aktea.

LCA för materialslag
I Treforms fall har det beviljade stödet möjlig-
gjort en utökad hållbarhetsatsning och genom-
förande av aktiviteter. 
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Det inkluderar en livscykelanalys på företagets 
olika materialslag för att på bästa sätt kunna 
vägleda Treforms kunder till ett bästa miljö och 
klimatsmarta val. Underlaget till LCA:n kommer 
delvis från sin leverantör i Ystad, Scanfill, som i 
sin tur ägs av Polykemi, och syftar till att kunna 
identifiera miljöpåverkan från att köpa in råma-
terial lokalt, snarare än att köpa råmaterial från 
Baltikum eller andra länder vilket innebär läng-
re transportsträckor och större CO2 utsläpp.

Samarbetsföretag
LCA:n har utförts i samarbete med bland an-
nat företaget Miljögiraff som är experter på att 
mäta miljöpåverkan och identifiera förbättring-
spotentialer utifrån ett livscykelperspektiv. Tre-
form har även tillsammans med ALMI skapat 
en framtidsdialog, vilket ska bidra med grund-
läggande kunskap om hållbarhetsområdet 
men även vara kopplat till Treforms affärsmo-
dell och ett hjälpmedel till prioriteringar i sina 
nästkommande steg. 

Personalutbildning
Löpande pågår ett arbete med att upprätta en 
handlingsplan som kommer fokusera på utbild-
ning för personalen i miljö- och klimatfrågor ut-
ifrån ett företagsperspektiv vilket kommer resul-
tera i ett ökat engagemang och kunskap kring 
hållbarhetsfrågor.

Förstudie om Energieffektivisering
Utöver Livscykelanalysen har Treform även 
påbörjat aktiviteter kopplade till en fortsatt 
energieffektivisering av företagets elanvänd-
ning och kylkompressorer. Arbetet inkluderar 
en förstudie där elteknikföretaget Aktea bistått 
med energianalys av Treforms anläggning och 
elloggningar av utrustning.

Aktea har varit en samarbetspartner till Tre-
form under hela processen, vilket inkluderat 
stöd i ansökan och efter beviljning fortsatt bistå 
med projektledning.

Akteas personal har också varit delaktiga i en-
ergiutredningar avseende solceller där Aktea 
genomfört en förstudie och framtagande av 
upphandlingsunderlag för en solcellsanlägg-
ning. 

Avtal slöts med solcellsentreprenören Solifokus 
som leverantör och i februari påbörjades pro-
jektet och installationen av en 200 kW solcells-
anläggning är nu i full gång.

– Hållbarhetscheckarna har varit avgö-
rande för att genomföra de här hållbarhetsför-
bättringarna. Därför är vi glada att vi anlitade 
Aktea som har kunnat hjälpa oss redan från 
start med projekten, säger Patrik Wetterling, 
teknisk chef på Treform.

Hållbarhetscheckar fortsatt sökbara
Hållbarhetscheckarna, som Region Skåne 
delar ut, lanserades under hösten 2021 har 
syftet att öka företagens konkurrenskraft vilket 
i förlängningen kan möjliggöra för företa-gen 
att nyanställa.

Syftet med insatsen är att ge stöd till livskraf-
tiga företag med behov av att möta nya för-
utsättningar. Hållbarhetscheckarna kan an-
vändas för insatser som möjliggör en grön och 
koldioxid snål ekonomi genom bland annat 
digital utveckling, nya affärsmöjligheter, ut-
vecklade affärsmodeller och innovationer.

Regions Skåne tar löpande emot ansökningar 
om Hållbarhetscheckar såväl som digitalise-
ringscheckar. Läs mer om det och hur ert före-
tag kan gå till väga för att ansöka på Region 
Skånes hemsida.

Söker du också finansiering för något av dina projekt? 
Vi på Aktea hjälper gärna till. Hör av dig om vilket stöd du vill söka så ska vi se hur vi kan hjälpa 
dig. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på aktea.se/kontakt.

Akteas konsulter är specialister på energieffektivitet, elektrifiering och sund inomhusmiljö i fastig-
heter och verksamheter. Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett 
bättre klimat.
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