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Bolidens kapitalmarknadsdag 2022: Nya mål för reducerad 

klimatpåverkan 

WEBCAST 12.30 

Bolidens ledning håller under kapitalmarknadsdagen presentationer som innehåller 

uppdaterad information om verksamheten, branschen och metallmarknaderna. Syftet 

med kapitalmarknadsdagen är att öka förståelsen för värdeskapandet vid Bolidens 

gruvor och smältverk. 

 

Nya klimatmål 

Ur ett globalt klimatperspektiv har Boliden en mycket konkurrenskraftig position. Som en 

följd har två särskilda produkter, Low-Carbon Copper och Low-Carbon Zinc, framgångsrikt 

lanserats. Nu har Boliden beslutat att höja ambitionsnivån ytterligare med skärpta mål för 

koldioxidutsläpp till 2030. Det nya målet är att de faktiska CO2-utsläppen ska vara 40 procent 

lägre 2030, jämfört med 2021 (Scope 1 och 2).  

 

- I flera avseenden driver vi utvecklingen mot en fossilfri produktion av basmetaller. Det nya 

målet kommer att skapa ytterligare drivkraft för positiva förändringar inom både Boliden 

och branschen. Det kommer att innebära en långsiktigt stärkt konkurrenskraft, säger Mikael 

Staffas, VD och koncernchef, Boliden.  

 

Parallellt med det egna klimatarbetet har Boliden även beslutat om mål för klimatprestanda i 

leverantörsledet. I leverantörsledet ska faktiska utsläpp vara 30 procent lägre år 2030, jämfört 

med 2021 (Scope 3). Nya produktmål för koppar- respektive zinkproduktionen är att den 

samlade produktionen i genomsnitt ska uppfylla gränsvärdena för Low-Carbon Copper, 1,5 

ton CO2e/t Cu, samt Low-Carbon Zinc, 1,0 ton CO2e/t Zn. I samband med beslutet om nya 

klimatmål har Boliden ansökt om att ansluta sig till Science Based Target initiative.  

 

Uppdatering investeringar och prospektering 

I samband med kapitalmarknadsdagen kommer även mer information kring pågående 

investeringar presenteras där den guidning som nyligen gavs för 2023 ligger fast. 

Investeringsprojekten i Aitik och Odda följer tidplan och tidigare kommunicerad kostnad. I 

Aitik kommer gråbergsproduktionen att öka under kommande år medan den i Kevitsa bedöms 

avta från 2026 enligt nuvarande gruvplan. I Aitik kommer implementering av autonoma 

transporter (AHS) inledas under 2023 och därtill pågår omfattande arbete för att säkerställa 

nya miljötillstånd, bland annat ska befintligt grundtillstånd förnyas senast 2026.  

 

 



Vidare kommer även uppdaterad information kring Tara Deep att presenteras liksom en 

genomgång av energiförsörjningssituationen inom koncernen. Därtill kommer Bolidens 

prospekteringsaktiviteter att presenteras. Boliden har beslutat att avsluta 

prospekteringsverksamheten i Outokumpufältet, vilket kommer att leda till nedskrivning av 

prospekteringsrättigheter som påverkar EBIT med -24,4 MEUR under fjärde kvartalet 2022. 

 

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på www.boliden.com från och 

med kl.11.30 och på samma webbplats kan direktsändning av presentationerna följas med 

start kl.12.30. Sändningen kommer även finnas tillgänglig på webbplatsen i efterhand. 

 

Kapitalmarknadsdagen följs av ett verksamhetsbesök i koppar- och nickelsmältverket 

Harjavalta.  

 

 

 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88  

klas.nilsson@boliden.com  
 


