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Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva 
och brandsäkra isoleringslösningar. 

Under vår närmare 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte 
för innovation, produktprestanda, teknisk expertis och 
hållbarhet. 

Vår målsättning är att fortsätta vara en innovativ och pålitlig 
samarbetspartner för våra kunder i en hållbart byggd miljö.

Paroc Group 
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Var vi befinner oss

Karta över våra anläggningar
Huvudkontor: Helsingfors
Fabriker
Försäljningskontor och representationskontor
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FAKTA OM MILJÖEFFEKTER

För varje ton CO2 som bildas vid 

tillverkning av stenull hindras cirka 200 
ton CO2 från att släppas ut under en 50-
årsperiod tack vare ullens 
värmeisoleringsförmåga.

Parocs stenull kan 
komprimeras till 60 % av sin 
storlek, vilket innebär mindre 
förpackningsmaterial, mindre 
förvaringsutrymme och lägre 
transportkostnader.

Vid tillverkning av stenull 
förbrukas endast hälften så 
mycket energi som vid 
tillverkning av andra typer av 
"gröna" isoleringsmaterial, t.ex. 
cellulosa och lin.
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NPS
Net Promoter Score

MEUR
Nettoförsäljning

LÄNDER
Närvaro i Europa

ANSTÄLLDA
47 410 14 2 030

Paroc Group ägs av fonder som 
förvaltas av CVC Capital Partners och 
Paroc-anställda som minoritetsägare.

Siffrorna avser år 2015.



Paroc i Skaraborg

Paroc har i Sverige 440 anställda, varav tre fabriker med cirka 370 i 
området Skaraborg och vi köper in närmare 90 tjänster i området.

Vi har under den senaste 15 månaders perioden tillsatt närmare 60 nya 
tillsvidaretjänster, genom de senaste investeringarna.

Från Paroc koncernens 3 fabriker i Skaraborg alstras en mängd 
kringtjänster som sysselsätter många fler än våra egna anställda.

Den svenska stenullstillverkningen började i Skövde redan 1937 och 
siktar mot att fortsätta verka i Skaraborg under lång tid.
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Paroc AB:s behov av tillgång till lokala råvara 

• Paroc AB tillverkar stenull vid två anläggningar i Sverige; Hällekis 
och Hässleholm. Vidareförädling sker i Hällekis och Skövde.

• Vid tillverkning av mineraull är diabas en av huvudråvarorna, men vi 
använder även restprodukter från andra industrier.

• Paroc arbetar för att finna allt mer hållbara och kostnadseffektiva 
råvarukombinationer. Grundläggande i detta arbete är att så långt 
som möjligt använda lokala råvaror för att minimera 
miljöbelastningen och bibehålla konkurrensförmåga på marknaden.
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Konkurrens för Svenska verksamheten

Konkurrenternas mineralullsfabriker finns idag i skånska Billesholm, på 
danska Jylland och 2 fabriker finns strax söder om Oslo.

Egna fabriker med lägre produktionskostnader finns i Litauen och 
Polen.

Konkurrenten Rockwool International har nyligen meddelat att de skall 
bygga en ny fabrik i Eskilstuna och den kommer innehålla den senaste 
tekniken och har med det ett konkurrenskraftigare kostnadsläge.
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Konsekvenser för Sverige vid stängning

• Ökade transporter och därmed ökade utsläpp av CO2, samt ökat 
slitage på vägar.

• Ökat antal byggnader med förhöjd brandsrisk, genom ökad 
användning av plastisolering, gentemot stenull.

• Parocs investeringar sker företrädesvis i länder med lägre 
kostnadsläge än i Sverige.

• Långsiktigt så leder underinvesterade verksamheter till att risken för 
flytt eller nedläggning ökar.
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Konsekvenser för Paroc Skaraborg vid stängning
• Ökade transportkostnader 3,5 Mkr/år (Diabas från Rydaholm)

• Kostnader för minskad produktivitet, 5-10 Mkr/år.

• Ökad miljöbelastning 455 ton CO2/år + effekter av 
produktionstörningar.

• Minskad eller utebliven export från Skaraborg.

• Minskade investeringar i Skaraborg.

• På kort sikt, riskeras utökningen på 60 tjänster, på lång sikt riskeras 
konkurrenskraftig verksamhet.
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Konsekvenser för Skövde vid stängning

Akustik fabriken och centralverkstaden i Skövde är direkt beroende av 
kostnadsläget och omfattningen av verksamheten i Hällekis. Ökade 
kostnader och minskad produktion har en direkt effekt på dessa.

Akustikfabriken (45 anställda) vidareförädlar stenullen till 
akustikprodukter

Centralverkstaden (13 anställda) tillverkar och underhåller 
spinnutrustning inom koncernen.

Administration och utlokaliserade säljare (cirka 70)
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Effekter av mindre export och investeringar

• Svårt att motivera strategiska investeringar där kostnadsläget är 
högt, gör att fabrikerna efterhand får föråldrad teknik.

• Fabriker med föråldrad teknik, blir med tiden för dyra att investera 
ikapp och blir efterhand olönsamma.

• På kort sikt riskeras tidigare utökningen på 60 tjänster i Hällekis.

• På lång sikt finns risk att utvecklingen i Finland också blir en 
utveckling i Sverige. I Finland har 5 av 8 produktionslinjer lagts ner 
och 1 har sålts, de senaste 3 åren.
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Konsekvenser av att Paroc har täkt tillståndet

Om brytning sker enkom för Paroc räkning, så blir antalet transporter 
väsentligt mindre, 3-4 /dag för sten till Paroc och lika många med sten i 
små fraktioner till andra ändamål.

Tveksam investering (8,5 Mkr) i uppfart till Lerdalavägen för det lilla 
antal transporter.

Paroc mycket tveksam att överta täkttillstånd inklusive miljöansvar för 
en gammal täkt och en tidigare asfaltsverksamhet.
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Reducering av buller och störningar längs befintlig 
väg.
För att öka samhällsnyttan bör bullerreducerande åtgärder göras längs 
befintlig väg, tillsammans med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Styrning av transport tider där så är möjligt, exvis Paroc´s leveranser.

Hastighetsvarnare på känsliga platser.

Kravställa för miljövänligare transporter.
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Alternativ väg norr om bostadsområdet

+ Ringväg för kollektivtrafik

+ Kortare och därmed miljövänligare väg till de expanderande 
områdena i norra Skövde inklusive SKAS.

+ Kostnads- och miljöeffektiv försörjning av material för 
samhällsbyggandet.

+ Ingen ökning av belastningen på den utsatta Lerdalavägen.

- Vägen går i kanten av ett stort naturskyddsområde.
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Hållbarhet i leverantörsledet
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• Paroc är sedan 2015 certifierade enligt BES 6001 – Responsible 
sourcing of construction products. 

• Certifieringen innebär att Paroc ställer miljö- och hållbarhetskrav på 
sina leverantörer men också verkar för användning av lokala 
råmaterial. 

• Arbete med att öka mängden lokala råmaterial syftar till att begränsa 
transporterna och på så vis miljöbelastningen men också bidra till 
lokalsamhället genom att trygga syselsättning nu och i framtiden.  



Diabas/diabasbrott som riksintresse 
• Diabasbrottet i Ryd är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material

• Kriterier för bedömning som används av SGU vid utpekande av 
riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken är:

• Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov
• Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper 
• Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl 

avgränsat, undersökt och dokumenterat

• Områden som innehåller fyndigheter av värdefulla ämnen eller material 
som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra utvinningen av dessa.
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