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CirChem renar överskottsvolym av etanol från Mackmyra  

CirChem kommer att ta emot en överskottsvolym av etanol från 
Mackmyra för rening. Överenskommelsen innebär minskade CO2-
utsläpp och visar på CirChems bredd när det gäller att rena och förädla 
lösningsmedel. 

Mackmyra är en pionjär inom whiskytillverkning som bara använder svenska råvaror i sin 
tillverkning. Etanolen är ett överskott från våren 2020 när bolaget tillfälligt ställde om 
produktionen för att möta samhällets stora behov av desinfektionsmedel. I stället för att 
skicka överskottsvolymen till förbränning har Mackmyra valt det klimatsmarta 
alternativet att låta CirChem ta hand om och återanvända etanolen. 
CirChem kommer att ta emot överskottsvolymen i sin anläggning i Vargön där 
lösningsmedel i ett cirkulärt flöde renas och förädlas så att det går att använda på nytt. 
Genom det här kretsloppet för lösningsmedel bidrar CirChem till minskade CO2-utsläpp 
och ökad resurseffektivitet.  
Överskottsvolymen från Mackmyra kommer att återvinnas för användning inom 
industrin alternativt i förädlade konsumentprodukter. 
”Det är glädjande att se att en så namnkunnig aktör som Mackmyra väljer ett klimatsmart 
alternativ”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. ”Med den här överenskommelsen 
visar vi också på att CirChem har möjlighet att ta emot och förädla engångsvolymer från 
industrin. Varje gång lösningsmedel återanvänds i stället för att förbrännas skapar vi 
klimatnytta för framtida generationer.” 

Mer information lämnas av: 
Christina Hillforth, VD CirChem, ch@circhem.com, 070-861 17 80. 

Om CirChem 
CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxtfas som gör det enkelt och lönsamt för 
industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi 
använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel 
bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Dessutom är det 
ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och 
klimatet. Vårt mål är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden 
inom återvinning av lösningsmedel. För mer information, se circhem.com. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 
211 10. 


