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Holmen Miljöinformation
Koncernstab Teknik Bengt Hultman
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel  0660-755 13    Fax 0660-570 71

e-post: bengt.hultman@holmen.com

Holmen Koncernstab Miljöinformation
Information Christer Lewell
Box 5407 Tel 08-666 21 15    Fax 08-666 21 30
114 84 STOCKHOLM e-post: christer.lewell@holmen.com

Holmen Paper Miljöinformation
601 88 NORRKÖPING Anders Lindström
Tel  011-23 50 00 Tel 011-23 64 04    Fax 011-23 60 30
Fax 011-23 63 04 e-post: anders.lindstrom@holmenpaper.

com

Iggesund Paperboard Miljöinformation
825 80 IGGESUND Christer Engman
Tel  0650-280 00 Tel  00 31 20 655 93 71
Fax 0650-288 00 Fax 00 31 20 655 93 03

e-post: christer.engman@
iggesundpaperboard.com

Iggesund Timber Miljöinformation
Box 45 Per Erik Frick
825 21 IGGESUND Tel 0650-280 00     Fax 0650-280 57
Tel  0650-280 00 e-post: pererik.frick@iggesundtimber.
Fax 0650-280 57 com

Holmen Skog Miljöinformation
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Lars Klingström
Tel  0660-750 00 Tel 011-23 61 90    Fax 011-23 61 70
Fax 0660-754 23 e-post: lars.klingstrom@holmenskog.

com

Holmens hemsida på svenska och engelska innehåller också miljö-
information och uppdateras fortlöpande.
Adress: http://www.holmen.com

Miljöredovisning 1999
Holmen Miljöredovisning 1999 finns också på engelska och tyska.
Ytterligare exemplar kan beställas från
Holmen, koncernstab Information, Box 5407, 114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00. Fax 08-666 21 30. e-post: info@holmen.com

Holmen på Internet

Miljöredovisningen är tryckt på kartong och papper tillverkade av Holmen
och Modo Paper.
Omslag: Invercote® Creato matt 260 g. Inlaga: Silverblade® matt 130 g
Grafisk form och tryck: Energi Reklambyrå AB och Nova Print AB.
Grafiska illustrationer: Designmakarna.
Foto: Anders Engman, Malcolm Hanes, Bo Göran Backström m fl.

VATTENTEKNIKGRUPPEN. Består av representanter för de olika bru-
ken och koncernstab Teknik. Utbyter erfarenheter samt utbildar
sig inom området vattenreningsteknik.

RESTPRODUKTGRUPPEN. Består av representanter för de olika bru-
ken i Sverige samt Holmen Skog. Utvecklar teknik och kunskap
för att kunna ta tillvara restprodukter och därmed minska mäng-
den avfall.

Övrigt

SÄKERHET. Säkerhetschef finns vid varje enhet. Ansvarar för
skydds- och säkerhetsrutiner samt katastrofberedskap. I organi-
sationen finns också skyddsingenjörer, skyddsombud och s k
samariter. Industribrandkår finns på de flesta bruk.

Externa kontakter

FORSKNING OCH UTVECKLING. Holmen samarbetar med ett stort
antal externa forsknings- och utvecklingsaktörer. Några av dessa
är STFI, CPM och SLU i Sverige, PIRA och UMIST i Stor-
britannien samt CTP i Frankrike. Holmen finns även represente-
rat i flera organ för finansiering och samordning av forskning.
Hit hör t ex SSVL, MISTRA, NUTEK, Stiftelsen för Strategisk
forskning, Värmeforsk och SkogForsk. 

NÄTVERK I  BRANSCHEN. Holmen finns representerat i Skogs-
industrierna, COPACEL, The Paper Federation of Great Britain
och UK Forest Products Association. Dessutom i europeiska
branschorganisationerna CEPI, CEPIFINE, CEPIPRINT och
CEPICARTONBOARD.

ÖVRIGA NÄTVERK. Holmen är även representerat i organisationer
som arbetar mer heltäckande, bl a olika standardiserings-
kommittéer inom t ex ISO, CEN, BS, SIS och SCAN.

Holmen Miljöråd 

Bengt Hultman, ordf. Miljöchef 
Åke Eklöf Holmen Kraft
Christer Engman Iggesund Paperboard
Matz Ståby Iggesund Timber
Lars Klingström Holmen Skog
Anders Lindström Holmen Paper
Lars Munter Holmen Paper
Erik Normark Holmen Skog
Christer Söderberg Iggesund Paperboard

Adresser

Miljöinformation om Modo Paper:
Tel 08-456 07 00. Fax 08-456 09 00.    e-post: info@modopaper.com

Miljöinformation om Domsjö Fabriker:
Tel 0660-756 00. Fax 0660-121 41.

H O L M E N O C H M I L J Ö N A L L A FA K TA

HOLMEN MILJÖREDOVISNING 1999 beskriver de miljöfrågor som
är förenade med tillverkning och användning av koncernens
produkter. MoDo bytte namn till Holmen i mitten av februari
2000. Genomgående har namnet Holmen använts i hela
miljöredovisningen.

MÅLGRUPPER. Miljöredovisningen vänder sig främst till kunder,
aktieägare och anställda men också till börsanalytiker, skolor,
miljöorganisationer och den intresserade allmänheten.

Den är sammanställd och redigerad i enlighet med nyckel-
orden ”begriplighet och fakta”. Ambitionen är att den skall vara
tillgänglig även för den som inte i detalj är insatt i frågorna.

OMFATTNING. Holmen Miljöredovis-
ning omfattar hela koncernen. De
båda affärsområdena MoDo Paper
och MoDo Merchants som ingick
i Holmen fram till den 1 oktober
1999 beskrivs inte och ingår heller
inte i summeringarna av koncer-
nens totala resursförbrukning och
miljöpåverkan. Samma sak gäller
Domsjö som avyttrades den 31
december. Miljösituationen vid
Modo Papers anläggningar be-
skrivs i Modo Paper Miljöredo-
visning 1999. Information om
Domsjös miljösituation kan fås
från Domsjö Fabriker AB.

DISTRIBUTION. Miljöredovisningen
distribueras tillsammans med 
Holmen Årsredovisning och trycks
i 88 000 exemplar på svenska,
engelska och tyska.

FAKTAUNDERLAG. Uppgifterna bygger på ett urval av de uppgifter 
som rapporteras till miljömyndigheterna samt på utredningar 
och sammanställningar som gjorts specifikt för denna miljö-
redovisning. Urvalet av fakta har gjorts utifrån vad som priori-
teras av myndigheterna och som dimensionerar anläggningarnas
miljöåtgärder. På grund av miljöredovisningens tidiga press-
läggning kan vissa data skilja sig något från den slutliga
rapporteringen till myndigheterna.

För de svenska enheterna finns den fullständiga miljö-
rapporteringen tillgänglig hos såväl myndigheterna som hos
Holmen. För den engelska enheten finns den tillgänglig hos
Holmen.

PRODUKTION. Holmen Miljöredovisning är sammanställd och
producerad internt i företaget. Holmen ser intern produktion
som ett sätt att utveckla kompetensen på miljöområdet.

Disposition

HOLMEN OCH MILJÖN ger en översiktlig bild av Holmen-koncer-
nens miljöarbete. Här finns de policybetonade delarna samt en
sammanfattning av miljöåret 1999.

RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN. Här finns en beskriv-
ning av de resurser i form av råvaror och energi som utnyttjas 
av koncernen. Denna del visar också den miljöpåverkan som 
tillverkningen orsakar.

PRODUKTERNA. En kort beskrivning av Holmens produkter ur
kretsloppsperspektiv.

MILJÖARBETE 1999. Här finns en grundlig redovisning av miljö-
arbetet runt om i koncernen under 1999.

ALLA FAKTA. Här finns detaljerna. Alla fakta om produktion och
produkter, råvaror, energianvändning och utsläpp bruk för bruk
samt för koncernen som helhet.
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Strömsbruk
Domsjö

Hallstavik
Stockholm

BravikenVargön

Iggesund

Workington

Detta är Holmen
Holmen är en finansiellt stark och internationellt
inriktad koncern. Verksamheten är främst inriktad
på tryckpapper och kartong. Koncernen hette MoDo
fram till mitten av februari 2000 då namnet ändrades
till Holmen. Namnbytet var en följd av den strategi
som styrelsen lade fast i januari 1999 och som inne-
bär en tydlig satsning på affärsområdena Holmen
Paper och Iggesund Paperboard. I enlighet med
strategin bildades i oktober 1999 det nya finpappers-
företaget Modo Paper, hälftenägt av Holmen.

I Holmen-koncernen ingår också affärsområdena
Iggesund Timber och Holmen Skog (tidigare 
MoDo Skog).

Huvudkontor

Produktionsorter

Försäljning, distribution, etc
Holmen Paper
Iggesund Paperboard
Iggesund Timber
Holmen Skog

Affärsområden

HOLMEN PAPER tillverkar tidningspapper, MF Special, SC-
papper samt bestruket tryckpapper. Anläggningar i Norrköping,
Hallstavik och Vargön. Holmen Kraft ingår i Holmen Paper
och svarar för elförsörjningen till koncernens svenska enheter.

IGGESUND PAPERBOARD tillverkar kartong med fokusering på 
de kundsegment som ställer högsta krav på kvalitet och service.
Anläggningar i Iggesund, Workington och Strömsbruk.

IGGESUND TIMBER tillverkar och distribuerar trävaror. Anlägg-
ningar i Iggesund och Domsjö.

HOLMEN SKOG anskaffar virke till koncernens svenska enheter, 
bedriver handel med virke samt sköter koncernens skogar.
Verksamheten bedrivs genom fyra regioner, en central virkes-
avdelning samt dotterbolag i Estland.

INTRESSEBOLAG. Modo Paper tillverkar kontorspapper, grafiska
papper och bedriver grossistverksamhet. Anläggningar i Husum,
Wifsta, Silverdalen, Hallein, Stockstadt, Alizay och Pont Sainte
Maxence. Grossistföretag finns i ett 20-tal länder.

Koncernen 1999 1998

Nettoomsättning, Mkr 20 508 22 676

Rörelseresultat, Mkr 2 615 2 475

Resultat efter finansnetto, Mkr 2 409 2 238

Årets resultat, Mkr 1 814 2 504

Resultat per aktie, kr 20,40 28,20

Utdelning, kr 11,00* 10,00

Extra utdelning – 35,00

Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,17

Investeringar, Mkr 1 988 2 557

Medeltal årsanställda 8 433 9 586

varav i Sverige 6 176 6 754

varav utanför Sverige 2 257 2 832

* Styrelsens förslag



Vilket är miljöproblemet? Hur mycket får miljöarbetet
kosta? Vad uppnår vi med insatserna? Kan vi lägga
pengarna på något som ger större effekt?

Dessa är bara några av de många frågor som ständigt är
levande i ett företag med så komplexa och komplicerade
processer som Holmen. Ofta är det frågor med osäkra svar.
Kunskapen om olika åtgärders faktiska effekter i miljön växer
stadigt, men är ännu långt ifrån fullständig. Att fatta beslut
om en miljöinvestering är därför fortfarande något av en
bedömningsfråga.

Miljöfrågorna har funnits på agendan i koncernen allt
sedan 1969 då miljöskyddslagen tillkom. Denna lag
har varit styrmedel i den utveckling som lett till att

våra industriers miljöpåverkan kunnat minskas till dagens
låga nivåer. Idag handlar miljöarbetet inte längre bara om att
installera ny reningsutrustning. Istället bedrivs det på många
fronter, inte minst genom den ständigt pågående modernise-
ringen av anläggningarna. Ny processutrustning har nämligen
nästan alltid bättre miljöprestanda än den gamla som den
ersätter. Men processutrustningen i skogsindustrin har lång
livslängd, ofta upp emot 30 år. Den är också mycket kapital-
krävande. Av ekonomiska skäl är det därför möjligt att sätta in
ny utrustning bara i samband med större ombyggnader och
moderniseringar. Vid de låga nivåer som våra utsläpp idag är
nere på, är de miljömässiga motiven för att gå vidare inte
längre lika starka.

Den positiva utvecklingen kommer ändå att fortsätta, om än
de stora stegen otvivelaktigt redan är tagna. Vi kommer nu
istället att skörda frukterna av att organisera miljöarbetet
enligt miljöledningssystemens fastlagda rutiner. Det ger små,
men kontinuerliga förbättringar och leder utvecklingen i rätt
riktning.

Marknadskraven, som blev en faktor att räkna med för tio
år sedan, kommer också att se till att utvecklingen styrs mot
ännu mindre miljöpåverkan.

Jag ser det som att vi nu gått in i en ny fas i vårt miljö-
arbete. Det handlar inte längre bara om yttre åtgärder 
i form av avancerade reningsanläggningar och liknande.

Istället är det ”inre" faktorer som kommer att driva utveck-
lingen framåt; det systematiska förbättringsarbetet i miljö-
ledningssystemens form, den gradvisa förnyelsen av process-
utrustningen och insikten om vad en god miljöprofil betyder
på marknaden. 

I bakgrunden finns också medvetenheten om att de bästa
resultaten når man genom att väga miljönytta mot ekono-
miska och tekniska förutsättningar. Precis enligt den modell
som i 30 år varit vägledande för besluten i Koncessions-
nämnden för miljöskydd och i Miljödomstolen.

Förutsättningarna för ett fortsatt ansvarsfullt och fram-
gångsrikt miljöarbete bedömer jag som mycket goda.

VD Bengt Pettersson:

Miljöarbete i ny fas
Miljöåtgärderna måste vara miljömässigt motiverade, tekniskt möjliga 
och ekonomiskt rimliga. Denna tes som i 30 år varit vägledande 
för miljöarbetet i svenska företag är fortfarande i högsta grad giltig. 
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Miljöpolicy
Miljöfrågorna griper över hela koncernen.
För Holmens fortsatta utveckling är det nödvändigt
att ta stor hänsyn till de krav som miljön ställer.

MILJÖVÅRDSARBETE. Holmens verksamhet skall bedrivas så att
miljön skyddas, råvaror och energi används på ett effektivt sätt
och så att en hållbar utveckling främjas. Våra insatser skall 
styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt,
ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Detta innebär att
vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas med
mål att uppnå ständiga förbättringar. För att säkerställa en god
miljöstandard görs miljörevision av Holmens verksamheter.

För att skapa handlingsfrihet skall det vara vår strävan att
klara de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal.

Miljöåtgärder medför kostnader. För god miljövård krävs 
god lönsamhet. Detta förutsätter tillverkning av produkter som
kan konkurrera på världsmarknaden.

ANSVAR. Koncernledningen och affärsområdescheferna har jämte
koncernstyrelsen ett övergripande ansvar för miljöfrågorna.
Huvudansvaret för det löpande miljövårdsarbetet ligger hos
platscheferna för industrienheterna och hos motsvarande chefer
för övriga verksamheter.

Inför större beslut i miljöfrågor som berör Holmens verksam-
het skall platschef eller motsvarande chef samråda med koncer-
nens miljöchef.

Ansvarsfördelningen för Holmens olika verksamheter skall
vara klart definierad och skriftligt fastställd. Vår personal skall
visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och 
följa givna instruktioner och rutiner.

Risker för störningar och haverier som kan påverka miljön
skall rapporteras så att förebyggande åtgärder kan vidtagas. 
Vid allvarliga störningar eller haverier som kan skada miljön
skall miljön prioriteras före produktionen.

SKOGSBRUK. Holmens skogar och skogsbruk skall skötas med
sikte på hög och uthållig virkesproduktion under iakttagande av
största möjliga miljöhänsyn. Skogsbruket skall bedrivas så att
viktiga ekologiska processer vidmakthålls. De metoder som
används skall säkerställa biologisk mångfald.

PRODUKTER. Våra produkter skall vara ofarliga för människor 
och miljö. Krav på funktion och miljö skall beaktas i ett helhets-
perspektiv.

Holmen skall låta marknadens behov styra utvecklingen av 
nya produkter.

MARKNADSFÖRING. Marknadsföring med miljöargument skall
grundas på fakta och helhetssyn.

UTVECKLING. Holmen skall ha en långsiktig miljöplanering och
följa utvecklingen av miljöfrågorna inom sina verksamhetsom-

råden. Vid investeringar i samband med nyanläggning, moder-
nisering och ombyggnad skall möjligheterna att kombinera effek-
tiv produktion med effektiv miljövård tas tillvara.

Metoder, processer och produkter, som innebär en mindre
belastning på miljön, skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga
alternativ.

Nya rön från forskning och utveckling skall beaktas så att
miljöskyddande åtgärder vidtas med största möjliga effektivitet.

Holmen skall äga goda kunskaper om effekterna i miljön av
koncernens verksamhet och om åtgärder för att minska icke
önskad miljöpåverkan. Holmen skall fortsätta att genom eget
arbete och medverkan i samarbetsprojekt bidra till utvecklingen
på miljöområdet.

INKÖP OCH KRAV PÅ  LEVERANTÖRER. Miljöaspekterna skall beaktas
vid inköp av varor och tjänster. Holmens miljökrav skall upp-
fyllas.

INFORMATION. Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och
saklighet. Vår personal, kunder och övriga intressenter skall
allsidigt informeras om miljöfrågor.

Stockholm i januari 2000.

Bengt Pettersson
VD och koncernchef
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Miljölagstiftning

SVERIGE. Miljöbalken började gälla i Sverige från och med
1999. För Holmens del har den hittills inneburit att Miljödom-
stolen ersatt Koncessionsnämnden som instans för prövning av
de tidigare inlämnade ansökningarna om nya miljötillstånd.

STORBRITANNIEN. Miljöprövningar anpassas successivt till EUs
normer, det s k IPPC-direktivet (se sid 8).

Viktiga miljöärenden

HALLSTA. Ansökan om utökad produktion och blekning in-
lämnades i slutet av 1998. Förhandling i Miljödomstolen äger
rum under första kvartalet 2000. Beslut förväntas under första
halvåret 2000.

När ansökan lämnades in gällde fortfarande miljöskyddslagen
och ärendet behandlas därför enligt denna lag.

BRAVIKEN. Miljödomstolen gav i oktober 1999 bruket tillstånd
att elda returflis och öka mängden fyllmedel i det papper som
tillverkas. Beslutet ligger i linje med brukets ansökan.

IGGESUNDS BRUK. Den ansökan om ökad massaproduktion 
som inlämnades i slutet av 1998 kompletterades enligt Miljö-
domstolens och övriga miljömyndigheters önskemål. Ansökan
innebär bland annat att bruket förbinder sig att genomföra åt-
gärder för att minska utsläppen till vatten samt att därefter göra
en ny undersökning av utsläppens miljöeffekter. Förhandling 
i Miljödomstolen beräknas ske under 2000. Ärendet handläggs
enligt miljöskyddslagen.

WORKINGTON. Environmental Agency gav tillstånd att öka pro-
duktionen samt även tillverka peroxidblekta produkter. De tek-
niska installationerna är genomförda och togs i drift under 1999.

I samarbete med Environmental Agency genomfördes omfat-
tande undersökningar av vattenmiljön i havet utanför bruket.
Resultaten hittills pekar på att miljösituationen är god. Ytter-
ligare undersökningar kommer att göras. Därefter skall behovet
av eventuella åtgärder bedömas.

Miljöledning och -certifiering

ISO 14001. Miljöarbetet i koncernen har sedan 1970-talet bedrivits
med hjälp av interna miljöledningssystem. För att ytterligare
effektivisera arbetet införs efter hand det certifierade miljöled-
ningssystemet ISO 14001, vilket också integreras med kvalitets-
system enligt ISO 9000.

Under 1999 certifierades Holmen Skog, Braviken, Wargön
och Iggesunds Sågverk enligt ISO 14001. Under 2000 är målet
att även Hallsta, Iggesunds Bruk, Workington, Domsjö Sågverk
och Ströms Bruk skall certifieras.

CERTIFIERING AV SKOGSBRUKET. Holmens skogsbruk är sedan 1998
certifierat enligt FSC, vilket innebär att skogarna sköts i enlighet
med den svenska FSC-standardens krav. 

Under 1999 erhöll Holmen Skog ytterligare två FSC-
certifikat:

FSC-SPÅRBARHET. Certifikatet innebär att Holmen har rutiner
för att spåra virkets ursprung.

FSC-GRUPPCERTIFIERING. Certifikatet innebär att Holmen Skog
kan FSC-certifiera sina virkesleverantörer.

Avfall

BIOBRÄNSLEASKA. Vid alla bruk i Holmen arbetar man för att
hålla mängden avfall till deponi så liten som möjligt. Genom
källsortering sorteras sådant material ut som kan återanvändas
eller återvinnas, till exempel metallskrot. Dock bidrar den ökade
användningen av biobränslen till att avfallsmängderna ökar. Vid
flera av Holmens bruk är biobränsleaskor idag den dominerande
delen av avfallet. För närvarande deponeras huvuddelen av
askorna.

Ett sätt att använda biobränsleaska är att sprida den på skogs-
mark som gödning. Ett annat är att använda askan istället för
grus och stenkross som utfyllnad vid vägbyggen. Holmen deltar
i studier och försök inom båda dessa områden.

Avfallsskatt 

Från och med den 1 januari 2000 utgår skatt med 250 kr per ton
avfall som deponeras. För vissa avfall medges avdrag (grönlut-
slam, returfiberavfall och aska från bränt avsvärtningsslam).
Detta innebär vissa lättnader, men för huvuddelen av det depone-
rade avfallet måste ändå skatten betalas.

För Holmens del beräknas skatten år 2000 uppgå till cirka
20 Mkr.

Försäkringar

Holmen samordnar försäkringsskyddet för de tillverkande enhe-
terna. Det gäller skydd för egendoms- och avbrottsrisker samt
skadeståndskrav som kan ställas mot Holmen avseende allmänt
ansvar och produktansvar.

Skydd för plötslig och oförutsedd miljöskada finns inbyggd 
i den globala ansvarsförsäkringen. Skydd mot långsiktig på-
verkan på miljön i anslutning till Holmens verksamhet tecknas 
i en miljöansvarsförsäkring som avses omfatta även utlandsverk-
samheten.

Forskning och utveckling

Miljövärderingar ingår som en naturlig del i Holmens verksam-
heter och i alla utvecklingsprojekt. Holmen deltar med egen
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Sammanfattning 1999
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personal i ledande funktioner i branschens gemensamma miljö-
forskning. Under 1999 genomfördes studier inom bland annat
följande områden:

Miljöeffekter av biologisk rening.

Metoder att minska bildning av kväveoxider.

Nedbrytning och fördelning av komplexbildare i recipienter.

Miljöeffekter av utsläpp av elfilterstoft.

Eventuell förekomst av östrogent verkande ämnen i avlopps-
vatten.

De branschgemensamma projekten utförs vid högskolor, uni-
versitet och miljöforskningsinstitut. En del av projekten drivs i
samverkan med Naturvårdsverket och delfinansieras av staten.

Debatt

Det pågår fortfarande en viss debatt om skogsbrukets metoder.
Fokus för miljödebatten har emellertid förskjutits mot storskaliga
och globala frågor som till exempel koldioxidutsläppen och
deras bidrag till växthuseffekten.

Ansvar för avslutade verksamheter 

STRÖMS BRUK. Avfall innehållande kvicksilver och arsenik från
de nedlagda sulfit- och klorfabrikerna finns deponerat inom
fabriksområdet. Enligt miljöbalken är Holmen ansvarigt för detta
område. Tillsammans med länsstyrelsen genomfördes ett under-
sökningsprogram. Det visar på låga halter kvicksilver och arse-
nik samt på en mycket långsam transport av grundvatten till
omgivande vattenområden. Länsstyrelsens bedömning av under-
sökningen väntas komma under 2000.

ROBERTSFORS. Den nedlagda impregneringsplatsen för trä under-
söktes under 1997 och 1998 i samråd med länsstyrelsen. Marken

på platsen innehåller arsenik och har inhägnats. Föroreningen
ägde rum innan Holmen tog över området, varför saneringskrav
formellt inte kan riktas mot Holmen. Länsstyrelsen har sökt
statliga medel för en sanering. Några medel är dock ännu inte
beviljade.

DOMSJÖ . Kvicksilverhaltigt slam från den nedlagda klorfabriken
lagras i en betongbehållare inom fabriksområdet. Holmen har
undersökt möjligheterna att avlägsna slammet för slutligt
omhändertagande hos SAKAB.

SVARTSJÖARNA. Hultsfreds kommun har aktualiserat frågan om
sanering av Svartsjöarna som är belastade med kvicksilver. De
ligger nära Pauliströms Bruk, som tidigare ägdes av Holmen.
Några krav att bekosta sanering har inte riktats mot Holmen.
Kommunen har sökt statliga medel men har hittills inte erhållit
sådana.

STOCKA. Vid det nedlagda sågverket kommer en kompletterande
undersökning att göras för att fastställa om marken är förorenad
av pentaklorfenol.

HÅSTAHOLMEN. Vid det nedlagda sågverket kommer en under-
sökning av marken att göras för att fastställa om där finns några
föroreningar.

Några beslut om åtgärder har inte fattats i de ovan nämnda
fallen. Det är därför inte möjligt att bedöma vilka kostnader som
är förknippade med dem för Holmens del.

Överskridanden och klagomål

HALLSTA. Villkoren för utsläpp av fiberrester (SÄ) överskreds
med 13 procent under 1997. Länsstyrelsen överlämnade ärendet
till åklagare för vidare prövning.

BRAVIKEN. Efter prövning har åklagaren beslutat åtala bruket för
att utan tillstånd under 1997 ha använt biobränsleaska från bark-
pannan som utfyllnad och markberedning inom industriområdet.

IGGESUNDS BRUK. Bullret från bruket överskred det tillåtna gräns-
värdet 45 dBA nattetid. Länsstyrelsen överlämnade ärendet till
åklagare för vidare undersökning.

HOLMEN SKOG anklagades av miljöorganisationer i Östergötland
för att ha utfört avverkningar och inköp av virke på felaktigt sätt.
En intern utredning visade i några fall på bristande rutiner hos
Holmen Skog. Ett fall hänfördes till dålig kommunikation mellan
Holmen Skog och myndigheterna och även myndigheterna sins-
emellan. I övriga fall var Holmen Skogs agerande korrekt.
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Miljöåret i korthet
Intensivt arbete inför nya miljö-
tillstånd för Braviken, Hallsta,
Iggesund och Workington.

Avsevärt minskade utsläpp av
svavel vid Iggesunds Bruk.

ISO 14001-certifiering av Braviken,
Wargön, Iggesunds Sågverk och
Holmen Skog.

Ytterligare två FSC-certifikat till
Holmen Skog.

Forskning om biologisk rening och
dess miljöpåverkan.
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Miljöinvesteringar kostar mycket pengar. Samtidigt
genererar en god miljöprofil intäkter, som dock är
svåra att fastställa i ekonomiska termer. Miljö-
åtgärdernas stora värde ligger i vad som sker
i miljön – i vattnet utanför bruken, i skogarna och
i atmosfären.

De miljöproblem som varit förknippade med Holmens verksam-
het är i huvudsak lösta. Effekterna på vattenmiljöerna utanför
bruken är numera små. Skogarna brukas med inriktning att deras
naturliga mångfald av djur och växter skall kunna fortleva.

Även om miljöpåverkan minskat, kan man dock inte vara helt
säker på att alla problem är lösta. Det är egentligen bara naturen
själv som kan ge svar på denna fråga. Men i ”långsamma” eko-

system, som skogarna, kommer det att ta kanske 50 år eller mer
innan det med säkerhet går att säga om de tillämpade metoderna
ger avsedd verkan. Dagens skogsbruk utgår från de kunskaper
om sambanden i naturen som idag finns att tillgå. Vartefter nya
forskningsrön ger nya kunskaper kan metoderna komma att för-
ändras.

I vattenmiljöerna utanför bruken går det däremot redan nu 
att konstatera en tydlig och positiv utveckling. Detta bekräftas 
av studier som gjorts under senare år med syfte att få ett
precisare mått på förbättringens storlek och undersöka om 
det finns kvar svaga, men kanske långsiktiga effekter på eko-
systemen.

Holmen anser det viktigt att med hjälp av oberoende forskare
kartlägga verksamhetens effekter i miljön för att kunna fastställa
behovet och värdet av ytterligare miljöinvesteringar.
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Värdering av miljöarbetet

Villkoren för Holmens verksamhet sätts av Miljödomstolen. 
Förhandlingarna sker mellan fyra huvudparter; företag, 
miljömyndigheter, miljöorganisationer och politiker.

*Naturvårdsverk, läns-
  styrelse, kommunala 
  miljökontor.

Miljödomstolen
Beslutar i miljöärenden. 

Besluten fattas genom att lyssna 
på de olika parternas argument och
 värdera om den miljönytta som kan 

uppnås med en åtgärd är 
ekonomiskt rimlig och 

tekniskt möjlig. 

I Miljödomstolen värderas olika intressen mot varandra

Miljö

Teknik Ekonomi

Politikerna
Arbetar för bättre miljö. Beaktar syssel-
sättningsaspekter. Kan inta olika ståndpunkter 
allt efter olika omständigheter. Är lyhörda för 
den allmänna opinionens åsikter.

Företaget
Söker tillstånd för sin verksamhet. Måste vara
lönsamt för att existera. Är väl insatt i frågor 
som har med miljö, teknik och ekonomi att göra.  

Miljörörelsen
Arbetar för bättre miljö. Är starkt fokuserad 
på miljöfrågorna.

Miljömyndigheterna*

Arbetar för bättre miljö. Kräver 
tekniska lösningar. Är väl insatt 
i frågor som har med miljö och 
teknik att göra.
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Miljöinvesteringar har också en intäktssida. Men denna är svår
att precisera i ekonomiska termer. Förbättrad produktions-
ekonomi är en del, långsiktiga marknadsfördelar en annan.

PRODUKTIONSEKONOMISKA FÖRDELAR. Miljöåtgärder kan innebära
fördelar i produktionen genom att förluster av fibrer och kemika-
lier kan minska. Till exempel kan återvunna fibrer användas som
biobränsle vilket bidrar till att minska energikostnaderna.

LÅNGSIKTIGA MARKNADSFÖRDELAR. Den goda miljöprofil som
Holmen har ger utan tvekan långsiktiga fördelar på marknaden.
Det kan vara sådant som att behålla marknadsandelar eller att
kunna genomföra vissa affärer. En god miljöprofil är ett viktigt
element både för produkternas image och för bilden av företaget
som långsiktig samarbetspartner. Sådana värden låter sig dock
svårligen fastställas i ekonomiska termer.

HOLMENS SYN PÅ  INTÄKTER AV MILJÖVÅRD. God miljöprofil är en
lika stor självklarhet som god produktkvalitet, leveranssäkerhet,
service och konkurrenskraftiga priser. En god miljöprofil är ett
viktigt instrument för att upprätthålla långsiktigt goda relationer
med kunderna. Holmen strävar efter att ta till vara de värden som
ligger i dagens goda miljöprofil.

Att identifiera direkta miljöinvesteringar och kostnader för
reningsanläggningar är förhållandevis enkelt. Däremot är det
svårare att bedöma kostnaderna för integrerade miljöåtgärder
som beror på att processutrustning ersätts av ny med högre
miljöprestanda än den gamla.

För att komma till rätta med detta problem delas miljö-
investeringarna i två delar; de som är direkt hänförbara till
miljöåtgärder och de som är integrerade, det vill säga ingår
i ny utrustning och vars kostnader därför bara kan bedömas.

DIREKTA MILJÖ INVESTERINGAR. Exempelvis externa renings-
anläggningar. Hela summan utgör en miljöinvestering.

INTEGRERADE MILJÖ INVESTERINGAR. Ny utrustning med bättre
miljöprestanda än den som ersätts. Sådana miljöinvesteringar har
inte tillkommit enbart av miljöskäl. De låter sig därför bara fast-
ställas genom att man bedömer andelen ”miljö” i dem.

Miljöhänsyn väger tungt vid val av processutrustning, varför
de integrerade miljöinvesteringarna blir betydande.

Intäkter

Ökat naturvärde

Investeringar 
och kostnader

Miljöinvesteringar, Mkr 1999 1998

Direkta miljöinvesteringar 19 47

Integrerade miljöinvesteringar 120 37

Totalt 139 84

Miljökostnader, Mkr 1999 1998

Drift 79 71

Kapital 74 82

Miljöskatter och miljöavgifter 40 36

Övrigt 22 23

Totalt 215 212

H O L M E N  O C H  M I L J Ö N

Det miljöarbete som Holmen bedrivit i 30 års tid har resulterat
i att vattenkvaliteten utanför bruken förbättrats kraftigt. Genom
att minska utsläppen till luft har Holmen också bidragit till att
minska den globala påverkan som luftföroreningarna står för.
I skogarna skapas förutsättningar för att de arter som ingår i de
naturliga ekosystemen skall kunna fortleva i livskraftiga bestånd. 

Sammantaget innebär detta att naturvärdena i brukens när-
områden och i skogarna har förbättrats påtagligt. Eftersom
åtgärderna och de etablerade metoderna ännu inte gett full effekt
kommer den positiva utvecklingen att fortsätta.



På detta uppslag sammanfattas några av de
företeelser i omvärlden som påverkar eller som
kommer att påverka Holmens verksamhet.

Hållbar utveckling

FAKTOR 10. Runt om i världen utvecklas idéer om hur det framtida
hållbara samhället kan skapas. Hållbar utveckling är ett begrepp
som ofta nämns i detta sammanhang. Det är svårt att ge en exakt
definition av vad det står för. Den vanligaste beskrivningen är:
”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov”.

Exempel på vad som behöver uppnås ges av Faktor 10-klub-
ben, som bildades med stöd av FN 1994. Man anser i klubben,
att världens resurser i framtiden inte kan användas på samma sätt
som idag. Materialflödena i i-länderna bör under en 30-årsperiod
minska till en tiondel av dagens flöden. Dessa tankegångar har
skärskådats och forskarna diskuterar idag olika nivåer från faktor
fyra till faktor tio.

I N T E G R AT E D  P R O D U C T  P O L I C Y,  I P P. Tankarna bakom IPP är att
genom helhetssyn på resursanvändning och miljöpåverkan i
produkternas hela livscykel driva utvecklingen mot mer miljö-
anpassade produkter. IPP befinner sig i ett startskede. I Sverige
och övriga nordiska länder drivs ett gemensamt IPP-projekt.
Dessutom pågår ett liknande arbete inom EU.

Holmen anser att hållbar utveckling är en bra vision att
sträva mot. Idéerna i Faktor 10 är dock svåra att genomföra i
praktiken. Holmen har i detta sammanhang en bra grund att
bygga på genom att av förnybar råvara tillverka återvinnings-
bara produkter.

Ny lagstiftning, nya regler

DEN NYA MILJÖBALKEN I  SVERIGE trädde i kraft 1999. Den betonar
kretsloppsprincipen, begreppet hållbar utveckling och resurshus-
hållning på ett tydligare sätt än den tidigare miljöskyddslagen.
Prövningen av miljöärenden sker nu i någon av de fem miljö-
domstolarna.

Holmen anser att miljöbalken inte innebär några stora för-
ändringar för hur miljöarbetet skall bedrivas.

EU-krav

IPPC. EUs direktiv Integrated Pollution Prevention and Control,
IPPC, innebär att miljöärenden skall prövas enligt liknande prin-
ciper som i miljöskyddslagen och miljöbalken. IPPC antogs av
EU 1997 och träder i kraft 2007. Den svenska miljöbalken är
anpassad till reglerna i IPPC.

Holmen anser att IPPC inte kommer att innebära några stora
förändringar för hur miljöärenden handläggs.

REGLER FÖR BIOBRÄNSLEN. Biobränsle i form av bark och trärester
betraktades av EU som avfall fram till 1998. Bränning av sådana
bränslen riskerade därmed att omfattas av de mycket stränga vill-
kor som gäller för avfallsbränning.

Efter intensiva insatser från Naturvårdsverket och branschför-
eningen Skogsindustrierna förändrade EU sin inställning. Rena
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biobränslen som bark, trärester och fiberslam undantas nu från
avfallsreglerna. Diskussionerna fortsätter om att få bränna även
slam från biologiska reningsanläggningar, vilket är ett effektivt
sätt att minska mängden avfall.

Holmen anser det angeläget att reglerna för eldning av bio-
bränslen verkligen gynnar biobränslen som bark, trärester,
fiberslam och reningsslam. Holmen ser dessa biobränslen som
viktiga för att minska användningen av fossila bränslen och den
tillförsel av koldioxid till atmosfären som de ger upphov till.

EU:S FÖRPACKNINGSDIREKTIV har hittills fokuserat på förpack-
ningsavfall och ensidigt gynnat materialåtervinning framför
energiåtervinning.

Holmen anser att miljöeffekterna måste bedömas ur helhets-
perspektiv och att frågan om material- eller energiåtervinning
skall avgöras från fall till fall. Det innebär att de använda pro-
dukterna skall ses som råvara för nya produkter och energi.

Marknadskrav

Allt fler kunder inför miljöledningssystem som ISO 14001 och
EMAS. Många kunder ger också ut egna miljöredovisningar. 
Ett ökande antal förlag och tryckerier miljömärker sina produk-
ter. Det har också blivit vanligt att kunder gör livscykelanalyser
för att värdera olika produkters miljöpåverkan från råvara till 
kund. Detta medför att kunderna i ökande grad bedömer Holmen
ur miljösynpunkt. Kraven ökar på deklaration av och dokumenta-
tion om Holmens produkter och av hur de tillverkas.

Flera trävarukunder i främst Storbritannien, men också i
Holland och Tyskland, ställer krav på att råvaran skall komma
från miljöcertifierade skogar. Huvudsakligen är det företag
verksamma inom gör-det-själv-sektorn som ställer dessa krav.
Miljöargument är ett av verktygen i marknadsföringen av pro-
dukterna och man efterlyser därför trovärdiga miljömärken, typ
FSC, att sätta på produkterna. Även vissa tillverkare av färdiga
produkter, som till exempel trädgårdsmöbler, har börjat använda
miljöcertifiering i sin marknadsföring. Några stora byggvaru-
kedjor accepterar också andra miljömärkningssystem än FSC.

Holmen ser införandet av miljöledningssystem och miljö-
certifiering av skogsbruket som viktiga delar i kommunikationen
med kunderna.

Miljöcertifiering av skogsbruket

Holmens skogsbruk är certifierat enligt den internationella
skogsstandarden FSC sedan 1998. Det har dock hittills inte gått
att ange detta på Holmens kartong- och pappersprodukter. Så
som FSC-reglerna varit utformade har kraven på minsta andel
FSC-certifierad råvara varit så höga att detta inte varit möjligt.
Reglerna kommer att ändras under 2000.

Skogsägarföreningarna i Sverige, med 90 000 privata skogs-
ägare som medlemmar, har utvecklat egna system för miljö-
certifiering. Dessa system avser man ansluta till den nya, all-
europeiska skogscertifieringen PEFC, Pan European Forestry
Certification.

Holmen ser positivt på miljöcertifiering av skogsbruket och
anser det önskvärt att FSC och PEFC utvecklas till komplette-
rande system för miljöcertifiering av skogsbruk.

Krav från miljöorganisationer

Miljöorganisationerna följer kontinuerligt Holmens verksamhet.
Under senare år har uppmärksamheten varit fokuserad på skogs-
bruk och bevarad biologisk mångfald.

Holmen ser det som viktigt att ta del av miljörörelsens
argument och strävar efter att föra en konstruktiv dialog med
miljöorganisationerna.
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Internationell jämförelse 

Sammanställningen på denna sida visar utsläppen från olika
skogsindustrier i olika länder samt – där detta är möjligt –
medianvärden för länderna. Holmens bruk är markerade medan
övriga redovisas anonymt. Alla värden i diagrammen gäller
1997. Holmen-värden för 1999 redovisas separat.

Jämförelsen ger en bild av var Holmens anläggningar ligger i
ett internationellt perspektiv. Dock är jämförelsen tyvärr inte
fullständig eftersom öppenheten om miljönyckeltal inte är lika

stor i alla de redovisade länderna. För Sverige och Finland ingår
så gott som alla bruk medan underlaget från USA och Kanada
däremot är ofullständigt.

Trots detta framgår att vissa miljöfrågor prioriterats högre 
i Skandinavien än i USA och Kanada. Till exempel är utsläppen
av AOX avsevärt lägre från svenska och finska bruk än från
nordamerikanska.

Källa: Ekono/Duoplan, ”Environmental Performance, Regulations and
Technologies in the Pulp and Paper Industry”.
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Värde 1999: Braviken 2,1, Hallsta 6,1, Workington 18,4
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Omvärldsanalys, forts.
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Energi i form av värme och elkraft är en viktig
resurs för Holmen. Värmeenergin framställs i egna
anläggningar av främst biobränsle. Merparten av
elkraften köps externt. Vissa kvantiteter elkraft
produceras som intern mottryckskraft och av egen
vattenkraft.

Värmeenergi

BIOBRÄNSLE kommer från den del av veden som inte används för
massatillverkning. Vid Iggesunds Bruk, som är ett sulfatbruk,
genereras värmeenergi med returlutar som innehåller stora
mängder vedämnen. Där används också sågspån från det när-
belägna Iggesunds Sågverk. Vid övriga bruk används bark,
vedrester och reningsslam.

FOSSILA BRÄNSLEN. Olja används som komplement för att pro-
ducera ånga vid de flesta bruk. I Workington används naturgas.
I Hallsta, Braviken och Workington utnyttjas också överskotts-
värme från massatillverkningen vilket minskar behovet av 
fossila bränslen.

Elenergi

MOTTRYCKSKRAFT produceras huvudsakligen med hjälp av ånga 
i egna anläggningar.
VATTENKRAFT produceras i egna och partnerfinansierade bolag
med kraftverk i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Ljusnan,
Iggesundsån och Motala Ström.
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Resursanvändning – energi

Användning av värmeenergi Användning av elenergi 

Bioenergi

Fossil energi

Fossila bränslen
Olja
Naturgas
Returlutar
Bark, ved
Totalt

4 494
3 330
7 178
4 999

20 001

4 800
3 300
5 917
4 927

18 944

1998TJ GWh1999
Inköpt elenergi
Vattenkraft
Mottryckskraft
Totalt

2 141
1 384

400
3 925

1998
2 464
1 135

338
3 937

1999

1999 1999

Returlutar 36%

Bark, ved 25%

Olja 22% 
Vattenkraft 28%

Inköpt elenergi  63%

Naturgas 17%
Mot-

trycks-
kraft 9%

R E S U R S A N V Ä N D N I N G
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Resursanvändning – virke

Bolag B:s massa- och pappersbrukMånga tusen privata skogsägare

Bolag A:s 
massa- och pappersbruk

Bolag B:s skog

Bolag A:s skog

Import

Sågverk

Skogsägar-
förening

Den svenska virkesmarknaden är komplicerad. Det finns ett litet
antal skogsföretag och cirka 240 000 privata skogsägare, av vilka
många är medlemmar i skogsägarföreningar. Det finns också
många kommuner som äger skog. 

Virket levereras till sågverk, massabruk och träförädlings-
industrier. För att minimera transporter och miljöpåverkan byts
virke mellan marknadens parter i ett komplicerat flöde. Virket kan
därför byta ägare flera gånger innan det når sin slutdestination.

Holmens virkesanskaffning

De svenska anläggningarna förbrukar cirka 4,5 miljoner kubik-
meter massaved och sågtimmer per år. I Holmens egna skogar
avverkas genomsnittligt drygt två miljoner kubikmeter per år.
Allt detta virke levereras dock inte till de egna bruken. Olika
skogsindustrier behöver olika typer av ved och av det skälet, men
också för att minska transportkostnader och miljöpåverkan, byter
bolagen virke med varandra.

Miljöcertifiering

Alla de stora svenska skogsföretagen är certifierade enligt den
internationella skogsstandarden FSC. Även många privata skogs-
ägare är FSC-certifierade.

Skogsägarföreningarna i Sverige har utvecklat egna certi-
fieringssystem. Skogsägarföreningarna avser att inordna sina
certifieringar i det nya europeiska certifieringssystemet PEFC.

Miljöcertifiering, Holmen

Holmen Skog innehar följande miljöcertifikat:

FSC-skogsskötsel

FSC-spårbarhet

FSC-gruppcertifiering

ISO 14001.

Tillväxten överstiger avverkningen i Holmens skogar

Certifiering kon-
trollerad av FSC

betyder att skogen
sköts enligt en

strikt, miljömässig,
social och ekono-

misk standard.

Sverige

Miljöcertifierad skog i Sverige Areal, milj hektar Andel av all skog, %

FSC, Skogsföretag 9 40
FSC, Privata skogsägare 0,3 1,2
Andra certifieringssystem 0,8 3,5

Totalt 10,1 44,7

FSC – Forest Stewardship Council

FSC är en oberoende internationell organisation som 
verkar för att världens skogar brukas på ett sätt 
som är acceptabelt ur tre olika perspektiv:

miljömässigt  socialt  ekonomiskt

FSC bildades 1993 på grundval av bland annat de 
tankar som föddes under FNs miljökonferens i Rio 
1992. De företag som certifierar sin skog enligt FSC 
förbinder sig att bruka skogen i enlighet med FSCs 
principer och den nationella standarden i 
respektive land.

Bakom den svenska FSC-standarden av år 1997 
står bland annat skogsföretag, miljöorganisationer, 
kunder, fackföreningar, samer samt svenska kyrkan.
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Holmens virkesanskaffning

Sedan 1994 har Holmen Skog ett eget anskaffningsbolag i Est-
land. Verksamheten omfattar inköp och transport av virke.

Under 1999 importerade Holmen 930 000 kubikmeter virke
från Estland. Merparten utgjordes av björkved till Iggesunds
Bruk samt granved till Hallsta.

Cirka tre procent av de estniska skogarna är helt skyddade av
naturvårdsskäl. Andelen delvis skyddade skogar är cirka tolv
procent. En omfattande inventering har påbörjats för att identifi-
era de biologiskt mest värdefulla skogsbiotoperna.

Miljöcertifiering

Arbetet pågår med en estnisk FSC-standard. Ett förslag kommer
att läggas fram under första halvåret 2000.

Holmens virkesanskaffning

Iggesund Forestry anskaffar årligen cirka 300 000 kubikmeter
granved och 50 000 kubikmeter sågverksflis till kartongbruket i
Workington. Merparten av virket kommer från statligt ägda sko-
gar, främst i sydvästra Skottland och norra England. En mindre
del köps av privata skogsägare. Så gott som all skog i Storbritan-
nien är anlagd på 1900-talet och brukas intensivt i korta
omloppstider. 

Iggesund Forestry har en egen avverkningsorganisation som
årligen avverkar cirka 200 000 kubikmeter virke.

Miljöcertifiering

Alla skogar som ägs av den brittiska staten certifierades i novem-
ber enligt FSC. Under våren beräknas även merparten av de
privata skogarna i Storbritannien bli FSC-certifierade. 

Det innebär att all råvara till Workington kommer att vara
certifierad enligt FSC under 2000.
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GRUNDKRAV. Gällande lagar och föreskrifter i respektive
ursprungsland utgör grundnivån för ställda miljökrav.
Holmen Skog avverkar inte i, eller köper virke som kommer
från följande typer av skogar:

Nyckelbiotoper i Sverige enligt skogsvårdsmyndighetens
tillämpning.

Skogar som är skyddade av naturvårdsskäl.

Urskogar.

Gammelskogar, d v s utpräglat olikåldriga och skiktade
naturskogar med riklig förekomst av gamla, grova träd och
rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Undantag från dessa restriktioner kan göras för virke som
kommer från biotopvårdande avverkning i enlighet med skogs-
vårdsmyndighetens rekommendation.

URSPRUNGSKONTROLL.  Det är Holmen Skogs strävan att ha en så
god bild som möjligt av virkets ursprung. I de fall det finns
farhågor om att erbjudet virke härrör från skogar av ovan
beskrivna typ söker Holmen Skog klarhet genom kontakter
med myndigheter eller genom att av säljaren/avverkaren kräva
uppgift om ursprung. Oriktigt lämnade uppgifter om ursprung
ger Holmen Skog rätt att utan ersättning till säljaren avbryta
affären.

Holmens riktlinjer för virkesköp

Estland Storbritannien
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Returpapper används vid Braviken och Hallsta
som råvara till främst tidningspapper och telefon-
katalogpapper.

Holmen Paper förbrukar cirka 440 000 ton returpapper per år,
främst dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger och
reklamtrycksaker. Merparten består av papper som samlats in
från hushållen medan en mindre del utgörs av tryckerispill och
osålda tidningar. Något mer än hälften, 55–60 procent, kommer
från Sverige medan resten importeras.

Huvuddelen av returpapperet anskaffas av det delägda bolaget
PÅAB, Pappersåtervinning AB, som utöver anskaffning i
Sverige även importerar returpapper från Norge, Danmark och
Tyskland. Betydande kvantiteter anskaffas också i Storbritan-
nien, där Holmen Paper byggt upp en egen organisation för in-
samling av returpapper. Holmen Recycling, som företaget heter,
tar hand om spill från större kunders tryckerier och samlar in
returpapper från hushållen i vissa kommuner i Londonområdet.

Transporterna från England sker som returtransporter med
Holmen Papers långtidschartrade fartyg.

Returpapper ger nytt papper eller energi

Returpapper kan användas på två sätt: Dels som råvara till nytt
papper, dels som biobränsle för energiframställning. Insamlade
och returnerade tidningar är en homogen råvara som är lätt att
använda. Livscykelanalyser visar att det oftast är ett miljömässigt
bättre alternativ att återvinna tidningar som material än som
energi. Däremot är hanteringen med använda förpackningar
resurskrävande och dyrbar varför det i många fall är fördelakti-
gare att använda dem för energiframställning.

Bra för vissa papperstyper – men inte alla

Returpapper är en bra råvara för tidningspapper, katalogpapper,
hygienpapper, wellpapp samt vissa typer av förpackningskar-

tong. Däremot är returpapper inte någon lämplig råvara för hög-
kvalitativ kartong. Inte heller är det lämpligt för pappersproduk-
ter där det krävs styrka, vithet och fin yta för god tryckbarhet.

Nya fibrer behövs

En vedfiber kan användas flera gånger. Dock inte hur många
gånger som helst eftersom den slits och försvagas varje gång 
den används. Därför är det viktigt för pappersindustrin att fiber-
systemen i Europa hela tiden fylls på med nya fibrer från de
nordiska skogarna. Att vissa bruk idag kan tillverka tidnings-
papper av enbart returpapper beror på att den råvara man använ-
der till betydande del består av papper tillverkat av färska
vedfibrer.

Hög insamlingsnivå

I Sverige insamlas varje år cirka 600 000 ton lästa och olästa
tidningar. Det innebär att hela 80 procent eller fyra tidningar
av fem återvinns. Därmed är
det insamlingsmål på 
75 procent som gäller 
enligt förordningen
om producent-
ansvar, uppfyllt 
med god 
marginal.

Totalt insam-
las i Sverige cirka
1,4 miljoner ton
returpapper vilket
motsvarar 64 procent 
av den totala pappers-
konsumtionen i landet. 
För Västeuropa som helhet är 
motsvarande siffra 50 procent.
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Resursanvändning – returpapper

Resursanvändning – kemikalier
Kemikalier är nödvändiga för att ge produkterna
olika egenskaper. Vissa kemikalier används i stora
mängder, medan andra förekommer i bara mycket
små kvantiteter. Sammanlagt används i Holmen
ett par hundra olika kemiska produkter. Holmen
rapporterar i detalj vilka kemikalier som används
till miljömyndigheterna.

ENDAST GODKÄNDA KEMIKALIER. Innan en kemikalie får användas
måste den godkännas av det kemikalieråd som finns vid
Holmens samtliga bruk. Kemikalieråden består av experter på
kemi, arbetsmiljö och yttre miljö. Dessutom sker samråd med
miljömyndigheterna som ger tillstånd för användningen av 
kemikalier.
VILKA KEMIKALIER ANVÄNDS? Holmen redovisar den fullständiga
kemikalieanvändningen till miljömyndigheten. Av konkurrens-
skäl sker detta under sekretess.
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Holmens skogsbruk uppfyller kraven i den svenska
FSC-standarden. Skogarna sköts med inriktning
att minska skillnaderna mellan den ursprungliga
skogen och den brukade skogen.

Den övervägande delen av de svenska skogarna representerar en
naturtyp som brukar kallas halvnaturlig skog. De är präglade av
skogsbruk under flera hundra år men har samtidigt kvar mycket
av sina ursprungliga naturkvaliteter. De utgör naturligt funge-
rande ekosystem vilket skiljer dem från de renodlade plantage-
skogar som är vanliga i många andra länder.

Urskogen var en mosaik av olikåldriga skogstyper som mejs-
lats fram under årtusendena av återkommande skogsbränder. 
Där fanns bland annat:

skogar med månghundraåriga tallar samt döende och döda
träd.

lövdominerade skogar som uppkommit efter skogsbränder.

blandskogar, dominerade av gran och med inslag av gamla
och grova lövträd.

granskogar som inte brunnit på lång tid och med stort inslag
av gamla, döende och döda träd samt fallna träd i olika stadier av
nedbrytning.

Skogsbrukets påverkan

Människan har brukat de svenska skogarna i flera hundra år.
Olika typer av skogsbruk har avlöst varandra. Fram till 1900-
talets början var det i huvudsak ett rent exploaterande skogsbruk.
Under 1900-talet har skogarna restaurerats och virkesförrådet
fördubblats. 

Detta långvariga utnyttjande av skogarna har förändrat dem på
olika sätt. Framförallt har det blivit brist på månghundraåriga
träd, stående och liggande döda träd, bränd skog och mark, löv-
dominerad skog och orörda gransumpskogar.

Många växter och djur har fått förändrade livsförutsättningar
och trängts tillbaka i skogslandskapet. Vissa arters långsiktiga
fortlevnad i skogarna är hotad.

Holmens åtgärder

För att skapa förutsättningar för alla arter att fortleva i skogs-
landskapet brukas skogarna med anpassade metoder. Inrikt-
ningen är att minska skillnaderna mellan den brukade skogen
och den av människor orörda skogen. Viktiga urskogselement
som till exempel gamla träd och döda träd byggs på sikt in i den
brukade skogen. Vissa delar av skogen undantas helt från skogs-
bruk.

Holmens skogsbruk är certifierat enligt FSC.

Prioriterade miljömål i Holmen Skog

De prioriterade miljömålen är basen i Holmen Skogs miljöcerti-
fiering enligt ISO 14001 och FSC. De är långsiktiga och gäller
därför över en längre tidsperiod.

Minst fem procent av den produktiva skogsmarksarealen inom
var och en av Holmen Skogs regioner skall undantas från avverk-
ning.

År 2002 skall varje distrikt ha utformat en eller flera hänsyns-
planer gällande för all Holmens skogsmark inom distriktets grän-
ser.

Under närmaste femårsperiod skall varje region inom Holmen
Skog vidta alla rimliga åtgärder för att hyggesbränna en areal
som motsvarar minst fem procent av föryngringsarealen på torr
och frisk mark.

På sikt skall minst fem procent av arealen frisk och fuktig
skogsmark utgöras av skogsbestånd som domineras av lövträd
under merparten av omloppstiden.

Minst 20 procent av den produktiva skogsmarksarealen inom
varje distrikt skall långsiktigt utgöras av bestånd som är äldre än
den lägsta slutavverkningsålder som anges i skogsvårdslagen
1994.
På sidan 27 finns en uppföljning av miljömålen.
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Miljöpåverkan – skog

Viktiga skillnader mellan olika skogstyper
Brukade skogar av den typ som finns
i Sverige utgör en mellanform mellan de helt
orörda urskogarna och de totalt omvandlade
plantageskogarna. I de brukade skogarna
finns det kvar urskogselement, även om de 
idag har minskat i antal och i vissa fall är
ovanliga. Avsikten är nu att öka andelen
urskogselement i de brukade skogarna.

Gamla träd Vanliga Ovanliga Saknas
Döda träd Vanliga Ovanliga Saknas
Skogsbränder Vanliga Ovanliga Saknas
Lövrika bestånd Vanliga Ovanliga Saknas
Fuktiga barrskogar Ostörda Tidigare kalhyggesbruk Omvandlade

Urskog Brukad skog Barrplantageskog

M I L J Ö P Å V E R K A N



VATTENKVALITETEN utanför Holmens anläggningar har successivt
förbättrats under de senaste 30 åren. Idag är miljöförhållandena
goda vid de flesta bruk. 

För att kartlägga om det finns kvardröjande effekter på vatten-
kvaliteten och ekosystemen har omfattande undersökningar gjorts
under senare år. Arbetet har skett inom ramen för de kontroll-
program och utredningar som ingår i brukens miljötillstånd.
Studierna omfattar bland annat fisk, alger, bottenvegetation och
bottendjur.

Dessa rapporter utgör underlag för faktaredovisningen på detta
uppslag. Referenser, se sid 17.
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Miljöpåverkan – vatten 
RESULTAT I  KORTHET. Tillståndet är 
gott i vattenmiljöerna utanför
Holmens anläggningar. Utanför 
Iggesunds Bruk finns dock fort-
farande vissa biologiska effekter, 
men det är inte klarlagt om det är 
just utsläppen från bruket som är 
orsaken.

Braviken
Bråviken är en förhål-
landevis djup vik av
Östersjön och har god
vattenomsättning.
Den är påverkad av
Motala Ström som flyter
genom Östergötlands
jordbruksbygder samt av avloppen från Norrköping
med omgivande kommuner.

Syreförbrukande ämnen
Bravikens andel av total tillförsel: 1–2 procent.

Syremättnadsgrad
Bottenvatten, nära bruket: 69 procent under den
mest kritiska perioden.

Växtnäringsämnen
Kväve: Årsmedelvärdena i den inre delen: 340–510
mikrogram per liter.
Myndigheternas miljömål: 750 mikrogram per liter.
Bravikens andel av total tillförsel: Cirka 2,5 procent.
Fosfor: Årsmedelvärdena i den inre delen:
28–39 mikrogram per liter.
Myndigheternas miljömål: 25 mikrogram per liter.
Bravikens andel av total tillförsel: Cirka 2 procent.

Kommentarer
Den marginella tillförseln av näringsämnen från
Braviken innebär att bruket endast i ringa omfatt-
ning påverkar produktionen av växtplankton
i Bråviken.
Djurlivet i Bråvikens bottenskikt är av naturen art-
fattigt. Vanligast är östersjömusslan. Under senare
år har antalet små musslor ökat vilket tyder på god
föryngring, sannolikt beroende på förbättrad vatten-
kvalitet.

Hallsta
Edeboviken 
är en trång vik 
med begränsad 
vattenomsättning.

Syreförbrukande ämnen
Hallstas andel av total tillförsel: cirka 50 procent.

Syremättnadsgrad
Bottenvatten närmast bruket: 50 procent under den
mest kritiska perioden på sensommaren.
Ytvatten närmast bruket: mer än 70 procent, genom-
gående under året.

Växtnäringsämnen
Kväve: Årsmedelvärden (1996): 360–500 mikrogram
per liter, vilket av miljömyndigheten bedöms som
måttligt höga halter.
Hallstas andel av total tillförsel: 22 procent.
Fosfor: Årsmedelvärden i den inre delen: 18–23
mikrogram per liter, vilket av miljömyndigheten
bedöms som måttligt höga halter.
Hallstas andel av total tillförsel: 29 procent.

Kommentarer
De minskade utsläppen till Edeboviken gör att djur-
livet återhämtat sig. Östersjömusslan finns nu åter
i vikens inre delar vid pappersbruket. Utvecklingen
har varit snabb, framförallt under senare år. Djur-
livet på bottnarna i vikens inre delar är dock ännu
inte helt i balans, vilket sannolikt beror på kvar-
dröjande effekter av tidigare utsläpp men även på
fartygstrafik och muddring. Den rikliga förekomsten
av unga musslor tyder på att stammen utvecklas
positivt.
Undersökningar av fisklivet visar att bestånden är
normala och att det inte finns någon negativ på-
verkan av Hallstas avloppsvatten. Abborrarnas
hälsa, fortplantningsförmåga och leverfunktion är
normal.

Wargön
Göta älv är Sveriges
största vattendrag,
med en genomsnittlig
vattenföring om 500 m3

per sekund.

Syreförbrukande ämnen
Wargöns andel av total tillförsel: cirka 2 procent.

Syremättnadsgrad
100 procent.

Växtnäringsämnen
Kväve: Wargöns andel av total tillförsel: mindre än
0,4 procent.
Fosfor: Wargöns andel av total tillförsel: cirka
1 procent.

Kommentarer
Den marginella tillförseln av näringsämnen från
Wargön gör att brukets gödande effekt nedströms
älven och i havet är försumbar. Koncentrationen av
syreförbrukande ämnen i Göta älv ligger på samma
nivå som vid seklets början och är idag mindre än
en tredjedel jämfört med maxnivån 1970. 
På grund av den höga vattenföringen och den stora
utspädningen har det inte bedömts meningsfullt att
göra någon studie av brukets inverkan på vatten-
levande organismer. 
Göta älv är vattentäkt för Göteborgs stad. Enligt
gällande normer för dricksvattentäkter är vatten-
kvaliteten i Göta älv god.
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Miljöförhållandena i den recipient – vatten-
område eller vattendrag – som tar emot
utsläppen från anläggningarna beror på flera
olika faktorer:

1. Öppenhet, djup och vatten-
omsättning.

2. Belastning med andra utsläpp.

3. Ekosystemets sammansättning.

4. Ekosystemets känslighet.

De ämnen som finns i utsläppen späds ut 
och sprids i större eller mindre grad. En del
organiska ämnen bryts ned, varvid de förbrukar
syre. Andra sjunker till botten och binds i
bottensedimenten. En del ämnen är svårned-
brytbara och sprids över stora vattenområden 
i låga koncentrationer.

Referenser:
Fakta om Göta älv (1996), Göta Älvs vattenvårds-
förbund & Institutionen för tillämpad miljöveten-
skap vid Göteborgs Universitet.
Göta älv – vårt dagliga vatten (1995). Samman-
fattning av Göta älvs vattenvårdsförbunds under-
sökningar 1992–1994.
Recipientkontroll i Motala Ströms avrinnings-
område (1996–98). Enstedts Limnologiska Konsult-
byrå AB.
Miljöförhållanden i recipienten till Iggesunds 
Bruk (1998). Olle Grahn och Olof Sangfors, Miljö-
forskargruppen. 
Miljökonsekvensbedömningar av nuvarande 
och framtida produktion vid Hallsta Pappersbruk
(1998). Eva Waltersson och Lars Landner, Miljö-
forskargruppen.
Sammanfattande bedömning av påverkan på
recipientmiljön genom utsläppen från Hallsta
Pappersbruk (1998). Lars Landner, Miljöforskar-
gruppen.

Iggesunds Bruk
Iggesundsfjärden och
Gårdsfjärden har
begränsad vatten-
omsättning.

Syreförbrukande ämnen
Iggesunds Bruks andel av total tillförsel: 40 procent.

Syremättnadsgrad
Bottenvatten i Gårdsfjärden: mer än 80 procent.
Ytvatten nära bruket: 60 procent under den mest
kritiska perioden.

Växtnäringsämnen
Kväve: Årsmedelvärden i Gårdsfjärden: 300–500
mikrogram per liter vatten, vilket av miljömyndig-
heten bedöms som måttligt höga halter. 
Iggesunds Bruks andel av total tillförsel: 40 procent.
Fosfor: Årsmedelvärdena i de inre delarna av
fjärdarna: 15–30 mikrogram per liter vatten, vilket av
miljömyndigheten bedöms som måttligt höga halter. 
Iggesunds Bruks andel av total tillförsel: 70 procent.

Kommentarer
Sedan slutet av 1980-talet har Iggesunds Bruks
utsläpp minskat kraftigt. Djurlivet på bottnarna har
utvecklats positivt. I de yttre delarna av fjärdarna är
östersjömusslan vanlig. I de inre delarna bedöms
återgången till normalt djurliv ta ytterligare en tid. 
På 1980-talet fanns en tydlig och negativ påverkan
på fiskbeståndets artsammansättning och hälsa. 
En omfattande studie 1996 visade att effekterna
minskat påtagligt. Dock var abborrarnas lever-
funktion och fortplantningsförmåga i viss mån fort-
farande påverkad.
Dessa effekter kan dock inte med säkerhet hänföras
till utsläppen från Iggesunds Bruk eftersom fjär-
darna även tillförs föroreningar från Delångersån.

Workington
Irländska sjön. Kusten
är öppen och under
inflytande av starka
tidvattenströmmar.
Vattnet längs kust-
sträckan påverkas
också av ett kommunalt
reningsverk samt floden Derwent.

Syreförbrukande ämnen
Brukets andel av total tillförsel: cirka 40 procent.

Syremättnadsgrad
Syrehalt utanför bruket och andra mätpunkter:
mer än 90 procent.

Växtnäringsämnen
Kväve: Workingtons andel av total tillförsel:
cirka 2 procent.
Fosfor: Workingtons andel av total tillförsel:
cirka 6 procent.

Kommentarer
Under 1999 inleddes ett samarbete med Environ-
ment Agency för att närmare undersöka spridning,
utspädning och effekter av utsläppen i havet utanför
Workington.
Sedan 1971 mäts ekosystemets artmångfald i ome-
delbar anslutning till den punkt där brukets avlopps-
vatten släpps ut. Antalet arter har ökat från 20-30
under perioden 1970-1986 till cirka 110 under de
senaste åren. 
Workingtons påverkan på det marina ekosystemet
är liten. Dock är utsläppen synliga från stranden vid
viss vind- och strömriktning.
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Holmens verksamhet orsakar olika typer av utsläpp
till atmosfären. De har endast marginell effekt
i brukens närområden, men bidrar tillsammans
med samhällets övriga utsläpp till den globala
påverkan på atmosfären.

Utsläpp till atmosfären

SKOGSBRUKET

Fossil koldioxid, svaveloxider och kväveoxider finns i av-
gaserna från skogsmaskiner och lastbilar.

TILLVERKNINGEN

Biogen koldioxid frigörs då man eldar biobränslen i brukens
energianläggningar.

Fossil koldioxid frigörs då man eldar olja, kol och naturgas i
brukens energianläggningar.

Svaveldioxid och kväveoxider finns i avgaserna från brukens
energianläggningar.

Lukt. Sulfatfabriker luktar illa på grund av extremt luktstarka
svavelföreningar som ger en påtaglig lukt även i mycket låga
koncentrationer.

TRANSPORTERNA

Fossil koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider finns i av-
gaserna från fartyg och lastbilar som transporterar råvaror och
produkter.

Miljöeffekter

BIOGEN KOLDIOXID. Koldioxid är en kolförening i gasform. Kol är
livets byggsten och ingår i allt levande. Biogen koldioxid frigörs
när biologiskt material multnar eller när man eldar ved. Den
biogena koldioxiden ingår sedan miljoner år i kolets kretslopp i
atmosfären och har ingen negativ miljöpåverkan.

FOSSIL KOLDIOXID frigörs när man eldar fossila bränslen som olja,
kol och naturgas. Detta tillför atmosfären nya mängder koldioxid
eftersom den kommer från kol och olja som tidigare legat lag-
rade i jordskorpan. Fossil koldioxid anses vara den mest bidra-
gande orsaken till växthuseffekten.

SVAVELDIOXID bildas då man eldar svavelhaltiga, fossila bränslen.
I atmosfären ombildas svaveldioxiden till svavelsyra som når
mark och vatten i form av sur nederbörd. Försurningen av mark
och vatten har minskat men är fortfarande ett problem.

KVÄVEOXIDER bildas då man bränner fossila och biogena bränslen.
I atmosfären kan dessa bidra till att ozon bildas. Kväveoxiderna
kan också omvandlas till salpetersyra och via nederbörden verka
både försurande och gödande på mark och vatten.

LUKT. Den karaktäristiska lukt som omger alla sulfatfabriker är
ofarlig men upplevs av de flesta människor som obehaglig.

Holmens åtgärder

MINSKADE UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER

Styra förbränningen så att så lite kväveoxider som möjligt
bildas.

Effektivisera användningen av energi.

Tillsätta kemikalier vid förbränning vilket minskar mängden
kväveoxider.

Effektivisera transporterna.

MINSKADE UTSLÄPP AV SVAVELDIOXID

Installera processteknik som ger låga utsläpp.

Rökgasrening.

Använda bränslen med låg svavelhalt i pannor och fartyg.

Effektivisera transporterna.

MINSKADE UTSLÄPP AV FOSSIL KOLDIOXID

Använda mer biobränslen och mindre fossila bränslen.

Effektivisera energianvändningen.

MINSKAD LUKT

Sluta systemen så långt det är möjligt.

Effektivisera luktdestruktionen. 
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Miljöpåverkan – luft

Sedan miljöarbetet 
startade på allvar 
1969 har utsläppen 
av svaveldioxid 
minskat till tio procent 
av de tidigare
nivåerna.

10%

100%
1969

1999

Utsläpp av
svavel till luft

M I L J Ö P Å V E R K A N



Då man tillverkar massa och papper uppstår rest-
produkter och avfall. Restprodukterna kan nyttig-
göras på olika sätt medan avfallet deponeras eller
tas om hand av särskilda återvinningsföretag.

Det är en viktig del i ekonomin vid Holmens anläggningar att
utnyttja råvaror och energi effektivt. Dock uppstår oundvikligen
restprodukter och avfall.

Vissa restprodukter används som biobränsle, till exempel bark
och vedrester. Men sedan de eldats återstår aska som det inte
finns någon användning för och som därför deponeras.

I brukens reningsanläggningar bildas också slam som avvatt-
nas och bränns vilket ger upphov till aska. Vissa typer av slam
kan inte eldas utan måste deponeras.

Trots ambitionerna att minimera avfallsmängderna handlar det
om stora mängder varje år. Av den totala mängden råvaror som
förbrukas vid Holmens anläggningar blir cirka 3 procent avfall. 

Holmen har därför under en följd av år arbetat för att minska
mängden avfall till deponi. Vid alla bruk tillämpas källsortering.
Pilotprojekt pågår med att sprida biobränsleaska på skogsmark
för att återföra mineralämnen till marken. Försök görs också med
att använda biobränsleaska som fyllmaterial i vägar.

Studierna är ännu inte avslutade och det finns många aspekter
som måste beaktas och utredas innan det går att ta ställning till
dessa alternativ.

De deponier som utnyttjas vid Holmens anläggningar bedöms
ha liten eller marginell miljöpåverkan. Mängden lakvatten är
liten. I den nyligen anlagda deponin vid Iggesunds Bruk leds
lakvattnet till brukets bioreningsanläggning.

Restprodukter

BARK OCH VEDRESTER. Utnyttjas som biobränsle eller som råvara
för jordtillverkning.

SÅGSPÅN. Utnyttjas som biobränsle.

AVSVÄRTNINGSSLAM. Bildas då returpapper avsvärtas. Utnyttjas
som biobränsle.

RENINGSSLAM. Bildas vid avloppsrening. Används som bio-
bränsle eller komposteras till jord.

METALLSKROT. Skickas till externa företag för återvinning.

Avfall

ASKA. Uppstår då man eldar biobränslen. Måste i de flesta fall
deponeras. Försök med alternativa användningsområden pågår.

RENINGSSLAM. Bildas vid avloppsrening. Måste i vissa fall depo-
neras beroende på lokala förutsättningar.

GROVAVFALL. Byggnadsavfall, rivningsmassor och liknande. Visst
grovavfall kan efter källsortering användas som biobränsle.

Farligt avfall

SLIP- OCH TVÄTTVÄTSKOR.

SPILLOLJOR.

KEMIKALIERESTER.

LYSRÖR OCH ELEKTRONIKSKROT.

Allt farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinnings-
företag.
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Miljöpåverkan – avfall
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86 kg* 0,4 kg

Avfall

Vad händer med avfallet?

Läggs på deponi.

Tas om hand av 
auktoriserade 
återvinnings-
företag.

Farligt avfall

Avfall Farligt avfall

Avfall – genomsnitt per 1 ton Holmen-produkter

*varav torrt avfall 45 kg

Då man tillverkar 1 ton papper bildas samtidigt



Under 1999 fortsatte Holmen arbetet med att
identifiera möjligheter att minska transporternas
miljöpåverkan. Bland annat genomfördes en miljö-
bedömning av Holmens leverantörer av transport-
tjänster.

Transporter av produkter mellan olika regioner är en av grund-
förutsättningarna för dagens samhälle. Under senare år har
transporternas miljöeffekter allt mer kommit i fokus för miljö-
debatten. 

Av Holmens totala miljöpåverkan står transporter av råvaror
och produkter för en betydande del. Det gäller i synnerhet
utsläppen av kväveoxider som till cirka 60 procent härrör från
transporterna. Sedan 1995 har Holmen arbetat med att kartlägga
dessa utsläpp och identifiera möjligheter att minska dem.

1995.  PILOTSTUDIE. En första studie av transporternas miljöpåver-
kan genomfördes.

1996–1997.  OMFATTANDE TRANSPORTSTUDIE. En så kallad livscykel-
inventering genomfördes för ett antal av koncernens huvud-
produkter till typiska kunder på kontinenten. Alla transporter
från den plats där virket avverkades i skogen till dess papperet
levererats till kundens lager studerades.

1998.  LÅGSVAVLIG OLJA VID FARTYGSTRANSPORTER. Alla egna och
långtidschartrade fartyg som transporterar Holmens produkter
till kontinenten och Storbritannien hade vid årets slut gått över
till lågsvavlig olja.

1999.  TRANSPORTÖRERNAS MILJÖARBETE STUDERADES. Holmen
började kartlägga miljöarbetet hos de transport-
företag som utför arbete åt koncernen.
Studien omfattade transporter med
fartyg, tåg och lastbil.

Syftet med kartläggningen är
att i ökad utsträckning kunna
ställa relevanta miljökrav
i samband med att 
transporttjänster upp-
handlas.

Så kan transporternas miljöpåverkan minskas:

Holmen arbetar för att minska transporternas miljöpåverkan på
huvudsakligen följande sätt: 

ÖKADE KRAV PÅ  TRANSPORTÖRER. Den studie av transportörernas
miljöarbete som genomfördes under 1999 utgör grunden för den
kravspecifikation som skall gälla vid all upphandling av trans-
porttjänster. Miljökraven sätts inledningsvis på sådan nivå att
huvuddelen av transportörerna kan uppfylla dem. Holmen anser
det viktigare att bidra till en positiv utveckling bland många
transportörer än att ställa krav som bara kan uppfyllas av få. 

Ett baskrav är att alla transportörer skall ha en miljöpolicy
samt förbinda sig att införa miljöledningssystem.

BÄTTRE LOGISTIK. Holmen samarbetar med SCA om sjötranspor-
ter av produkter från Iggesunds Bruk till kontinenten och Stor-
britannien. Genom ett ökat samspel mellan olika företag, inte
bara skogsföretag, skall möjligheterna att skapa effektiva och
bränsleeffektiva transportlösningar tillvaratas.

NY TEKNIK.  Successivt byts äldre lastbilar mot nya med bättre
miljöprestanda. Omfattande försök visar också att det går att
minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent genom 
att utbilda förarna i ett mer energibesparande körsätt. 

Genom att förse fartyg med katalysatorer kan utsläppen av
kväveoxider minskas.

Holmen anser att nuvarande transportsystem skall användas 
så effektivt som möjligt för att miljöpåverkan per tonkilometer
därigenom skall kunna minskas. Holmen ser de ökade miljö-
kraven på leverantörer av transporttjänster som ett sätt att driva
utvecklingen i riktning mot mer miljöanpassad teknik.
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Holmens produkter fyller viktiga funktioner som
bärare av information, som förpackningar och som
material för husbyggnad. De är genuint kretslopps-
anpassade och har förutsättningar att ytterligare
stärka sina positioner i framtidens allt mer resurs-
medvetna samhälle.

Förnybar råvara . . .

Rätt skött är skogen en evig källa till värdefull
råvara. Ved bildas i växande träd med hjälp av
solenergi, luft, vatten och näringsämnen.

. . . som uppfyller höga miljökrav

Holmens skogsbruk uppfyller kraven 
i den svenska FSC-standarden. 
Holmen köper inte virke som kom-
mer från nyckelbiotoper, gammel-
skogar eller skogar som är skyddade
av naturvårdsskäl.

Värdefulla produkter. . .

Papper, kartong och trävaror är värde-
fulla och nyttiga produkter som används
av människor i hela världen – varje dag. 

. . . som kan återvinnas som material . . .

Papper och kartong kan återvinnas som material och bli
nya produkter.

. . . eller energi

Papper, kartong och trävaror är utmärkta biobränslen som kan
användas för energiframställning.

Bidrar inte till växthuseffekten

När papper, kartong och trävaror bränns eller multnar frigörs
biogen koldioxid. Till skillnad från fossil koldioxid ingår den
biogena koldioxiden sedan årmiljoner i kolets kretslopp i atmos-
fären och bidrar därför inte till växthuseffekten.

Produkterna

21

P R O D U K T E R N A



Miljöarbete 1999

HALLSTA. Arbetet med att införa miljöledningssystemet ISO
14001 påbörjades under våren. Målet är att certifiering skall ske
under 2000.

I det pågående miljöärendet angående ökad produktion väntas
Miljödomstolen fatta beslut i början av 2000.

Utsläppen av kväve till vatten minskade medan utsläppen av
syreförbrukande ämnen ökade jämfört med 1998. Nivåerna är
ändå klart lägre än 1997.

Utsläppen av fosfor var höga under fyra månader. Orsaken var
onormala händelser såsom brand i ett ställverk, avgrävd elkabel
och nedsatt funktion i en ny kylanläggning.

Återanvändningen av renat avloppsvatten ökade motsvarande
fyra procent av flödet, vilket innebar att förbrukningen av frisk-
vatten minskade lika mycket.

Utsläppen till luft minskade betydligt. Detta berodde på
minskad oljeförbrukning och förbättrad rökgasrening i slam-
pannan och barkpannan.

Den nya vedlinje som togs i drift under våren medförde att
vedutbytet ökade och att avskiljningen av bark blev effektivare.
Torrare bark medförde att värmeutvinningen ur rökgaserna
nästan fördubblades. De luktproblem som förekommit sporadiskt
upphörde.

Under hösten försågs slampannan med utrustning för värme-
återvinning vilket minskar behovet av olja.

BRAVIKEN erhöll sitt ISO 14001-certifikat i augusti. Utsläppen
till vatten låg på samma nivå som året innan med undantag för
kväve, som ökade. Detta berodde främst på att doseringen av
kväve och fosfor ökades i reningsanläggningen för att förbättra
driften.

Den bara tre år gamla ledningen från vattenreningen till
utsläppspunkten i Bråviken vållade en del problem. Framförallt
hade den tidvis svårt att klara flödena av avloppsvatten trots att
den är överdimensionerad. Efter invändig rengöring under hösten
fungerade den bra.

Utsläppen till luft ökade något men ligger ändå på mycket låg
nivå och med god marginal till miljövillkoren.

Ny utrustning på en av pappersmaskinerna minskade behovet
av ånga i en mängd som motsvarar 3 000 m3 olja per år.

En ny anläggning för hantering av egna och externa bränslen
togs i bruk i mars. Den gör att alla brännbara avfall kan eldas,
vilket minskar mängden avfall till deponi.

De föroreningar som avskiljs vid tillverkningen av returfiber-
massa bränns i barkpannan och ger upphov till stora mängder
aska. Det var en prioriterad uppgift under året att finna lämplig
användning för askan. Några viktiga delmål nåddes, bland annat
fick en samarbetspartner tillstånd att använda bottenaska vid
vägbyggen. Dessutom fick bruket tillstånd att använda botten-
aska för att förstärka körvägarna på vedgården före asfaltering.

I oktober meddelade Miljödomstolen dom i det pågående
ärendet om ändring av vissa produktionsvillkor. Den innebär
bland annat att returflis/återvinningsflis får eldas och att
mängden fyllmedel i papperet får ökas.

WARGÖN erhöll sitt ISO 14001-certifikat i augusti.
Utsläppen till vatten minskade ytterligare som följd av olika

åtgärder under de senaste åren.
En undersökning påbörjades för att höja verkningsgraden i

vattenreningens biosteg genom ändrat driftsätt. De preliminära
resultaten var lovande.

Utsläppen till luft, främst svaveldioxid, minskade, bland annat
beroende på minskad eldning av avloppsslam. Efter installation
av utrustning för svaveldioxidreduktion under hösten började
slam åter eldas.
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Holmen Paper

Produktion och marknad

Tillverkning
Försäljningskontor

Hallstavik
BravikenVargön

Storbritannien

Tyskland

Sverige

Spanien/Portugal

De största marknaderna

1999 1998
Tidningspapper
MF-special
SC-papper
MWC-papper

652
513
127
114

685
484
127
121

Produktion, 1 000 ton

Holmen Paper  tillverkar tidningspapper, MF-special (förbättrat tid-
ningspapper, telefonkatalogpapper, färgat tidningspapper och kontors-
papper), SC-papper samt  bestruket tryckpapper (MWC). 
Holmen Kraft som ansvarar för elförsörjningen till koncernens svenska
enheter och för vattenkraftverken ingår i Holmen Paper. 
Huvudmarknad är Västeuropa med
cirka 90 procent av leveranserna.
Merparten av produkterna säljs
direkt till tidningstryckerier och
förlag. En mindre del säljs också
till civiltryckerier och  grossister.
Holmen Paper har en stark
position på marknaden för 
förbättrat tidningspapper och
telefonkatalogpapper i Europa.

BeNeLux
7 327 7432Nettoomsättning

 1 494 1511Rörelseresultat

29
20

152

39
6

148

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

Se sid 29 och 30.

Fakta om bruken

1999 1998
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Överskridanden och klagomål

HALLSTA. Länsstyrelsen överlämnade frågan om över-
skridandet av villkoret för fiberrester (SÄ) 1997 med
13 procent till åklagare för vidare prövning.

BRAVIKEN. Efter prövning har åklagaren beslutat att
åtala bruket för att under 1997 ha använt biobränsle-
aska från barkpannan som utfyllnad och markbered-
ning inom industriområdet.

Planerade miljöåtgärder

HALLSTA. Kylare kommer att installeras i vatten-
reningen för att undvika temperaturstörningar. Dess-
utom avses återanvändningen av renat avloppsvatten
utökas.

BRAVIKEN. En ny anläggning för avvattning av slam
från reningsanläggningen planeras. Därmed höjs
slammets torrhalt väsentligt, vilket är fördelaktigt då
det används vid jordtillverkning men även då det vid
behov måste brännas.

WARGÖN. Ett nytt elektrofilter installeras under våren
vid fastbränslepannan, vilket kommer att minska
utsläppen av stoft betydligt.

Uppföljning av miljömål 1999 

HALLSTA. Återvinningen av ånga vid pappersmaskin 12 skall ökas
med en mängd som motsvarar 4 000 m3 olja per år.
Målet uppfylldes.

Kväveutsläppet till vatten skall minskas med tio procent.
Målet klarades med god marginal.

BRAVIKEN. Den biobränslebaserade ångproduktionen i bark-
pannan skall ökas med 15 procent.
Ökningen blev bara ett par procent. Målet kvarstår och höjs 2000.

Mängden organiskt avfall (DIP-avfall) till deponi skall
minskas med 40 procent.
Målet nåddes under andra halvåret. För hela året blev minsk-
ningen 22 procent.

WARGÖN. Utsläppen av syreförbrukande substans skall minskas
med 20 procent.
Målet uppfylldes med god marginal, minskningen blev 30 procent.

Mängden reningsslam till deponi skall minskas med 20 procent.
Minskningen blev bara ett par procent beroende på att slam inte
kunde eldas i planerad omfattning. Målet kvarstår och höjs 2000.

Miljömål 2000

Följande är ett urval av de miljömål som gäller vid Holmen
Papers bruk under 2000.

HALLSTA

Alla anställda skall utbildas i miljöfrågor.
ISO 14001-certifiering skall erhållas.
Utsläppen av svaveldioxid skall minskas med 10 procent,

motsvarande 20 ton.

BRAVIKEN

Den biobränslebaserade produktionen av ånga i barkpannan
skall ökas med 20 procent.

Det klorhaltiga köldmedlet HCFC skall ersättas av det klorfria
HFC.

WARGÖN

Mängden reningsslam till deponi skall minskas med 25
procent.

Stoftutsläppen från fastbränslepannan skall under andra halv-
året minskas till under 80 mg/Nm3, dvs med 60 procent.
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Miljöarbete 1999

IGGESUNDS BRUK. En ny anläggning för indunstning av svartlut
togs i drift under september. Genom högre torrhalt ökar lutens
bränslevärde vilket ytterligare minskar oljeförbrukningen och
utsläppen av svavel.

Den ansökan om nytt miljötillstånd som lämnades in under
1998 kompletterades i april i enlighet med Miljödomstolens
önskemål. Förhandlingar kommer att genomföras under  2000.

Arbetet med att införa miljöledningssystemet ISO 14001 fort-
satte. Miljöutbildningen från 1998 följdes upp med arbetsplats-
och yrkesträffar om hur man som individ och grupp kan mini-
mera miljöpåverkan. Certifiering enligt ISO 14001 är planerad
att genomföras under 2000.

Den miljörevision som genomfördes i juni visade på brister
gentemot kraven i ISO 14001. Detta resulterade i en åtgärdsplan
som genomfördes under hösten. 

Ny utrustning för silning av massa installerades i kartong-
bruket. Den nya utrustningen minskar utsläppen till vatten och
mängden avfall till deponi.

Den nya deponin togs i bruk. På grund av förändrade för-
hållanden hos en samarbetspartner samt ökade mängder kalk-
rester från Iggesunds Bruk, kan deponin komma att behöva
utökas.

WORKINGTON. Verksamheten vid anläggningen präglades av för-
beredelserna inför det så kallade Millenniumprojektet. Detta är
ett stort projekt som omfattar en rad delinvesteringar för att öka
produktionen, förbättra produktkvaliteten, minska kostnaderna
och höja miljöstandarden.

Utrustning för att ta hand om bestrykningsrester installerades.
Denna minskar utsläppen till vatten och beräknas också ge kost-
nadsbesparingar på uppemot 0,7 Mkr per år.

En ny tankstation med utrustning för att förhindra spill av
dieselbränslen färdigställdes.

Alla kemikaliebehållare invallades för att ta hand om spill.
Tappställen kontrollerades för att förebygga riskerna för utsläpp.

En ny bandtransportör för vedflis installerades, vilket bidrar
till att minska problemen med dammbildning och kringblåsande
flis.

I samband med markarbeten vidtogs åtgärder för att kunna
minska bullret till omgivningen.

Sedan engelsk lagstiftning anpassats till EU-normer tillåts
numera större laster på lastbilar, vilket kommer att minska det
totala transportarbetet med cirka två procent.

STRÖMS BRUK. I slutet av 1998 genomfördes en miljörevision
utifrån kraven i ISO 14001. De identifierade bristerna åtgärdades
under året.

En omfattande miljöutbildning genomfördes för samtliga
anställda som förberedelse för ISO 14001-certifieringen 2000.
De nya rutiner och instruktioner som krävs  infördes under
hösten.

Åtgärder för att sänka buller genomfördes. Ytterligare åtgär-
der planeras.

En utredning om den nedlagda deponin slutfördes. Ett even-
tuellt åtgärdsprogram kommer att beslutas i samråd med läns-
styrelsen under 2000.

Naturvårdsverkets inventering om förekomsten av kvicksilver
vid svenska industrier genomfördes. En mindre kvantitet togs om
hand.

Överskridanden och klagomål

IGGESUNDS BRUK. Bullret från bruket överskred det tillåtna gräns-
värdet 45 dBA nattetid. Länsstyrelsen överlämnade ärendet till
åklagare för vidare undersökning.
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Iggesund Paperboard

Produktion och marknad

Storbritannien

Tyskland

Frankrike

Holland

De största marknaderna

Se sid 30–31.

Fakta om bruken

1999 1998
Kartong, SBB
Kartong, FBB
Plastbelagd 
kartong

245
140

33

235
161

29

Produktion, 1 000 ton

Iggesund Paperboard  tillverkar helblekt kartong (SBB) och
falskartong (FBB) med enbart nyfiber som råvara. Dessutom tillverkas 
kartong med barriärfunktioner. Iggesund Paperboard är Europas 
ledande tillverkare av
kartong för de kunder
som har högsta krav
på produktkvalitet och
service. 
De viktigaste använd-
ningsområdena för
kartongen är för-
packningar för livs-
medel,  kosmetika,
läkemedel, tobak, 
choklad mm. samt
grafiska ändamål 
som bokomslag,
vykort och broschyrer.

Tillverkning
Försäljning 
Distribution

Iggesund

Workington

New York Singapore

3 913 4 051Nettoomsättning

318 590Rörelseresultat

109
99

59

32
18

52

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

1999 1998

Strömsbruk
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Frågan om buller kommer att behandlas inom ramen för den
prövning av brukets miljötillstånd som sker under 2000.

WORKINGTON. Vid några tillfällen överskred utsläppen av fiber-
rester de tillåtna dygnsvärdena. Dock låg utsläppen totalt sett
under de tillåtna nivåerna. Vid några tillfällen gick också obe-
handlat avloppsvatten ut i recipienten på grund av att avlopps-
systemet flödade över.

Problemen kommer att lösas genom de investeringar som
genomförs under 2000. En grundlig utredning föranledd av
klagomålen på vibrationer, buller och damm genomfördes.
Vibrationsproblemen kommer att studeras ytterligare tillsam-
mans med miljömyndigheten.

Planerade miljöåtgärder

WORKINGTON. Anläggningens miljötillstånd ses över i samband
med de förändringar som Millenniumprojektet innebär. En studie
kommer att genomföras tillsammans med miljömyndigheten,
Environmental Agency, för att ytterligare belysa om utsläppen
från bruket har någon påverkan på vattenkvaliteten i Irländska
sjön.

Uppföljning av planerade miljöågärder 1999

MILJÖLEDNINGSSYSTEMET ISO 14001 skall införas under 1999 vid
Iggesunds Bruk, Workington och Ströms Bruk.

ISO 14000 införs under 2000.

Miljömål 2000

IGGESUNDS BRUK. Miljöledningssystemet ISO 14001 skall införas. 

WORKINGTON. Miljöledningssystemet ISO 14001 skall införas.

STRÖMS BRUK. Miljöledningssystemet ISO 14001 skall införas.
Användningen av ozon vid plastextrudern skall minska.
Utsläppen från plastbeläggningen skall kartläggas.
Hygiensystem skall införas.

Debatten om förpackningar

Förpackningar har i många år varit i centrum för en intensiv
debatt med både miljö- och resursförtecken. Värdet av förpack-
ningar har ifrågasatts. Kvittblivning av använda förpackningar
har setts som ett stort miljöproblem. I många länder har de
växande sopbergen och rädslan för luftföroreningar från för-
bränningsanläggningar tvingat fram system för återtagning av
använda förpackningar.

Inställningen till förpackningar håller dock på att förändras.
Insikten växer om att förpackningar är en förutsättning för distri-
butionen av livsmedel och många andra varor. Idag gör allt fler
en värdering av den resursförbrukning och miljöpåverkan som

sker i hela den långa kedjan mellan tillverkning och återvinning.
Detta synsätt gynnar materialsnåla och genuint kretslopps-
anpassade material som kartong.

Samtidigt börjar också nyttan av att återvinna använda för-
packningar som material ifrågasättas. Under flera år har stora
pengar satsats i Sverige och inom EU för att bygga upp system
för att återta använda förpackningar. Systemen går under beteck-
ningen producentansvar och är tillkomna efter politiska beslut
med syfte att värna om miljön.

Samtliga intressenter i förpackningskedjan har länge ifrågasatt
dessa system och deras fokusering på förpackningsavfall. Sett i
ett helhetsperspektiv löser återvinning av förpackningar inga
miljöproblem. Inte heller bidrar det till en bättre hushållning med
resurser. Erfarenheterna av de nuvarande systemen för producent-
ansvar är också dåliga och med kostsamma exempel från flera
länder.

Trots den storskaliga satsningen på producentansvar har det
inte förrän helt nyligen gjorts någon analys av den samhällseko-
nomiska nyttan. Under året ökade dock intresset för att belysa
dess värde. I Sverige krävde såväl regeringens långtidsutredning
som riksdagens revisorer fördjupade studier av hur producent-
ansvaret fungerar i praktiken.

I en av dessa rapporter belyses producentansvaret ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. Rapporten visar att nuvarande han-
tering med återvunna förpackningar är ett slöseri med resurser
som varken bidrar till resurshushållning eller bättre miljö.
Rapporten efterlyser ett nytt synsätt, där resursanvändning och
miljöpåverkan prioriteras istället för återvinning.

Iggesund Paperboard ser positivt på kraven på relevanta
resurs- och miljömål och anser att insatserna för att nå dem
måste ställas mot samhällsnyttan. Detta är speciellt viktigt mot
bakgrund av att EUs förpackningsdirektiv kräver än mer skärpt
materialåtervinning utan att samtidigt kräva konsekvensanalyser
av vad detta i verkligheten innebär för resurshushållning och
miljö.
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Marknadens miljökrav

Det finns uttalade miljökrav från många trävarukunder i främst
Storbritannien men också i Holland, Tyskland samt i viss mån
även Frankrike.

Det är i första hand företag, verksamma inom gör-det-själv-
sektorn som ställer sådana krav. Ofta handlar det om byggvaru-
hus med stor andel halvfabrikat i form av paketerade trävaror.
Miljöargument är ett av verktygen i marknadsföringen av pro-
dukterna och man efterlyser därför trovärdiga och välkända
miljömärken, typ FSC, att sätta på förpackningarna. Även vissa
tillverkare av färdiga produkter, som till exempel trädgårds-
möbler, har börjat använda miljömärkning i sin marknadsföring.

Utbudet av miljöcertifierade trävaror har dock hittills varit
begränsat. Det är bara svenska skogsföretag som kunnat erbjuda
FSC-märkta barrträvaror. Detta har dämpat efterfrågan på sådana
produkter. Några stora byggkedjor accepterar också andra miljö-
märkningssystem, som till exempel det finska skogsbrukets egna
system, FFC. Mycket tyder på att man också kommer att accep-
tera de europeiska privatskogsbrukarnas system, PEFC. 

Det finns anledning tro att utbudet av miljöcertifierade trä-
varor kommer att öka, vilket skärper konkurrensen för sådana
produkter.

Miljöarbete 1999

IGGESUNDS SÅGVERK OCH CENTRALA STABER. Miljöarbetet handlade
till största delen om ISO 14001. Iggesunds Sågverk certifierades
i september. Certifieringen föregicks av intensiv utbildning som
omfattade samtliga anställda. ISO-certifieringen innebar också
att en rad, delvis nya rutiner infördes.

Vid Iggesunds Sågverk började en ny anläggning för virkes-
torkning att byggas. Den ersätter den anläggning som ligger vid
Håstaholmen, tio kilometer från sågverket. Då den nya tork-
anläggningen tas i drift 2000 kommer transportarbetet vid
Iggesund och Håstaholmen att minska. Den nya torkanlägg-
ningen är placerad så att den samtidigt fungerar som ett buller-
skydd mellan sågverket och det närbelägna bostadsområdet.

Klimatstyrd bevattning av timmersorteringen installerades.
Det innebär att bevattningen av timret styrs effektivare vilket
kommer att minska mängden så kallat lakvatten. Allt avlopps-
vatten pumpas som tidigare till det närbelägna Iggesunds Bruks
reningsanläggning, där det genomgår samma typ av rening som
avloppsvattnen från bruket.

Planerade miljöåtgärder

Då virkestorkningen vid Håstaholmen läggs ned upphör all
oljeeldning vid Iggesund Timber i Hudiksvallsområdet.

Markundersökningar skall utföras vid Håstaholmen och
Stocka för att bedöma behovet av sanering.

ISO 14001 skall införas vid Domsjö Sågverk.

Miljömål 2000

Minska den miljöbelastning som orsakas av interna och
externa transporter.

Förbättra hanteringen av avfall.
Förbättra hanteringen av kemikalier.
Minska bullret från Iggesunds Sågverk.
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Iggesund Timber

Produktion och marknad

Storbritannien

Danmark

Sverige

De största marknaderna

1999 1998
Trävaror 354 354

Produktion, 1 000  m3

Iggesund Timber  tillverkar och distribuerar trävaror.
Produktionen utgörs dels av standardvaror för den traditionella
trävarumarknaden, dels av kundanpassade specialprodukter för
träbearbetande industrier. 

Huvudmarknad är Västeuropa.
Cirka 90 procent av produktionen
levereras till kunder utanför
Sverige, främst Västeuropa. 

Försäljning och distribution 
sker bla via det helägda 
grossistföretaget Noord 
Europese Houtimport BV 
i Amsterdam och det 
delägda Les Bois de la 
Baltique med två 
terminaler i Frankrike.

Holland
Tillverkning
Försäljningskontor

Domsjö Sågverk
Iggesunds Sågverk

Norge

Frankrike
767 727Nettoomsättning

–66 –59Rörelseresultat

1,8
0,5

2,1

3,6
3,0

2,8

Investeringar
  varav integrerade
Drift, kapital, 
övrigt

Miljöinvesteringar 
och kostnader

Ekonomifakta, Mkr

Se sid 32.

Fakta om sågverken

1999 1998
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Holmen Skog

Miljöinvesteringar och -kostnader
Tillsammans med vad som lämnas i samband med avverkning
undantar Holmen av miljöskäl cirka tio procent av den möjliga 
avverkningsvolymen. 
Värde på det virke som inte avverkas/år cirka 50 Mkr.
Miljökostnader
Utbildning, certifiering

Nettoomsättning
Rörelseresultat

Holmen Skog  ansvarar för virkesförsörjningen till koncernens 
svenska enheter och skötseln av koncernens skogar. Verksam-
heten bedrivs genom avverkning i egna skogar samt genom 
virkeshandel där virke köps från privata skogsägare och säljs till 
egna och andra skogsföretags industrier. Organisationen omfattar 
fyra regioner; Lycksele, Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping, 
en central virkesavdelning samt dotterbolag i Estland.

Ekonomifakta, Mkr

Mer fakta om Holmen Skog

1999 1998
1,2 5,2

4 397 4 713
521 548

Andel godkända avverkningar

Andelen godkända avverkningar låg kvar på 
samma nivå som vid den tidigare inventeringen.
Kraven har skärpts successivt under åren.Se sid 33.

Norrköping
Tallinn

Huvudkontor
Regionkontor och delägda bolag
Plantskolor

Lycksele

Friggesund
Iggesund

Gideå
Örnsköldsvik

0

20

40

60

80
81

1994 1995 1998 1999 1996–97

85 87

100

Procent

95 94

Verksamhetsområde

Miljöarbete 1999

Holmen Skog genomförde ytterligare två FSC-certifieringar och
blev också certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
Holmen Skog innehar nu följande certifikat:

FSC-SKOGSSKÖTSEL. Certifikatet betyder att Holmen Skog sköter
sina egna skogar i enlighet med den svenska FSC-standardens
krav.

FSC-SPÅRBARHET. Certifikatet betyder att Holmen har rutiner för
att spåra virket till sitt ursprung. 

FSC-GRUPPCERTIFIERING. Certifikatet innebär att Holmen Skog
kan FSC-certifiera också privata skogsägare.

ISO 14001. Certifikatet innebär att Holmen Skog bedriver sitt mil-
jöarbete i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001.

Planerade miljöåtgärder

Kompletterande utbildning på akademisk nivå i skogsekologi
och vattenvård kommer att genomföras under 2000. Därigenom
kommer minst en tjänsteman per distrikt att ha genomgått dessa
utbildningar sedan de påbörjades 1996. Dessutom kommer en
utbildning i hyggesbränning att genomföras.

Klagomål

Holmen Skog anklagades av miljöorganisationer i Östergötland
för att ha utfört avverkningar och inköp av virke på felaktigt sätt.
Bland annat framfördes att tillräcklig hänsyn inte tagits vid en
spelplats för tjäder. 

Detta föranledde Holmen Skog att göra en grundlig utredning
i frågorna. Representanter för miljöorganisationer, kommuner,
Skogsvårdsstyrelsen samt länsstyrelsen bjöds in till en träff där
de olika fallen gicks igenom.

Utredningen visade i några fall på bristande rutiner hos
Holmen Skog. I ett fall var kommunikationen mellan Holmen
Skog och myndigheterna, och även mellan myndigheterna, ofull-
ständig. I övriga fall var Holmen Skogs agerande korrekt.

Holmen Skog upprättade en åtgärdslista för att förtydliga
interna instruktioner och rutiner. Den etablerade samverkans-
formen mellan företag, miljöorganisationer, kommuner och
myndigheter kommer att vidareutvecklas.

Prioriterade miljömål

Se sidan 15.

Uppföljning av prioriterade miljömål

De prioriterade miljömålen är långsiktiga och gäller över en
längre tidsperiod.

Samtliga miljömål kommer att nås, dock med reservation för
att vädret kan göra det svårt att nå målet för hyggesbränning.

Uppföljning av Holmen Skogs riktlinjer

På ett slumpvis utvalt antal avverkningar kontrollerades hur
miljö- och naturhänsyn enligt Holmen Skogs riktlinjer för ut-
hålligt skogsbruk utformats. De studerade områdena utgör 
19 procent av den totala hyggesarealen. Vid inventeringen
bedömdes dels naturvårdsnyttan, dels hur stor areal och volym
som sparats. Se diagrammet nedan.
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Sammanställningen på denna sida visar Holmens
samlade resursanvändning, produktion och
utsläpp. På de följande fem sidorna finns mot-
svarande uppgifter för samtliga produktions-
enheter samt Holmen Skog.

Affärsområdena MoDo Paper och MoDo Merchants som
ingick i koncernen till och med 30 september 1999 är inte med-
räknade i summeringen här invid. Samma sak gäller Domsjö
som avyttrades 1999-12-31. De har också borträknats ur sam-
manställningen för 1998. Uppgifter om dessa verksamheter finns
i Modo Paper Miljöredovisning. Information om Domsjös miljö-
situation kan fås från Domsjö Fabriker AB. Adresser, se sid 37.

För varje bruk redovisas råvaruförbrukning, energianvändning
och utsläpp totalt samt per ton tillverkad produkt.

Produktion och vissa utsläpp redovisas i diagramform. De
uppgifter som redovisas på detta sätt är de som dimensionerar
miljöåtgärderna och som oftast tjänar som underlag för en
bedömning av miljösituationen.

Miljöinvesteringar och kostnader: Se definition på sidan 7.
Siffror inom parentes anger värden för 1998.

Interna leveranser är inte medräknade i ”Holmen totalt”. Den
redovisade bioenergin och mottryckskraften är till övervägande
delen genererad av bark och vedrester, vilka ingår i de an-
skaffade virkesvolymerna.

Energianvändning och miljöpåverkan i samband med avverk-
ning och transporter av virke för hela koncernen ingår.

Energianvändning och miljöpåverkan från transporter och
distribution av produkter ingår inte.

Miljömyndigheternas villkor redovisas där det är möjligt.
För vissa utsläpp är villkoren relaterade till produktionen eller
angivna som halter av t ex rökgaser varför de inte enkelt låter sig
redovisas inom ramen för en sammanställning som denna.

Överskridanden av miljövillkoren redovisas under ”Över-
skridanden och klagomål” på respektive affärsområde, sidorna
22–27.

Ytterligare information om miljöfakta kan fås från kontakt-
personerna på sidan 37.
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Alla fakta

Råvaruförbrukning

Ved, m3 fub1)

Inköpt massa, ton
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3

Kemikalier, ton2)

Fyllmedel, pigment, ton

Totalt Totalt

4 589 982
162 383
415 690

65,4
144 635
195 113

1999 1998

4 648 144
153 351
409 500

65,5
151 000
150 637

4 800 TJ
3 300 TJ
5 917 TJ
4 927 TJ

3 525 GWh
400 GWh

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

4 494 TJ
3 330 TJ
7 178 TJ
4 999 TJ

3 599 GWh
338 GWh

Farligt
Deponerat, vått
  – beräknat som torrt avfall

708
165 000
87 500

Holmen totalt

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

548
1 326
308

497 100
1 202 000
1 699 100

642
1 390
443

528 600
1 164 000
1 692 600

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

20 560
2 270

60
2 030
290
20,3

1) Hänsyn har tagits till intern överföring av flis
2) 100 % aktiv substans

551
149 000
69 000

20 200
3 030

53
2 143
307
20

Energiförbrukning Totalt Totalt
1999 1998

Utsläpp till luft Totalt ton Totalt ton
1999 1998

Utsläpp till vatten Totalt ton Totalt ton
1999 1998

Avfall Totalt ton Totalt ton
1999 1998

Elenergi:
MWh – megawattimme. En MWh = 1 000 kilowattimmar
GWh – gigawattimme. En GWh = en miljon kilowattimmar
TWh – terawattimme. En TWh = en miljard kilowattimmar
Värmeenergi:
GJ – gigajoule. En GJ har ett värmevärde motsvarande cirka 24 liter olja.
TJ – terajoule = 1 000 GJ. En TJ har ett värmevärde som motsvarar cirka

26 m3 olja. 

Måttenheter
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Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)
Fyllmedel, pigment, ton

1 192 490
30 595
102 380

9,1
22 200
52 000

1,9
0,05
0,16
14

0,03
0,08

1 151 300
29 900
107 000

9,8
29 500
84 200

1,8
0,05
0,17
15

0,05
0,13

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

1 099 TJ
0
0

1 389 TJ
1 671 GWh

89 GWh

1,7 GJ
0
0

2,2 GJ
2,62 MWh
0,14 MWh

1 256 TJ
0
0

1 476 TJ
1 651 GWh

90 GWh

1,95 GJ
0
0

2,3 GJ
2,57 MWh
0,14 MWh

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

110
22 040
13 220

0,17
34
21

148
35 000
31 000

0,23
55
49

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

137
193
141

96 700
168 000
264 700

1999

0,21
0,3
0,22
151
262
412

Kg per ton
slutprod

92
154
28

84 500
157 300
241 793

1998

0,14
0,24
0,04
132
247
379

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

3 427
131
0

245
63
2,3

1999

5,34
0,2
0

0,38
0,1

0,0036

3 839
192
0

310
54
2,8

1998

6,0
0,3
0

0,5
0,08
0,004

Hallsta

1990 1998 1999

ton/dygn
AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

Produktion
Papper 
1 000-tal ton 

504

1990 1998 1999

642 638

Svavel

1990 1998 1999

kg/ton
0,16 0,21

0,14

Kväveoxider

1990 1998 1999

kg/ton
0,46 0,30 0,24

COD

1990 1998 1999

kg/ton
10,2

5,3 6,0

AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

1990 1998 1999

kg/ton

Råvara: Granved, returpapper
Process: Tillverkning av papper baserad på TMP-,
slip- och DIP-massa
Produkter: Tidnings-, MF-journal-, SC-journalpapper
Varumärken: Holmen News, Holmen SuperNews, 
Holmen Ultra Bright, Holmen Lux, SCANMAG, ECO m fl

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________   3,3 (13,9)

varav bedömda ___________      0 (0,044)
Drift, kapital, övrigt ___________ 64,8 (68,2)

Råvaruförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten

Avfall Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod
1999 1998

1990 1998 1999

0,22

0,38
0,25

ton/dygn
Svavel

0,63
0,42

0,53

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

14,1

1990 1998 1999

ton/dygn
COD

Tillstånd 12
9,4 10,5

1) 100 % aktiv substans

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)
Fyllmedel, pigment, ton

860 800
28 800
307 100

9,6
24 200
6 600

1,3
0,04
0,49
15

0,04
0,01

849 200
28 000
308 700

10,6
23 400
16 700

1,3
0,04
0,47
16

0,04
0,03

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

1 076 TJ
0
0

1 200 TJ
1 463 GWh

43 GWh

1,6 GJ
0
0

1,8 GJ
2,24 MWh
0,07 MWh

1 046 TJ
0
0

1 161 TJ
1 465 GWh

52 GWh

1,6 GJ
0
0

1,8 GJ
2,24 MWh
 0,08 MWh

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

230
55 500
22 600

0,35
85
35

325
56 400
23 700

0,50
86
36

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

19
166
13

82 600
135 000
217 600

1999

0,03
0,25
0,02
126
206
333

14
154
11

80 300
131 600
211 900

1998

0,02
0,24
0,02
123
201
324

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

1 405
40
0

298
88
2,5

1999

2,1
0,1
0

0,5
0,13
0,004

1 278
73
0

256
66
2,7

1998

2,0
0,11

0
0,39
0,10

0,004

Braviken

1990 1998 1999

ton/dygn
AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

Produktion
Papper 
1 000-tal ton 

412

1990 1998 1999

654 654

Svavel

1990 1998 1999

kg/ton

0,15
0,02 0,03

Kväveoxider

1990 1998 1999

kg/ton

0,38 0,24 0,25

COD

1990 1998 1999

kg/ton
1,9 2,0 2,1

AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

1990 1998 1999

kg/ton

Råvara: Granved, returpapper
Process: Tillverkning av papper baserat på
TMP och DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, telefonkatalogpapper
Varumärken: Holmen News, Holmen News Pink, 
Holmen Directory White, Holmen Directory Yellow.
Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 23,5 (22,8)

varav bedömda ___________ 19,2 (4,7)
Drift, kapital, övrigt ___________ 60,4 (53,5)

Råvaruförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten

Avfall Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod
1999 1998

1990 1998 1999

0,17

0,04 0,05

ton/dygn
Svavel

Tillstånd 0,07
0,44 0,450,42

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

2,2

1990 1998 1999

3,5 3,8

ton/dygn
COD

Tillstånd 6,5

1) 100 % aktiv substans

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Bottenhavet

Hallsta Pappersbruk
Uppsala

Gävle

Stockholm Östersjön

Bravikens 
Pappersbruk

Stockholm

Oskarshamn

Norrköping

A L L A FA K TA



Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)  
Fyllmedel, pigment, ton

283 000
5 900

0
9,7

35 000
38 000

2,3
0,05

0
80

0,29
0,31

271 480
6 040

0
8,9

26 140
38 060

2,3
0,05

0
75

0,22
0,32

Fossila bränslen Olja, gasol
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

721 TJ
0

674 TJ 2)
356 TJ

168 GWh
22 GWh

6,1 GJ
0

5,7 GJ
3,0 GJ

1,41 MWh
0,19 MWh

735 TJ
0

588 TJ 2)
384 TJ

163 GWh
26 GWh

6,0 GJ
0

4,8 GJ
3,2 GJ

1,3 MWh
 0,2 MWh

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

66
37 000
14 000

0,54
304
115

104
36 280
12 950

0,87
305
109

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

66
87
54

54 200
46 300
100 470

1999

0,56
0,73
0,45
456
390
845

94
96
57

55 400
45 600
101 000

1998

0,77
0,79
0,47
455
375
830

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

3 870
1 170

0
180
38
2

1999

33
9,8
0

1,5
0,32
0,017

5 510
1 820

0
800
54
2,4

1998

45
15
0

6,6
0,44
0,02

Wargön

1990 1998 1999

ton/dygn
AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

Produktion
Papper 
1 000-tal ton 

100

1990 1998 1999

120 119

1990
9 ton massa

1998
1 ton massa

Svavel

1990 1998 1999

kg/ton
1,37

0,77 0,56

Kväveoxider

1990 1998 1999

kg/ton

0,87 0,79 0,73

COD

1990 1998 1999

kg/ton
111

45 33

AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

1990 1998 1999

kg/ton

Råvara: Granved, otryckt returpapper
Process: Tillverkning av papper baserad på
sulfit- och slipmassa
Produkter: Bestruket journalpapper, sulfitmassa
Varumärken: SCANGLOSS, SCANMATT, SCANPLUS

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________   1,9 (1,9)

varav bedömda ___________   0,4 (1,6)
Drift, kapital, övrigt ___________ 27,2 (26,9)

Råvaruförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten

Avfall Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod
1999 1998

1990 1998 1999

0,41

0,26
0,18

ton/dygn
Svavel

0,26 0,26 0,24

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

33

1990 1998 1999

15,1 10,6

ton/dygn
COD

2428

1) 100 % aktiv substans
2) Spillånga från Wargön Alloys (smältverk)

Tillstånd

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Wargöns Bruk

Göteborg

Vänern

Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)
Fyllmedel, pigment, ton

1 322 662
0
0

28,7
52 477
34 437

4,5
0
0

97
0,18
0,12

1 393 300
1 940

0
28,7

55 300
35 900

4,4
0,01

0
91

0,18
0,11

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

1 265 TJ
0

6 504 TJ
1 775 TJ
256 GWh
162 GWh

4,0 GJ
0

20,6 GJ
5,6 GJ

0,81 MWh
0,51 MWh

1 515 TJ
0

5 329 TJ
1 742 TJ
202 GWh
208 GWh

5,1 GJ
0

18,1 GJ
5,9 GJ

0,69 MWh
0,71 MWh

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

93
33 641
19 189

0,32
144

65,14

86
36 900
19 800

0,27
117
63

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

337
702
204

93 182
831 785
924 967

1999

1,07
2,23
0,65
296

2 640
2 936

367
730
234

111 743
803 146
914 889

1998

1,2
2,5

0,80
380

2 728
3 108

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

8 600
870
60
15
111
13

1999

27,3
2,8
0,19
0,05
0,35
0,042

8 030
1 004

53
7

124
13

1998

27,3
3,4

0,18
0,02
0,42
0,04

Iggesunds Bruk

1990 1998 1999

ton/dygn
AOX

Produktion
1 000-tal ton 

Kartong 

245

1990 1998 1999

235 253

Svavel

1990 1998 1999

kg/ton
Kväveoxider

1990 1998 1999

kg/ton
1,7

2,5 2,2

COD

1990 1998 1999

kg/ton
61,1

27,3 27,3 1,6
0,18

Tillstånd 1,8

0,19

AOX

1990 1998 1999

kg/ton

Råvara: Barr- och lövved
Process: Tillverkning av kartong baserad på sulfatmassa
Produkter: Helblekt kartong för förpackningar
och grafiska ändamål
Varumärken: Invercote, Invercote Albato,
Invercote Creato, Invercote Polyboard m fl.
Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 71,7 (37,2)

varav bedömda ___________ 63,3 (25,9)
Drift, kapital, övrigt ___________ 51,1 (50,5)

Råvaruförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten

Avfall Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod
1999 1998

1990 1998 1999

1,4
1,0 0,9

ton/dygn
Svavel

1,5
2,0 1,9

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

47,3

1990 1998 1999

22,0 23,6

ton/dygn
COD

 65
1,2

0,15 0,16

69 60 62

Avsalumassa 

Tillstånd
1,5

95

1) 100 % aktiv substans

Tillstånd

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

1,11,21,5

30

Iggesunds Bruk

Söderhamn

Hudiksvall

Sundsvall
Botten-
havet

A L L A FA K TA



Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 2)
Fyllmedel, pigment, ton 3)

304 720
57 156

0
8,4

14 300
19 600

1,9
0,36

0
52

0,08
0,12

294 106
61 303

0
7,4

7 365
20 253

1,90
0,39

0
47,77
0,05
0,13

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el 4)
Mottryckskraft

149 TJ
3 330 TJ

0
0
0

22 GWh

0,96 GJ
21,4 GJ

0
0
0

0,145 MWh

34,4 TJ
3 300 TJ

0
0
0

24 GWh

0,24 GJ
20,5 GJ

0
0
0

0,153 MWh

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

43
05)
0

0,27
0
0

29,38
05)
0

0,19
0
0

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

6,5
181
6,1

168 785
0

168 785

1999

0,04
1,17
0,04
1 089

0
1 089

1,5
184
–

167 000
0

167 000

1998

0,01
1,14

–
1 037

0
1 037

COD
BOD
AOX
SÄ
N
P

2 850
–
0

1 230
–
–

1999

18,4
–
0

7,94
–
–

1 959
–
0

835
–
–

1998

12,2
–
0

5,2
–
–

Workington

1990 1998 1999

ton/dygn
AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

Produktion
Kartong 1 000-tal ton 

140

1990 1998 1999

161 155

Svavel

1990 1998 1999

kg/ton
0,02

0,01
0,04

Kväveoxider

1990 1998 1999

kg/ton
1,44 1,14 1,17

COD

1990 1998 1999

kg/ton
39,1

12,2 18,4

AOX

Ingen blekning
med klorkemikalier

1990 1998 1999

kg/ton

Råvara: Granved och inköpt sulfatmassa
Process: Tillverkning av kartong baserad på RMP-massa
Produkter: Falskartong för förpackningar och grafiska 
ändamål
Varumärken: Graphique-Silkia, Carton-Silkia,
Tabac-Silkia, Carton-Cote och Carton-Excel
Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 36,1 (3,1)

varav bedömda ___________ 35,9 (1,8)
Drift, kapital, övrigt ___________   6,4 (4,5)

Råvaruförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten

Avfall Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod
1999 1998

1990 1998 1999

0,008
0,004

0,02

ton/dygn
Svavel

0,55 0,500,50

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

15

1990 1998 1999

5,4

15

7,81

ton/dygn
COD

1)

1) Kemisk massa 57 628 ton, mekanisk massa 3 675 ton. 2) 100 % aktiv substans
3) Pigment 18 751 ton, fyllmedel 4 503 ton. 4) Överskott av alstrad elenergi, 30,4 GWh, 
säljs externt. 5) Inget avfall till deponi, slam används som jordförbättringsmedel

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per ton
slutprod

Kg per ton
slutprod

Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)
Fyllmedel, pigment, ton

0
30 9002)

0
–

2 731
–

0
1,0
0
–

0,09
–

0
35 2002)

0
–

2 830
0

0
1,07

0
–

0,09
0

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

1) 100 % aktiv substans
2) Baskartong från Iggesunds Bruk
3) Gasol

0,8 TJ 3)
–
–
–

9 GWh
–

0
–
–
–

0,27 MWh
–

1,2 TJ 3)
–
–
–

11 GWh
–

0,05 GJ
–
–
–

0,38 MWh
 –

Ströms Bruk

Produktion
Plastbelagd kartong 
1 000-tal ton 

32

1990 1998 1999

29 33

Råvara: Kartong från övriga Iggesund Paperboardenheter
och inköpt plastgranulat
Process: Plastbeläggning
Produkter: Plastbelagd kartong
Varumärken: Invercote, Carton-Cote och Carton-Excel

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 0,7 (1,9)

varav bedömda ___________    0 (0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 1,4 (1,5)

Råvaruförbrukning Totalt Per ton slutprod Totalt Per ton slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt ton Kg per ton slutprod Totalt ton Kg per ton slutprod
1999 1998

31

Workington
Newcastle

Glasgow
Edinburgh

Irländska sjön

Nordsjön
SKOTTLAND

ENGLAND

Ströms Bruk
Hudiksvall

Sundsvall
Botten-
havet
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Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)
Fyllmedel, pigment, ton

199 500
0
0
–
13
–

2,5
0
0
–

0,16
–

204 000
0
0
–
32
–

2,5
0
0
–

0,40
–

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

6 TJ
0
0

97 TJ
9 GWh

0

0,1 GJ
0
0

1,2 GJ
0,11 MWh

0

6,2 TJ
0
0

95 TJ
9 GWh

0

0,1 GJ
0
0

1,2 GJ
0,11 MWh

 0

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

0
120
–

0
1
–

0
216
–

0
3
–

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

0,79
0,78

–
391

16 244
16 635

1999

0,01
0,01

–
5

198
203

0,82
1,6
–

477
9 885

10 362

1998

0,01
0,02

–
5,9
122
128

Domsjö Sågverk

Produktion
Trävaror
1 000 m3 

75

1990 1998 1999

81 82

Svavel

1990 1998 1999

kg/m3 kg/m3

0,013 0,01 0,01

Kväveoxider

1990 1998 1999

Råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Trävaror
Varumärken: MONOLIT

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 1,0   (0,1)

varav bedömda ___________    0   (0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 0,05 (0,05)

Råvaruförbrukning Totalt Per m3  slutprod Totalt Per m3  slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per m3  slutprod Totalt Per m3  slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Avfall Totalt ton Kg per m3  slutprod Totalt ton
1999 1998

1990 1998 1999

0,003 0,002 0

ton/dygn
Svavel

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

0,010,02Ej
mätt

00,004
Ej

mätt

1) 100 % aktiv substans

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per m3  slutprod

Kg per m3

slutprod
Kg per m3

slutprod

Bottenhavet

Domsjö Sågverk

Härnösand

Örnsköldsvik

Umeå

Lycksele

Ved, m3 fub
Inköpt massa, ton resp kg
Returpapper, ton
Processvatten, milj m3 resp m3

Kemikalier, ton 1)
Fyllmedel, pigment, ton

758 300
0
0
–
70
–

2,5
0
0
–

0,25
–

716 000
0
0
–
68
–

2,6
0
0
–

0,25
–

Fossila bränslen Olja
Naturgas

Biobränslen Returlutar
Bark, ved

Inköpt el
Mottryckskraft

177 TJ
0
0

182 TJ
23 GWh

0

0,7 GJ
0
0

0,7 GJ
0,08 MWh

0

206 TJ
0
0

69 TJ
24 GWh

0

0,75 GJ
0
0

0,25 GJ
0,09 MWh

 0

Farligt
Deponerat, vått
– beräknat som torrt avfall

9,3
0
–

0,04
0
–

15,2
0
0

0,06
0
0

S
NOX

Stoft
CO2 fossilt
CO2 biogent
CO2 totalt

27
35,5
2,5

13 490
15 382
28 872

1999

0,10
0,13
0,01
50
57
106

28
31,6

–
16 954
5 800
22 754

1998

0,10
0,11

–
62
21
83

Iggesunds Sågverk

Produktion
Trävaror
1 000 m3 

165

1990 1998 1999

275 272

Svavel

1990 1998 1999

kg/m3 kg/m3

0,15 0,10 0,10

Kväveoxider

1990 1998 1999

Ej
mätt

Ej
mätt

0,11 0,13

Råvara: Gran- och talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Trävaror
Varumärken: MONOLIT, DUOLIT, QUATROLIT

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 
Investeringar  _______________ 0,8 (3,5)

varav bedömda ___________ 0,5 (3,0)
Drift, kapital, övrigt ___________ 2,1 (2,8)

Råvaruförbrukning Totalt Per m3 slutprod Totalt Per m3 slutprod
1999 1998

Energiförbrukning Totalt Per m3 slutprod Totalt Per m3 slutprod
1999 1998

Utsläpp till luft

Avfall Totalt ton Kg per m3  slutprod Totalt ton Kg per m3  slutprod
1999 1998

1990 1998 1999

0,07 0,08

ton/dygn
Svavel

0,07 0,080,09

1990 1998 1999

ton/dygn
Kväveoxider

1) 100 % aktiv substans

Totalt
ton

Totalt
ton

Kg per m3

slutprod
Kg per m3

slutprod

Per m3 slutprod

Iggesunds Sågverk

Söderhamn

Hudiksvall

Sundsvall
Botten-
havet

32

A L L A FA K TA



33

Norrköping 

Iggesund

Friggesund

Gideå
Örnsköldsvik

Lycksele

Huvudkontor
Regionkontor
Plantskolor
Holmens egna skogar

Holmen Skog

Energianvändning och utsläpp i samband med avverkning och transporter av virke.
Sammanställningen omfattar samtliga bruk i Holmen och bygger på den omfattande
transportstudie som gjorts inom koncernen under de senaste åren.

Energianvändning Utsläpp
Olja El CO2 NOx S

1999 TJ GWh ton ton ton
Avverkning 378 0 28 000 538 13
Transporter 682 3,8 50 800 811 58
Vedhantering 51 0 3 800 71 –
Totalt 1 112 3,8 82 600 1 420 71
1998
Totalt 1 083 5,0 81 000 1 390 63

Allt mer virke i Holmens skogar

1948–49 1955–56 1965–66 1975–76 1988 1995 1999

106

0

20

40

60

80

100
m3sk per hektar 

Antalet kubikmeter per hektar i Holmens skogar vid olika tillfällen

Holmen Skog

Avverkning och virkestransporter
Hela koncernen

Holmen Skog svarar för virkesförsörjningen till Holmens svenska enheter,
bedriver handel med virke och förvaltar koncernens skogsmark.

Fakta om Holmens skogar
Total landareal 1 300 000 hektar
varav produktiv
skogsmark 1 029 000 hektar
Tillväxt per år 3,5 m3sk per hektar 
Virkesförråd 106 m3sk per hektar
Virkesförråd, totalt 108 777 000 m3sk 

Virkesanskaffning, miljoner m 3 f * 1999 1998
Totalt 8,12 7,96
varav från
– egen skog 30 % 29 %
– övriga svenska skogsägare 42 % 45 %
– import 28 % 26 %

Avverkning, i egen skog
Totalt 2,4 2,4
i procent av tillväxten 82 % 82 %

Skogsskötsel, hektar
Markberedning, inkl bränning 11 100 9 970
Återbeskogning 11 000 9 500
varav 
Plantering 75 % 67 %
Frösådd 15 % 15 %
Naturlig föryngring
– under fröträd 8 % 14 %
– under skärmträd 2 % 4 %

Plantproduktion, miljoner plantor 30 25

* inkl anskaffning till Husum och Domsjö.

Trädslag
Tall 51 %
Gran 37 %
Lövträd 10 %
Contortatall 2 %

Åldersklassfördelning
0 –30 år 37 %
31–60 år 20 %
61–90 år 15 %
91– 28 %

A L L A FA K TA
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Ordlista
AOX
Ett mått på den mängd klor som är bunden
till organisk substans. Bildas vid blekning
med klorhaltiga kemikalier men också
naturligt.

Biobränsle/bioenergi
Förnybara bränslen som kommer från växt-
riket, till exempel ved (inklusive returlutar
och bark).

Biologisk rening
Avloppsvatten renas med hjälp av mikro-
organismer. Principen är densamma som
i naturen men nedbrytningen går mycket
snabbare. I syrerik miljö bryts bland annat
lösta vedämnen ner till huvudsakligen
koldioxid och vatten.

Biotop
Ett område som utgör livsmiljö för en viss
karaktäristisk kombination av växt- och
djurarter.

Blekkemikalier
Vid blekningen löses, alternativt omformas,
lignin från/i massan. Vanliga blekkemika-
lier är syrgas, ozon, väteperoxid och klor-
dioxid.

BOD
Biokemiskt syreförbrukande substans. 
Ett mått på den mängd syre som förbrukas
vid biologisk nedbrytning under en bestämd
tidsperiod, oftast sju dygn.

Certifiering
Granskning, gjord av tredje part som visar
att en identifierad produkt eller arbets-
metod är i överensstämmelse med en
bestämd standard eller annat regelgivande
dokument.

Certifikat
Dokument som visar att villkoren för certi-
fiering är uppfyllda.

COD
Kemiskt syreförbrukande substans. Ett mått
på den mängd syre som behövs för fullstän-
dig nedbrytning av organiskt material.

DIP
Massa tillverkad av avsvärtat returpapper
(De-Inked Pulp).

Extern rening
Externa reningsanläggningar
Rening av avloppsvatten utanför den egent-
liga produktionsprocessen. Det finns tre
huvudtyper: mekanisk rening, biologisk
rening och kemisk rening.

FBB-kartong
Flerskiktskartong (Folding Box Board) av
mekanisk och kemisk massa. 

Fosfor (P)
Ett grundämne som ingår i veden. Fosfor
ingår i fosfater som används i bland annat
gödselmedel. För stor mängd fosfor i vatt-
net kan orsaka övergödning och syretäring
(se kväve).

Fossila bränslen
Olja och kol som legat lagrade i jordskor-
pan i miljoner år.

FSC
Forest Stewardship Council. En världsom-
spännande organisation med huvudkontor 
i Mexico. FSC har tagit fram tio grund-
principer som beaktar miljöaspekter,
ekonomiska aspekter och sociala aspekter
för skogsbruk i hela världen. Den svenska
FSC-standarden är anpassad till de
speciella förhållanden som gäller i Sverige.
På samma sätt anpassas andra länders
nationella standarder till förhållandena 
i respektive land.
Bakom den svenska FSC-standarden står
bland annat skogsbolag, miljöorganisatio-
ner, kunder, samer, svenska kyrkan samt
fackföreningar.

Fyllmedel
Fyllmedel används för att fylla ut papperet
och göra det jämnare och ljusare. Olika
typer av pigment används, till exempel
mald marmor och kaolin (lera).

Gallring
Utglesning i medelålders skog där de av-
verkade träden kan användas som råvara för
papperstillverkning.

Gammelskog
Skog som utvecklat höga naturvärden, dock
utan att vara en orörd urskog. Definieras:
Utpräglat olikåldrig och skiktad naturskog
med riklig förekomst av gamla, grova träd
och riktligt med död ved i olika nedbryt-
ningsstadier.

Hänsynsplan
En plan med vidhängande karta över ett
bestämt skogsområde och som innehåller
alla de basfakta som krävs för att skogen
skall kunna brukas ekonomiskt och biolo-
giskt uthålligt. I hänsynsplanen anges bland
annat de biologiskt mest värdefulla områ-
dena som skall undantas skogsbruk eller
brukas med anpassade metoder. I planen
finns också kvantifierade miljömål och
avverkningsberäkningar som beaktar miljö-
restriktionerna.

Illaluktande gaser
Svavelföreningar som till exempel svavel-
väte, dimetylsulfid och merkaptaner. Dessa
föreningar bildas bland annat när man till-
verkar sulfatmassa och luktar mycket illa
även i extremt låga koncentrationer. 

ISO 14001
Ett internationellt miljöledningssystem. 
Se också Miljöledningssystem.

Kemisk rening
Rening av avloppsvatten med hjälp av
kemiska tillsatser. Lösta ämnen omvandlas
till olösligt material med hjälp av så kallade
fällningskemikalier. Fällningen kan separe-
ras från det renade vattnet genom sedimen-
tering; materialet sjunker och avskiljs från
botten eller genom flotation; materialet
flyter upp och avskiljs från ytan.

Klordioxid
Se blekkemikalier.

Koldioxid (CO2)
Kol i gasform. Kol är livets byggsten och
ingår i allt levande; träd, växter, djur och
människor. Biogen koldioxid frigörs när
biologiskt material multnar eller när man
eldar ved. Fossil koldioxid frigörs när man
eldar kol eller olja. Se också Växthus-
effekten.

Kväve (N)
Ett grundämne som ingår i ved. Kväve
ingår i de flesta närsalter och har där en
gödslande effekt. För mycket kväve i vatten
kan orsaka algblomning som i sin tur
orsakar syretäring då algerna bryts ned.

Kväveoxider
En grupp gaser (NOX), vilka består av kväve
och syre som bildas vid förbränning. I fuk-
tig luft omvandlas kväveoxider till salpeter-
syra som faller ned som surt regn. Eftersom
gasen innehåller kväve har utsläpp av
kväveoxider även en gödslande effekt.
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Lignin
Ett vedämne. Cirka 25 procent av veden
består av lignin som fungerar som ett
bindemedel och håller cellulosafibrerna
samman. 

Livscykelanalys (LCA)
LCA (eng. Life Cycle Assessment) är en
metod att värdera samtliga miljöeffekter för
en produkt – från råvara till avfall. 

Miljöledningssystem
Ett sätt att organisera miljöarbetet enligt
fastställda rutiner. Miljöledningssystem
kräver miljöpolicy, miljömål, handlings-
program, miljöorganisation samt även
miljörevision där de uppnådda resultaten
kontrolleras. Med den egna miljöpolicyn
som grund är strävan att uppnå ständiga
förbättringar. ISO 14001 är ett av de van-
ligaste miljöledningssystemen.

Miljömärkning
Ett sätt att förse en produkt med ett märke
som anger att produkten är framställd på ett
sätt som uppfyller vissa bestämda miljö-
krav. Miljömärkning utfärdas av tredje part. 

Miljörevision
En revision som innebär en värdering av
hur miljöskyddsorganisation, lednings-
rutiner och miljöutrustning fungerar.

MWC-papper
Bestruket trähaltigt papper i ytvikter mellan
80 och 110 gram per m2.

N
Se kväve.

NOX
Se kväveoxider.

Naturlig föryngring
Skog som etableras med hjälp av självsådda
frön från kvarlämnade fröträd.

Nyckelbiotop
Biotop med höga naturvärden som är viktig
för många krävande och specialiserade
arter. Det finns ingen entydig definition av
vad som är en nyckelbiotop, utan är något
som fastställs från fall till fall enligt Skogs-
vårdsstyrelsens metodik.

Nyfiber
Vedfibrer som kommer direkt från avver-
kade träd och som tidigare inte använts för
massatillverkning. Benämns ibland också
färskfiber. Jämför returfiber.

Organisk substans
Ämnen som innehåller kol, väte och en del
andra ämnen. Organisk substans finns i allt
levande.

P
Se fosfor.

Returfiber
Vedfibrer från återvunnet papper.

Röjning
Utglesning av 10–20-årig ungskog där de
fällda träden är så klena att de inte har
något kommersiellt värde.

SBB-kartong
Enskiktskartong (Solid Bleached Board) av
blekt kemisk massa.

SC-papper
Superkalandrerat papper. Obestruket,
glättat journalpapper i ytvikter mellan 
50 och 65 g per m2.

Sedimenteringsanläggning
Mekanisk rening av avloppsvatten där
fibrer och suspenderat material (SÄ)
avskiljs.

SO2
Se svaveldioxid.

Stoft
Partiklar som bildas vid förbränning av till
exempel bark eller lut.

Sulfatmassa
Kemisk massa. Veden kokas i alkalisk kok-
vätska som löser upp bindemedlet i veden
så att cellulosafibrerna frigörs.

Svavel
Ett grundämne som ingår i till exempel sva-
veldioxid och svavelväte samt andra illaluk-
tande gaser. Svavlet i massaindustrins
utsläpp härrör huvudsakligen från kok- och
blekkemikalier samt olja.

Svaveldioxid (SO2)
En gas bestående av svavel och syre som
bildas vid förbränning av svavelhaltiga
bränslen som till exempel svartlut och olja.
I kontakt med fuktig luft omvandlas svavel-
dioxid till svavelsyra. Utsläpp av svavel-
dioxid bidrar därmed till försurning.

Syremättnadsgrad
Ett mått på den mängd syre som finns löst
i vattnet. Syremättnadsgraden kan variera
från 100 procent i ett rent vatten till
0 procent i ett mycket förorenat vatten.

Syrgasblekning
Förblekning med syrgas där cirka 40–50
procent av ligninet löses ut.

SÄ
Suspenderade ämnen. Ett mått på den
mängd partiklar i avloppsvatten som kan
avskiljas i ett finmaskigt filter.

TMP-massa
Termomekanisk massa. En högutbytes-
massa (94–96 procent vedutbyte) som
erhålls genom att granflis värms och där-
efter mals i raffinörer.

Växthuseffekten
Den ökande mängden koldioxid i atmos-
fären gör att jordens klimat riskerar att
gradvis bli varmare. Orsaken är att kol-
dioxiden hindrar värmeutstålning till rym-
den och därvid innesluter jorden i vad som
populärt kan liknas vid ett växthus. Att
mängden koldioxid i atmosfären ökar beror
på mänsklighetens ökade användning av
fossila bränslen som kol och framförallt
olja.
När man utnyttjar fossila bränslen frigörs
koldioxid som legat lagrad i jordskorpan
som kol i miljoner år. Även andra gaser, till
exempel metan, bidrar till växthuseffekten. 
Biobränslen frigör också koldioxid, men
denna ingår redan i kolatomernas kretslopp
i naturen. Det frigörs lika mycket koldioxid
vare sig man bränner ved eller den ruttnar
i skogen. Samma mängd koldioxid som fri-
görs räcker för att på nytt bygga upp samma
mängd levande material i naturen. Genom
denna balans bidrar inte biobränslen till
växthuseffekten.
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Holmens miljöpolicy är utgångspunkten för
hur miljöansvaret fördelas och miljöarbetet
organiseras.

Linjeansvar

ÖVERGRIPANDE MILJÖANSVAR. Koncernens styrelse samt VD och
affärsområdeschefer har ett övergripande ansvar för miljöarbetet
i Holmen.

OPERATIVT MILJÖANSVAR. Ansvaret för det fortlöpande miljöarbe-
tet ligger hos platschefer och regionchefer.

Kompetenser

MILJÖCHEF. Holmens miljöchef ansvarar för att bevaka utveck-
lingen på miljöområdet, initiera gemensamma miljöprojekt och
samordna miljöinsatserna inom koncernen.

MILJÖSAMORDNARE. Vid varje affärsområde finns miljösamord-
nare som samordnar miljöarbetet inom enheten. 

MILJÖ INGENJÖR. Vid de flesta bruk finns en eller flera miljöingen-
jörer med ansvar för teknik, kontroll och utbildning inom områ-
det miljö samt kontakter med miljöövervakande myndigheter.

FORSKARE. En stor del av FoU-arbetet inom skogsbruket och
industrierna är inriktat mot miljöanpassade processer och pro-
dukter.

MILJÖLEDNINGSANSVARIGA. En per bruk/skogsregion. Ansvarar
för ISO 14001.

MILJÖREVISORER. Lokala miljörevisorer finns vid varje bruk/
skogsregion.

KEMIKALIERÅD. Ett vid varje bruk. Godkänner de kemikalier som
används och ansvarar för kemikalieregister och instruktioner.

MILJÖTALESMÄN. Vid vissa affärsområden och säljbolag finns
miljötalesmän vilka fyller en viktig roll som länk mellan Holmen
och kunderna i miljöfrågor.

Samverkan

HOLMEN MILJÖRÅD. Består av representanter för marknad och tek-
nik inom affärsområden och staber. Verkar för att Holmens
miljöpolicy tillämpas, utbyter erfarenheter, bereder policyfrågor,
följer utvecklingen inom miljöområdet och identifierar nya frå-
gor. Representanterna utses av koncernens VD och respektive
affärsområdeschef.
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Miljöorganisation

Organisation för samverkan

Miljöchef
Miljösamordnare

Miljöingenjör
Forskare

Miljöledningsansvariga
Miljörevisorer
Kemikalieråd
Miljötalesmän

Kompetenser Linjeorganisation

Det operativa miljö-
ansvaret i Holmen 
ligger i linje-
organisationen.
Vid sidan av denna 
finns ett antal 
samverkansgrupper 
där  miljöfrågorna 
belyses  och utbyte 
av kunskaper och 
erfarenheter äger 
rum.

Miljöorganisation

Koncern-VD

Affärsområdeschef

Fabrikschef/regionchef

Styrelse
 Holmen Miljöråd

Vattenteknikgruppen

Restproduktgruppen

Holmen Miljöråd. Från vänster Christer Söderberg, Christer
Engman, Matz Ståby, Lars Munther, Anders Lindström, Bengt
Hultman, Erik Normark och Lars Klingström. På bilden saknas
Åke Eklöf.
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Holmen Miljöinformation
Koncernstab Teknik Bengt Hultman
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel  0660-755 13    Fax 0660-570 71

e-post: bengt.hultman@holmen.com

Holmen Koncernstab Miljöinformation
Information Christer Lewell
Box 5407 Tel 08-666 21 15    Fax 08-666 21 30
114 84 STOCKHOLM e-post: christer.lewell@holmen.com

Holmen Paper Miljöinformation
601 88 NORRKÖPING Anders Lindström
Tel  011-23 50 00 Tel 011-23 64 04    Fax 011-23 60 30
Fax 011-23 63 04 e-post: anders.lindstrom@holmenpaper.

com

Iggesund Paperboard Miljöinformation
825 80 IGGESUND Christer Engman
Tel  0650-280 00 Tel  00 31 20 655 93 71
Fax 0650-288 00 Fax 00 31 20 655 93 03

e-post: christer.engman@
iggesundpaperboard.com

Iggesund Timber Miljöinformation
Box 45 Per Erik Frick
825 21 IGGESUND Tel 0650-280 00     Fax 0650-280 57
Tel  0650-280 00 e-post: pererik.frick@iggesundtimber.
Fax 0650-280 57 com

Holmen Skog Miljöinformation
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Lars Klingström
Tel  0660-750 00 Tel 011-23 61 90    Fax 011-23 61 70
Fax 0660-754 23 e-post: lars.klingstrom@holmenskog.

com

Holmens hemsida på svenska och engelska innehåller också miljö-
information och uppdateras fortlöpande.
Adress: http://www.holmen.com

Miljöredovisning 1999
Holmen Miljöredovisning 1999 finns också på engelska och tyska.
Ytterligare exemplar kan beställas från
Holmen, koncernstab Information, Box 5407, 114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00. Fax 08-666 21 30. e-post: info@holmen.com

Holmen på Internet

Miljöredovisningen är tryckt på kartong och papper tillverkade av Holmen
och Modo Paper.
Omslag: Invercote® Creato matt 260 g. Inlaga: Silverblade® matt 130 g
Grafisk form och tryck: Energi Reklambyrå AB och Nova Print AB.
Grafiska illustrationer: Designmakarna.
Foto: Anders Engman, Malcolm Hanes, Bo Göran Backström m fl.

VATTENTEKNIKGRUPPEN. Består av representanter för de olika bru-
ken och koncernstab Teknik. Utbyter erfarenheter samt utbildar
sig inom området vattenreningsteknik.

RESTPRODUKTGRUPPEN. Består av representanter för de olika bru-
ken i Sverige samt Holmen Skog. Utvecklar teknik och kunskap
för att kunna ta tillvara restprodukter och därmed minska mäng-
den avfall.

Övrigt

SÄKERHET. Säkerhetschef finns vid varje enhet. Ansvarar för
skydds- och säkerhetsrutiner samt katastrofberedskap. I organi-
sationen finns också skyddsingenjörer, skyddsombud och s k
samariter. Industribrandkår finns på de flesta bruk.

Externa kontakter

FORSKNING OCH UTVECKLING. Holmen samarbetar med ett stort
antal externa forsknings- och utvecklingsaktörer. Några av dessa
är STFI, CPM och SLU i Sverige, PIRA och UMIST i Stor-
britannien samt CTP i Frankrike. Holmen finns även represente-
rat i flera organ för finansiering och samordning av forskning.
Hit hör t ex SSVL, MISTRA, NUTEK, Stiftelsen för Strategisk
forskning, Värmeforsk och SkogForsk. 

NÄTVERK I  BRANSCHEN. Holmen finns representerat i Skogs-
industrierna, COPACEL, The Paper Federation of Great Britain
och UK Forest Products Association. Dessutom i europeiska
branschorganisationerna CEPI, CEPIFINE, CEPIPRINT och
CEPICARTONBOARD.

ÖVRIGA NÄTVERK. Holmen är även representerat i organisationer
som arbetar mer heltäckande, bl a olika standardiserings-
kommittéer inom t ex ISO, CEN, BS, SIS och SCAN.

Holmen Miljöråd 

Bengt Hultman, ordf. Miljöchef 
Åke Eklöf Holmen Kraft
Christer Engman Iggesund Paperboard
Matz Ståby Iggesund Timber
Lars Klingström Holmen Skog
Anders Lindström Holmen Paper
Lars Munter Holmen Paper
Erik Normark Holmen Skog
Christer Söderberg Iggesund Paperboard

Adresser

Miljöinformation om Modo Paper:
Tel 08-456 07 00. Fax 08-456 09 00.    e-post: info@modopaper.com

Miljöinformation om Domsjö Fabriker:
Tel 0660-756 00. Fax 0660-121 41.

H O L M E N O C H M I L J Ö N A L L A FA K TA

HOLMEN MILJÖREDOVISNING 1999 beskriver de miljöfrågor som
är förenade med tillverkning och användning av koncernens
produkter. MoDo bytte namn till Holmen i mitten av februari
2000. Genomgående har namnet Holmen använts i hela
miljöredovisningen.

MÅLGRUPPER. Miljöredovisningen vänder sig främst till kunder,
aktieägare och anställda men också till börsanalytiker, skolor,
miljöorganisationer och den intresserade allmänheten.

Den är sammanställd och redigerad i enlighet med nyckel-
orden ”begriplighet och fakta”. Ambitionen är att den skall vara
tillgänglig även för den som inte i detalj är insatt i frågorna.

OMFATTNING. Holmen Miljöredovis-
ning omfattar hela koncernen. De
båda affärsområdena MoDo Paper
och MoDo Merchants som ingick
i Holmen fram till den 1 oktober
1999 beskrivs inte och ingår heller
inte i summeringarna av koncer-
nens totala resursförbrukning och
miljöpåverkan. Samma sak gäller
Domsjö som avyttrades den 31
december. Miljösituationen vid
Modo Papers anläggningar be-
skrivs i Modo Paper Miljöredo-
visning 1999. Information om
Domsjös miljösituation kan fås
från Domsjö Fabriker AB.

DISTRIBUTION. Miljöredovisningen
distribueras tillsammans med 
Holmen Årsredovisning och trycks
i 88 000 exemplar på svenska,
engelska och tyska.

FAKTAUNDERLAG. Uppgifterna bygger på ett urval av de uppgifter 
som rapporteras till miljömyndigheterna samt på utredningar 
och sammanställningar som gjorts specifikt för denna miljö-
redovisning. Urvalet av fakta har gjorts utifrån vad som priori-
teras av myndigheterna och som dimensionerar anläggningarnas
miljöåtgärder. På grund av miljöredovisningens tidiga press-
läggning kan vissa data skilja sig något från den slutliga
rapporteringen till myndigheterna.

För de svenska enheterna finns den fullständiga miljö-
rapporteringen tillgänglig hos såväl myndigheterna som hos
Holmen. För den engelska enheten finns den tillgänglig hos
Holmen.

PRODUKTION. Holmen Miljöredovisning är sammanställd och
producerad internt i företaget. Holmen ser intern produktion
som ett sätt att utveckla kompetensen på miljöområdet.

Disposition

HOLMEN OCH MILJÖN ger en översiktlig bild av Holmen-koncer-
nens miljöarbete. Här finns de policybetonade delarna samt en
sammanfattning av miljöåret 1999.

RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN. Här finns en beskriv-
ning av de resurser i form av råvaror och energi som utnyttjas 
av koncernen. Denna del visar också den miljöpåverkan som 
tillverkningen orsakar.

PRODUKTERNA. En kort beskrivning av Holmens produkter ur
kretsloppsperspektiv.

MILJÖARBETE 1999. Här finns en grundlig redovisning av miljö-
arbetet runt om i koncernen under 1999.

ALLA FAKTA. Här finns detaljerna. Alla fakta om produktion och
produkter, råvaror, energianvändning och utsläpp bruk för bruk
samt för koncernen som helhet.
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