
   

Holmen  Miljöinformation
Box 5407 Koncernstab Teknik, Lars Strömberg
114 84 STOCKHOLM Tel  08-666 21 54 Fax 08-666 21 35
Tel 08-666 21 00 e-post: lars.stromberg@holmen.com
Fax 08-666 21 30
 Koncernstab Teknik, Sven Wird
 Tel  08-666 21 32 Fax 08-666 21 35
 e-post: sven.wird@holmen.com

 Koncernstab Information, Christer Lewell
 Tel 08-666 21 15 Fax 08-666 21 30
 e-post: christer.lewell@holmen.com

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

Iggesund Paperboard Christer Söderberg
825 80  IGGESUND Tel 0650-284 55 Fax 0650-286 81
Tel  0650-280 00 e-post: christer.soderberg@iggesundpaperboard.com
Fax 0650-288 00 

Iggesund Timber Magnus Dahlberg
Box 45 Tel 0650-280 39 Fax 0650-284 48
825 21  IGGESUND e-post: magnus.dahlberg@iggesundtimber.com
Tel  0650-280 00 
Fax 0650-280 57 

Holmen Skog Ola Kårén
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0660-754 58 Fax 0660-759 87
Tel  0660-754 00 e-post: ola.karen@holmenskog.com
Fax 0660-754 23 

Holmen Kraft Jan Hållberg
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0660-755 08 Fax 0660-755 10
Tel  0660-754 00 e-post: jan.hallberg@holmenkraft.com 
Fax 0660-755 10 

ADRESSER

Holmen AB 

Box 5407, 114 84 STOCKHOLM

Telefon 08-666 21 00, fax 08-666 21 30

e-post: info@holmen.com

www.holmen.com

2001

Miljöredovisning



HOLMEN OCH MILJÖN
Miljöpolicy ..........................................................1
Holmen Miljöredovisning ....................................2
Detta är Holmen .................................................3
VD Göran Lundin:
Miljöarbete med positiva värden ........................4
Miljöorganisation ................................................5
Sammanfattning 2001 ........................................6
Värdering av miljöarbetet ...................................8
Miljöpolitik i omvärlden ....................................10

RESURSANVÄNDNING
Virke .................................................................12
Returpapper .....................................................14
Energi ...............................................................15

MILJÖASPEKTER
Skog .................................................................16
Luft ...................................................................17

Vatten ...............................................................18
Avfall ................................................................20
Nedlagda verksamheter ...................................21
Transporter .......................................................22
Produkter .........................................................23

MILJÖARBETE 2001
Holmen Paper ..................................................24
Iggesund Paperboard ......................................26
Iggesund Timber ..............................................28
Holmen Skog ...................................................29
Holmen Kraft ....................................................30

ALLA FAKTA
Holmen, totalt ...................................................31
Enhet för enhet .................................................32
Ordlista .............................................................36

INNEHÅLL

MILJÖREDOVISNING 2001
Holmen Miljöredovisning 2001 fi nns också på engelska.
Ytterligare exemplar kan beställas från 
Holmen AB
Koncernstab Information
Box 5407
114 84  STOCKHOLM
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
e-post: info@holmen.com
www.holmen.com

Omslaget till miljöredovisningen är tryckt på kartong, Invercote® Creato matt 260 g/m2, tillverkad av Iggesund Paperboard.
Produktion och grafi sk form: Holmen i samarbete med LINK Investor Relations, Stockholm.
Tryck: db grafi ska, Örebro.
Grafi ska illustrationer: Svenska Grafi kbyrån, Stockholm.
Foto: Anders Engman, Peter Gerdehag m fl .

FSC
Forest Stewardship Council. En världsomspännande 
organisation med huvudkontor i Mexiko. FSC har tagit 
fram tio grundprinciper som beaktar miljöaspekter samt 
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter för skogs-
bruk 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 bl a 
skogsbolag, miljöorganisationer, kunder, samer, sven-
ska 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 lera (kaolin).

Gallring 
Utglesning i medelålders skog där de avverkade träden 
kan användas som råvara för papperstillverkning.

Gammelskog
Skog som utvecklat höga naturvärden, dock utan att 
vara en orörd urskog. Utpräglat olikåldrig och skiktad 
naturskog med riklig förekomst av gamla, grova träd 
och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Hänsynsplan
En plan med vidhängande karta över ett bestämt skogs-
område som innehåller alla de basfakta som krävs för 
att skogen ska kunna brukas ekonomiskt och biologiskt 
uthålligt. I hänsynsplanen anges bl a de biologiskt mest 
värdefulla områdena som ska undantas skogsbruk eller 
brukas med anpassade metoder. I planen fi nns också 
kvantifi erade miljömål och avverkningsberäkningar som 
beaktar miljörestriktionerna.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)
EU-direktiv om integrerad, individuell prövning och till-
syn av större industriföretag.

ISO 14001
Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) 
standard för uppbyggnad av miljöledningssystem. Se 
också Miljöledningssystem.

Kemisk rening
Rening av avloppsvatten med hjälp av kemiska tillsat-
ser. Lösta ämnen omvandlas till olösligt material med 
hjälp av s k fällningskemikalier. Fällningen kan separeras 
från det renade vattnet genom sedimentering; mate-
rialet sjunker och avskiljs från botten eller genom fl ota-
tion; materialet fl yter upp och avskiljs från ytan.

Koldioxid (CO2 )
Kol är livets byggsten och ingår i allt levande. Biogen 
koldioxid frigörs när biologiskt material multnar eller när  
ved eldas. Fossil koldioxid frigörs när man eldar kol, olja 
eller naturgas. 

Komplexbildare
Ämnen som används i processer för att binda störande 
metaller; vanligast är EDTA och DTPA.

Kväve (N)
Ett grundämne som ingår i ved. Utsläpp av kväve 
till vatten kan orsaka övergödning (eutrofi ering). För 
mycket kväve i vatten kan orsaka algblomning och 
syretäring.

Kväveoxider (NOX )
Gaser vilka består av kväve och syre som bildas vid 
förbränning. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till sal-
petersyra som försurar nederbörden. Eftersom gasen 
innehåller kväve har utsläpp av kväveoxider även en 
gödslande effekt.

Livscykelanalys (LCA)
En LCA är en metod för att systematiskt beskriva och 
utvärdera en produkts totala miljöpåverkan under hela 
dess livscykel, från råvara till återanvändning och avfall.

MF-papper
Bland annat standard och färgat tidningspapper 
(MF = Machine Finished).

Miljöledningssystem
Ett sätt för näringsliv och organisationer att organisera 
miljöarbetet enligt fastställda rutiner. Miljöledningssys-
tem kräver miljöpolicy, miljömål, handlingsprogram, 
miljöorganisation samt även miljörevision där arbetet 
och de uppnådda resultaten kontrolleras. Med den 
egna miljöpolicyn som grund är strävan att uppnå 
ständiga förbättringar. ISO 14001 är det vanligaste 
miljöledningssystemet.

Miljörevision
En revision som innebär en värdering av hur miljö-
skydds organisation, ledningsrutiner och miljöutrustning 
fungerar.

MWC-papper
Bestruket trähaltigt papper i ytvikter mellan 80 och 110 
gram/m² (MWC = Medium Weight Coated).

N
Se Kväve.

NOX

Se Kväveoxider.

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

Nyckelbiotop
Område som hyser eller kan förväntas hysa hotade, 
sällsynta eller specialiserade arter. Vad som är en 
nyckelbiotop fastställs från fall till fall enligt skogsvårds-
styrelsens metodik.

Nyfi ber
Vedfi brer som kommer direkt från avverkade träd. 
Benämns ibland också färskfi ber. Jämför Returfi ber.

P
Se Fosfor.

PCB
Svårnedbrytbara organiska föreningar. Har bl a använts 
i elektrisk utrustning som transformatorer och konden-
satorer.

PEFC
Bakom PEFC – Pan European Forestry Certifi cation – 
står privata skogsägare i 17 europeiska länder. Liksom 
FSC arbetar man för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. 
Alla de sex skogsägarföreningarna i Sverige är anslutna 
till PEFC. Den svenska PEFC-standarden ligger mycket 
nära FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Den 
kräver också mycket mer än PEFC-standarden i de 
fl esta andra europeiska länderna.

Produktiv skogsmark
Skogsmark som i genomsnitt kan producera minst en 
skogskubikmeter per hektar och år under beståndets 
växttid.

Raffi nör
Utrustning för tillverkning av mekanisk massa genom 
malning av fl is, oftast efter förvärmning av fl isen.

Returfi ber
Vedfi brer 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
Flerskiktskartong av blekt kemisk massa (SBB = Solid 
Bleached Board).

SC-papper
Superkalandrerat papper. Obestruket, glättat journal-
papper i ytvikter mellan 50 och 65 g per kvadratmeter 
(SC = Super Calender).

Sedimenteringsanläggning
Anläggning för mekanisk rening av avloppsvatten där 
fi brer och suspenderade ämnen (SÄ) avskiljs.

Slipmassa
En typ av mekanisk massa; tillverkas genom att 
rundved pressas mot en roterande sten i ett slipverk.

SO2

Se Svaveldioxid.

Stoft
Askpartiklar som bildas vid förbränning av t ex bark 
eller lut.

Ståndort
Ett område som har en för växterna enhetlig livsmiljö. 
Kännetecknas av ett visst klimat och enhetliga mark-
egenskaper samt ett i stora drag likformigt växt- och 
djurliv. 

Sulfatmassa
Kemisk massa som tillverkas genom att ved kokas 
under högt tryck och vid hög temperatur med s k vitlut 
(natriumhydroxid och natriumsulfi d). Kokvätskan löser 
upp bindemedlet (lignin) i veden så att cellulosafi brerna 
frigörs.

Suspenderade ämnen (SÄ)
Vattenburna ämnen som består av fi brer och partiklar 
som till stor del kan avlägsnas med ett fi nmaskigt fi lter.

Svartlut
Det vid massatillverkning utlösta organiska materialet. 
Svartluten eldas i sodapannan varvid energi utvinns.

Svavel (S)
Ett grundämne som ingår i t ex svaveldioxid och 
svavelväte samt andra illaluktande 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 
svaveldioxid till svavelsyra som försurar nederbörden.

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

Tallolja
Utvinns ur svartlut och används som råvara för till-
verkning av bl a såpa och färger, men kan också använ-
das som bränsle i mesaugnen i stället för olja.

TMP-massa
Termomekanisk massa. En högutbytesmassa (94–96 
procent vedutbyte) som erhålls genom att granfl is 
värms och därefter mals i raffi nörer.



MILJÖPOLICY

För en fortsatt god utveckling av Holmen är det nödvändigt att ta stor hänsyn till de krav miljön 

ställer. Detta är grunden för Holmens miljöpolicy.

MILJÖVÅRDSARBETE

Holmens verksamhet ska bedrivas så att miljön 

skyddas. Råvaror och energi ska användas effek-

tivt så att hållbar utveckling främjas. Våra 

insatser bestäms av vad som är tekniskt möjligt, 

ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. 

Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn. Målet 

är att uppnå ständiga förbättringar. För att skapa 

handlingsfrihet strävar Holmen efter att klara 

myndigheternas krav med god marginal.

ANSVAR

Ansvarsfördelningen för miljöfrågorna ska vara 

klart defi nierad. Koncernens styrelse och VD 

samt affärsområdescheferna har det över gripande 

ansvaret för miljöfrågorna. Platscheferna och

regioncheferna ansvarar för det löpande miljö-

arbetet, medan medarbetarna tar sitt personliga 

ansvar för miljön i det dagliga arbetet.

 Inför större beslut i miljöfrågor ska platschef 

eller motsvarande chef samråda med koncernens 

miljöchef. Risker för störningar och haverier 

som kan påverka miljön ska rapporteras så att 

förebyggande åtgärder kan vidtas. Vid allvarliga 

störningar och haverier prioriteras miljön före 

produktionen.

SKOGSBRUK

Holmens skogar och skogsbruk ska skötas med 

sikte på hög och uthållig virkesproduktion under 

iakttagande av största möjliga miljöhänsyn. Skogs-

bruket ska bedrivas så att viktiga ekologiska pro-

cesser vidmakthålls. De metoder som används ska 

säkerställa biologisk mångfald. 

PRODUKTER

Krav på funktion och miljö ska beaktas ur ett 

helhetsperspektiv. 

MARKNADSFÖRING

Marknadsföring med miljöargument ska grundas 

på fakta och helhetssyn.

UTVECKLING

Holmen ska ha en långsiktig miljöplanering 

och följa utvecklingen inom miljöområdet. Vid 

ny investeringar och ombyggnader ska möjlig-

heterna att kombinera effektiv produktion med 

effektiv miljövård tas tillvara. Metoder, processer 

och produkter som i ett helhetsperspektiv ger 

mindre miljöbelastning prioriteras framför i övrigt 

likvärdiga alternativ. Nya kunskaper och erfaren-

heter ska beaktas för att göra miljöinsatserna 

så effektiva som möjligt. Holmen ska ha goda 

kunskaper om de miljöeffekter som verksamheten 

ger upphov till för att kunna minska negativ 

miljöpåverkan.

 Holmen ska bidra till utvecklingen på miljö-

området genom eget arbete och genom att delta 

i samarbetsprojekt.

INKÖP OCH KRAV PÅ LEVERANTÖRER

Miljöaspekter ska beaktas vid inköp av varor och 

tjänster. Holmens miljökrav ska uppfyllas.

INFORMATION

Holmens miljöinformation ska vara öppen och 

saklig.

Göran Lundin, VD och koncernchef
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HOLMEN MILJÖREDOVISNING

Holmen Miljöredovisning 2001 tar upp de 

frågor som från miljösynpunkt är förknippade 

med tillverkning och användning av koncernens 

produkter.

■ Målgrupper är främst anställda och kunder. 

Redovisningen vänder sig också till exempelvis 

lärare och elever, miljöorganisationer, analytiker 

och den intresserade allmänheten. Med tanke på 

att redovisningen ska vara tillgänglig även för 

dem som inte i detalj är insatta i miljöfrågorna 

är sammanställningen och redigeringen gjorda 

utifrån dessa förutsättningar.

■  Faktaunderlaget utgörs av ett urval av de uppgif-

ter företaget rapporterar till miljömyndigheterna. 

Utredningar gjorda specifi kt för denna miljöredo-

visning bildar också underlag. Urvalet av fakta är 

gjort med utgångspunkt från vad Holmen ser som 

viktigt från miljösynpunkt och vad som prioriteras 

av myndigheterna. Detta sammantaget dimensio-

nerar koncernens miljöåtgärder. Eftersom data för 

redovisningen tas fram redan i slutet av det år 

den beskriver kan redovisade fakta i vissa fall 

avvika något från dem som slutligen rapporteras 

till myndigheterna. 

■  Holmen Miljöredovisning 2001 är liksom före-

gående år gjord helt internt. På så sätt utvecklas 

kompetensen hos Holmens medarbetare kontinu-

erligt.

■  Mer information om Holmens miljöarbete 

ges av affärsområdenas kontaktpersoner 

(se Adresser). För information om branschens 

miljöarbete och om miljöfrågor kopplade till olika 

typer av skogsindustriella verksamheter kan också 

hänvisas till branschorganisationen Skogsindustri-

ernas hemsida www.skogsindustrierna.org 

DISPOSITION 

Innehållet i Holmen Miljöredovisning 2001 

disponeras i följande avsnitt:

■  Holmen och miljön ger översiktligt en bild av 

Holmens miljöarbete. Här återges de policyrelate-

rade delarna och hur koncernen organiserat miljö-

arbetet. Här sammanfattas även miljöåret 2001. 

Vidare beskriver VD Göran Lundin värdet av att 

bedriva ett integrerat och effektivt miljöarbete.

■  Resursanvändning och Miljöaspekter beskriver de 

resurser företaget utnyttjar i form av råvaror och 

energi liksom de miljöaspekter som kan för-

knippas med tillverkning av koncernens produk-

ter. Avsnittet beskriver också hur Holmens pro-

dukter passar in i ett kretsloppsanpassat samhälle.

■  Miljöarbete 2001 redovisar miljöarbetet runt om 

i koncernens fem affärsområden.

■  Alla fakta återger detaljerat uppgifter om 

produktion och produkter, råvaror, användning 

av energi samt utsläpp enhet för enhet och för 

koncernen totalt.

HOLMEN OCH MILJÖN
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DETTA ÄR HOLMEN

Holmens verksamhet är uppdelad på fem affärs-

områden. 

Holmen Paper tillverkar och säljer tidnings- och 

journalpapper. Stark marknadsposition känne-

tecknar särskilt produktområdena förbättrat 

tidningspapper, telefonkatalogpapper och färgat 

tidningspapper. På den svenska hemmamarkna-

den och i bl a Spanien, Tyskland och Storbritan-

nien är Holmen Paper största eller näst största 

leverantör till dagspressförlagen. 

Iggesund Paperboard producerar och säljer solid-

kartong och falskartong med enbart nyfi ber som 

råvara. Dessutom tillverkas och säljs plastbelagd 

kartong med barriärfunktioner. Iggesund Paper-

boards kartong används till förpackningar för bl a 

livsmedel, kosmetika, läkemedel, tobak och kon-

fektyr samt för grafi ska ändamål. Huvudmarknad 

är Västeuropa men regioner som Asien, Central- 

och Östeuropa samt USA ökar i betydelse. 

Iggesund Timber tillverkar, distribuerar och säljer 

trävaror. Produktprogrammet koncentreras till 

insatsvaror av furu, avsedda för industrikunder 

med tillverkning av konsumentprodukter i så 

kallat synligt trä för boendemiljö. 

Holmen Skog ansvarar för virkesförsörjningen 

till koncernens svenska enheter och skötseln av 

koncernens skogar som omfattar en miljon hektar 

produktiv skogsmark. Verksamheten bedrivs 

genom avverkning i egna skogar och virkeshandel. 

Externa kunder står för nästan 60 procent av 

nettoomsättningen.

Holmen Kraft ansvarar för elförsörjningen till 

koncernens anläggningar i Sverige och för koncer-

nens vattenkraftanläggningar. Holmens behov av 

elkraft täcks genom köp samt egen produktion 

i vattenkraftverk och i industriernas mottrycks-

anläggningar.

 De 15 EU-länderna var med 86 procent av 

Holmens nettoomsättning den klart dominerande 

marknaden 2001.

 Västeuropa är Holmen Papers huvudmarknad 

för tidnings- och journalpapper med drygt 90 pro-

cent av de totala leveranserna. Största enskilda 

marknader utgörs av Storbritannien, Sverige 

och Tyskland. En betydande tillväxt marknad är

Spanien.

Även för kartong utgör Västeuropa huvudmark-

naden. Vid sidan av Sverige är Storbritannien, 

Tyskland och Frankrike de enskilt största köpar-

länderna för Iggesund Paperboard. Snabbast 

växande marknader är Asien samt Central- och 

Östeuropa.

 Den svenska virkesmarknaden har på senare år 

genomgått en betydande förändring, bl a genom 

att antalet virkesköpande företag ökat. Detta är 

en följd av att ett större antal industrier fått nya 

ägare utan tillgång till egen skog. Holmen Skog är 

numera nettosäljare av virke.

      2001    2000
Nettoomsättning, Mkr                              16 655                      15 155
Rörelseresultat, Mkr                                  2 446                        4 842
Resultat efter fi nansiella poster, Mkr           2 294                        4 741
Årets resultat, Mkr                                     2 186                        3 972
Resultat per aktie, kr                                  27,30                        45,90
Utdelning, kr                                             10,00*                          9,00
Extra utdelning, kr                                            –                        60,00
Skuldsättningsgrad, ggr                              0,22                        –0,02
Investeringar, Mkr                                      1 715                        1 115
Medelantal årsanställda                             5 238                        5 275
 varav i Sverige                                         4 108                        4 224
 varav utanför Sverige                              1 130                        1 051

* Styrelsens förslag

Försäljning, distribution etc.

WorkingtonWorkington

IggesundIggesund
HallstavikHallstavikHallstavik

NorrkNorrköpingpingNorrköping

MadridMadrid

VargönVargön
Stockholm

StrStrömsbrukmsbrukStrömsbruk

Madrid

Huvudkontor
Produktionsorter

Holmen Paper
Iggesund Paperboard
Iggesund Timber
Holmen Skog

Australien
Japan
Hongkong
Singapore
USA

3



HOLMEN OCH MILJÖN

MILJÖARBETE MED POSITIVA VÄRDEN

Jag har haft förmånen att under många år delta i 

branschens arbete för miljöförbättrande åtgärder. 

Nu har vi kommit till ett stadium där miljöarbetet 

till stor del bedrivs integrerat i all daglig verk-

samhet i våra skogar och producerande enheter. 

Det innebär bl a att miljöaspekterna kontinuerligt 

beaktas vid utveckling av våra produkter och vid 

om-, ny- och tillbyggnad av våra anläggningar.

 Vårt miljöarbete handlar om omsorgen om 

naturen, den biologiska mångfalden i våra skogar 

och om miljöhänsyn i det dagliga arbetet.

 För att arbeta systematiskt med miljöfrågorna 

i ett helhetsperspektiv har miljöledningssystemet 

ISO 14001 införts i stora delar av koncernen. 

Skogsbruket uppfyller höga miljökrav och är cer-

tifi erat enligt den internationella skogsstandarden 

FSC och ISO 14001. Helhjärtat engagemang från 

personalen, resurssnålhet, besparingar och fort-

satta miljöförbättringar är några av de positiva 

värden vi får ut av miljöarbetet. 

 För att nå den långsiktigt största miljönyttan 

krävs att miljö, teknik och ekonomi bedöms till-

sammans. Kostnadseffektiva lösningar ska efter-

strävas.

KUNSKAP TILL NYTTA FÖR EU

Förutom Holmens egna ambitioner på miljöområ-

det är koncernen beroende av nationell lagstift-

ning samt de miljölagar som stiftas inom EU. Som 

jag ser det har Holmens verksamhet med krets-

loppsanpassade produkter mycket goda förutsätt-

ningar att svara upp mot EUs miljölagstiftning. 

Här märks t ex föreslagna krav på utveckling av 

material- och energisnåla varor som är återvin-

ningsbara och framställda av förnybara råvaror. 

Jag ser det också som möjligt att Holmen och 

branschen med sina långa erfarenheter av miljöar-

bete kan bidra med kunskap till nytta för EU.

 Utsläppen av fossil koldioxid och dess klimat-

påverkan är en av de viktigaste miljöfrågorna 

för världssamfundet. Även här har Holmen och 

branschen en viktig och positiv roll att spela. 

I och med att virkesförrådet ökar i våra skogar 

ökar också mängden bunden koldioxid. Växande 

skogar har därför ett stort miljövärde eftersom 

de utgör effektiva kolsänkor. Till den angelägna 

uppgiften att minska utsläppen av växthusgaser 

hör energibesparande åtgärder. Arbetet med 

energihushållning ingår som en väsentlig del i 

koncernens miljöledningssystem. 

MILJÖEFFEKTIV BASINDUSTRI

Sverige har idag ett till stora delar miljöanpassat 

energisystem. Detta har lett till att svensk basin-

dustri, som Holmen är en del av, hör till den 

mest miljöeffektiva i världen. Det är viktigt att 

svenska myndigheter väljer energilösningar som 

ger fortsatta minskningar av utsläppen. Samtidigt 

måste den framtida energipolitiken innebära att 

svensk industri får möjlighet att fortsatt hävda sin 

konkurrenskraft.

 Vi har under årens lopp på olika sätt infor-

merat och diskuterat med Holmens intressenter 

om hur vi arbetar med miljöfrågorna. Koncernens  

miljöredovisning är viktig. Den skapar förtroende 

för vårt miljöarbete. Holmens miljöredovisning 

för 2001 är liksom föregående år gjord av egen 

personal. Detta gör att kunskapen om miljö-

frågorna hela tiden utvecklas hos våra medarbe-

tare. Utbildning och kompetensuppbyggnad ser 

jag som en av de mest betydelsefulla miljöåtgär-

derna och drivkrafterna – idag och i framtiden. 

 Jag vill också peka på att den viktigaste för-

utsättningen för att kunna bedriva ett effektivt 

miljöarbete på bredden och på djupet är att våra 

verksamheter är lönsamma – ekonomi och miljö-

anpassning går således hand i hand.

Stockholm i februari 2002

Göran Lundin, VD och koncernchef

Sedan miljöskyddslagen kom 1969 har miljöfrågorna allt mer kommit i fokus för vår verksamhet. Holmen har därmed mer än 

30 års erfarenhet av strukturerat miljöarbete. Detta har medfört att koncernens miljöpåverkan minskat till dagens låga nivåer.

Göran Lundin.
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MILJÖORGANISATION

Holmens miljöpolicy är utgångspunkt för hur miljöansvaret fördelas, organiseras och bedrivs.

LINJEANSVAR

Koncernens styrelse och VD samt affärsområdes-

chefer har det övergripande ansvaret för miljö-

arbetet i Holmen.

 Ansvaret för det fortlöpande miljöarbetet 

ligger hos platschefer och regionchefer. För vissa 

uppgifter har ansvaret vid några enheter delegerats 

till miljöingenjörer.

KOMPETENSER

Miljöchef. Holmens miljöchef ansvarar för att sam-

ordna koncernens miljöinsatser, bevaka utveck-

lingen på miljöområdet, bilda samverkansgrupper 

samt initiera projekt.

Miljösamordnare. Inom respektive affärsområde 

fi nns miljösamordnare.

Miljöingenjörer. Vid de fl esta enheterna fi nns en 

eller fl era miljöingenjörer med ansvar för teknik, 

kontroll och utbildning samt kontakter med miljö-

övervakande myndigheter.

Miljöledningsansvariga. En per enhet/skogsregion 

ansvarar för arbetet med ISO 14001. En eller fl era 

miljörevisorer fi nns vid varje enhet/skogs region.

Kemikaliegrupper. Godkänner de kemikalier som 

används och ansvarar för kemikalieregister,  

instruktioner och miljöbedömning av kemikalie-

leverantörer.

Miljötalesmän. Vid vissa affärsområden och sälj-

bolag fi nns miljötalesmän. De fyller en viktig roll 

som länk mellan Holmen och framförallt kun-

derna i miljöfrågor.

Forskare. En stor del av FoU-arbetet inom skogs-

bruket och industrirörelsen är inriktat på att ta 

fram miljöanpassade processer och produkter.

SAMVERKAN

Holmen Miljöråd. Till den verkställande ledningens 

förfogande fi nns ett rådgivande miljöforum, 

Holmen Miljöråd, med representanter på led-

ningsnivå från koncernstaber och affärsområden. 

Miljörådet verkar för att Holmens miljöpolicy 

tillämpas, kunskaper utbyts och att policyfrågor 

bereds.

ÖVRIGT

Säkerhetschefer ansvarar för skydds- och säker-

hetsrutiner samt katastrofberedskap. I organisa-

tionen fi nns också skyddsingenjörer, skyddsombud 

och vid några bruk s k samariter. Industribrandkår 

fi nns på de fl esta bruk. På koncernnivå fi nns funk-

tionen Försäkring/Risk Management som årligen 

utreder riskerna för brand och större miljöolyckor 

vid koncernens anläggningar.

MILJÖKOMMUNIKATION

Miljöinformation sammanställs kontinuerligt på 

koncern- och affärsområdesnivå. Denna typ av 

kommunikation utgör en viktig del av koncernens 

aktiviteter på miljöområdet och används syste-

matiskt i bl a kundkontakter.

EXTERNA KONTAKTER

Holmen samarbetar med ett stort antal externa 

forsknings- och utvecklingsorganisationer i 

Europa. Holmen är i Sverige även representerat 

i fl era organ för fi nansiering och samordning av 

forskning. 

 Holmen är representerat i branschorganisa-

tionerna i Sverige, Storbritannien och Spanien. 

Holmen deltar i den europeiska branschorganisa-

tionen för skogsindustrin samt i produktinriktade 

organisationer.

Linjeorganisation Organisation 
för samverkan KompetenserStyrelse

Koncern-VD

Affärsområdeschef

Miljöchef
Miljösamordnare
Miljöingenjörer
Miljöledningsansvariga
Miljörevisorer
Kemikaliegrupper
Miljötalesmän
Forskare

Holmen Miljöråd

Fabrikschef/
regionchef

Samverkansgrupper
Ledningssystem
Avfallshantering 

Det operativa miljöansvaret i Holmen ligger i linjeorganisationen. Miljörådets uppgift är att utgöra grund 
för ett nätverk för olika miljökompetenser. Samverkansgrupper bildades under 2001 där viktiga miljöfrågor 
belyses och utbyte av kunskaper och erfarenheter äger rum.

Lars Strömberg, ordf. 
Koncernstab Teknik, Miljöchef

Anders Lindström 
Holmen Paper

Lars Munter 
Holmen Paper

Christer Söderberg 
Iggesund Paperboard

Magnus Dahlberg 
Iggesund Timber

Lars Klingström 
Holmen Skog

Ola Kårén 
Holmen Skog

Jan Hållberg 
Holmen Kraft

HOLMEN MILJÖRÅD
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HOLMEN OCH MILJÖN

Miljöarbetet inom Holmen kännetecknades av 

intensivt arbete för fl era enheter med att iordning-

ställa material för de löpande tillståndsärendena.

 Flera viktiga miljöinvesteringar togs i bruk 

inom affärsområdena Holmen Paper och

Iggesund Paperboard. 

 Med stöd av den svenska miljölagstiftningen 

aktualiserade miljömyndigheterna under året frå-

gor om markundersökningar och saneringar för 

platser med nedlagda verksamheter. Holmen del-

tog i ärenden gällande sådana frågor.

 Införandet av certifi erade miljöledningssystem 

samt avfallshantering är två andra miljöområden 

som ägnades betydande arbetsinsatser.

VIKTIGA MILJÖ- OCH TILLSTÅNDSÄRENDEN

Holmen Paper

Hallsta. I miljödomen från 2000 erhölls tillstånd 

för ökad produktion. Länsstyrelsen och Natur-

vårdsverket överklagade dock några punkter i 

domen. Den principiellt viktigaste frågan i över-

klagandet är länsstyrelsens krav att bruket på 

skogsmark ska sprida barkaska från förbränning 

som jordförbättringsmedel. Miljööverdomstolens 

beslut väntas i början av 2002.

 Produktionen ökar våren 2002 då en ny pap-

persmaskin tas i drift. För att klara detta ökades 

reningskapaciteten i bioreningen genom installa-

tion av ytterligare luftningsutrustning.

Braviken. Ansökan lämnades i slutet av året in till 

Miljödomstolen om att bl a öka produktionen av 

papper. Detta gjordes mot bakgrund av koncern-

styrelsens principbeslut i april att installera en ny 

tidningspappersmaskin i Braviken eller Peninsular. 

Miljödomstolens beslut beräknas komma under 

hösten 2002.

 Som en del i ansökans miljökonsekvensbe-

skrivning gjordes omfattande undersökningar av 

fi sk m m i recipienten, Bråviken. Ingen märkbar 

påverkan från brukets utsläpp observerades. 

Wargön. Ansökan lämnades in till Miljödomstolen 

om bl a ökning av tillåten pappersproduktion, 

ökad produktion av slipmassa och nedläggning av 

sulfi tfabriken. Domen väntas första halvåret 2002.

Peninsular. Ansökan med miljökonsekvensbeskriv-

ning för installation av en ny tidningspappers-

maskin lämnades in till miljö myndigheterna. Till-

verkningen baseras på enbart returfi ber. Beslut 

väntas i början av 2002.

 En biologisk reningsanläggning togs i drift.  

Denna renar brukets avloppsvatten innan det leds 

vidare till kommunens avloppsnät för slutrening.  

 Under året startade den hälftenägda gaskombi-

anläggningen, som tillverkar el och ånga energi-

effektivt. Brukets hela energibehov tillgodoses. 

El säljs till nätet.

Iggesund Paperboard

Iggesunds Bruk. Ny reningsutrustning för avlopps-

vatten från vedrenseriet togs i drift. Inget vatten 

leds nu från renseriet till den externa renings-

anläggningen och därigenom har ett miljöpåver-

kande avlopp tagits bort.

 Inom ramen för pågående tillståndsärende 

genomfördes utredningar av såväl interna som 

externa åtgärder för att ytterligare minska påver-

kan i vattenmiljön. Fiskundersökningar i vatten-

miljön utanför bruket och med avloppsvatten i 

laboratoriet påbörjades. Förhandling i Miljödom-

stolen äger rum under 2002. Vilka ytterligare 

åtgärder som kan bli aktuella beror bl a på det 

kommande beslutet från Miljödomstolen.

Workington. EUs IPPC-direktiv gällande vad som 

kan anses vara bästa möjliga teknik för skogsin-

dustriella processer har införts i engelsk lagstift-

ning. Workington lämnade in en tillståndsansökan 

enligt direktivet. Beslut från myndigheterna väntas 

i början av 2002.

MILJÖLEDNING OCH CERTIFIERING

Under 2001 certifi erades Hallsta och Iggesunds 

Bruk enligt ISO 14001. Samtliga svenska anlägg-

ningar är därmed certifi erade. Workington och 

Peninsular väntas bli certifi erade under 2002. 

Holmens skogsbruk är sedan 1998 certifi erat 

enligt såväl FSC som ISO 14001. 

 En samverkansgrupp bildades inom koncernen 

för att ytterligare effektivisera arbetet med led-

ningssystem.

SAMMANFATTNING 2001

Styrelsebeslut 
om pappersmaskin

Holmens styrelse fattade i  januari 
2002 beslut om att förprojektera 
en ny pappersmaskin vid 
Papelera  Peninsular i  Spanien. 
Det parallellt utredda alternativet 
att lokalisera maskinen till 
Norrköping/Braviken är för 
närvarande inte aktuellt.

Holmen Skogs samarbete med 
Svensk Våtmarksfond för att 
anlägga och restaurera våtmarker 
fortsatte under 2001.
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AVFALLSHANTERING

Kostnader för råvaror och energi är en viktig del 

av ekonomin vid Holmens anläggningar. Dock 

uppstår avfall som måste tas om hand. Holmens 

enheter har bra lösningar för deponering. Under 

fl era år har arbetet inriktats på att minska mäng-

den avfall till deponi. Vid alla enheter tillämpas 

källsortering. 

 En del av det avfall som uppkommer vid till-

verkningen i Holmens anläggningar kan nyttig-

göras. Tillsammans med extern expertis utreder 

Holmen alternativa användningsområden för

detta. Innan de kan användas i större skala krävs 

miljömyndigheternas godkännande.

 Skatter och andra kostnader för deponering av 

avfall, kommande lagstiftning på avfallsområdet 

samt Holmens arbete med kretsloppsanpassning 

medverkar till att koncernens arbete att fi nna kost-

nadseffektiva användningsområden för avfall har 

hög prioritet.

 För att stärka koncernens arbete med avfalls-

frågor bildades därför en samverkansgrupp för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

ÖVERSKRIDANDEN OCH KLAGOMÅL

Under året förekom ett antal överskridanden, inci-

denter och klagomål vad gäller såväl den skogliga 

verksamheten som produktionsanläggningarna

(se sidorna 24-30). Några händelser anmäldes till 

åklagare för åtal. Efter genomgång av respektive 

ärende återkallades dessa. 

 Övriga avvikelser omhändertogs med hjälp av

korrigerande åtgärder inom miljöledningssystmen.

NEDLAGDA VERKSAMHETER

Med stöd av Miljöbalkens bestämmelser aktualise-

rade de svenska miljömyndigheterna under 2001 

frågor om markundersökningar och efterbehand-

ling vid nedlagda verksamheter.

 Holmen arbetade med olika typer av förorenade 

marker och byggnader i form av markundersök-

ningar och saneringar. Planeringen och genomför-

andet av åtgärderna gjordes i samråd med miljö-

myndig heterna. Detta gäller för nedlagda sågverk 

där marken förorenats i samband med impregne-

ring av trä.  

  Fram till 1989 bedrev dåvarande Holmen 

Hygien verksamhet vid Pauliströms Bruk. Till 

1968 användes ett kvicksilverpreparat. Två sjöar, 

Svartsjöarna, förorenades. Miljömyndigheterna 

anser att sjöarna ska saneras. Holmen deltar i 

projektdiskussionerna. 

 Holmen transporterade bort kvicksilverhaltigt 

slam från den nedlagda klorfabriken i Domsjö. 

Slammet omhändertogs av SAKAB. Kostnaden 

uppgick till 4,5 Mkr.

 Byggnader revs och marken sanerades vid 

Gideåbacka varv där kätting tidigare rostskydds-

behandlats. Arbetena gjordes tillsammans med 

M-real till en kostnad av 3 Mkr per företag.

FÖRSÄKRINGAR

Holmen har ett samordnat försäkringsskydd för 

de tillverkande enheterna. Det gäller skydd för 

egendoms- och avbrottsrisker samt skadestånds-

krav som kan ställas mot Holmen avseende all-

mänt ansvar och produktansvar. Skydd för plötslig 

och oförutsedd miljöskada fi nns inbyggt i ansvars-

försäkringen i den händelse bolaget skulle vara 

vållande till skadan.

FORSKNING OCH UTVECKLING

I Holmens miljöpolicy ingår miljövärderingar som 

en naturlig del i koncernens verksamhet och i alla 

utvecklingsprojekt. 

 Holmen deltog i branschens gemensamma 

utvecklingsarbete på miljöområdet. Projekten 

drivs inom SSVL, Stiftelsen Skogsindustriernas 

Vatten- och Luftvårdsforskning. En del av projek-

ten drivs i samverkan med Naturvårdsverket och 

delfi nansieras av staten.

Holmen Paper använde under 
2001 cirka 610 000 ton returpapper 
som råvara vid produktion av bl a 
tidningspapper.

Iggesund Paperboards kartong 
uppfyller kraven i EUs förpacknings-
direktiv.

7



HOLMEN OCH MILJÖN

VÄRDERING AV MILJÖARBETET

Genom ett långvarigt och omfattande miljöarbete 

vid bruken har de miljöproblem som varit förknip-

pade med Holmens verksamhet till största delen 

lösts. I vattenområdena utanför bruken kan en 

tydlig och positiv utveckling konstateras. Många 

mycket ingående studier har gjorts som bekräftar 

detta. Skogarna brukas på ett miljö anpassat sätt 

med inriktning att bevara deras naturliga mång-

fald av djur och växter.

 Vid bedömning av vilka krav, som kan ställas 

på ett företags åtgärder för att skydda miljön, 

har sedan länge fl era viktiga principer tillämpats. 

Åtgärden ska vara ekologiskt motiverad – det ska 

fi nnas ett defi nierat miljöproblem som kräver en 

lösning. Det ska fi nnas en teknisk lösning, som 

är möjlig att tillämpa samtidigt som det ska vara 

ekonomiskt rimligt att sätta in åtgärden.

 I dagens situation med låga utsläppsnivåer och 

svag eller ingen påvisbar miljöpåverkan är det 

angeläget att dessa kriterier tillämpas strikt och att 

rimlig hänsyn tas till vart och ett av kriterierna. 

Är kostnaderna för ytterligare åtgärder så stora 

att de inte motsvarar miljönyttan? Finns risk för 

att åtgärdernas egen miljöpåverkan blir större än 

den ytterligare miljönytta, t ex rening, som de 

åstadkommer?  

 Figur 1 och 2 illustrerar sambanden mellan de 

olika faktorer som ska vägas samman inför beslut 

om eventuella tillkommande åtgärder.

 För att mäta och fastställa om miljöpåverkan 

är högre än vad som bedöms acceptabelt krävs 

tillgång till mätmetoder, som accepteras av både 

företag och olika miljömyndigheter. Med risk för 

onödiga kostnader och andra negativa effekter av 

alltför långtgående åtgärder är det av avgörande 

betydelse att det miljöproblem som ska lösas är 

klart defi nierat så att endast relevanta åtgärder 

kommer ifråga.

 För att nå den långsiktigt största miljönyttan 

krävs således att miljö, teknik och ekonomi  

bedöms tillsammans. Det är endast lönsamma 

företag som kan bedriva ett framgångsrikt miljö-

arbete. 

INTÄKTER

Avsikten med miljöarbetet är i första hand att för-

bättra miljön och öka naturvärdena. Förbättrad 

processekonomi och marknadsfördelar är viktiga 

bonuseffekter.

Ökade naturvärden. Det långsiktiga miljöarbete, 

som Holmen bedrivit under fl era decennier, 

innebär att naturvärdena i brukens närhet och 

i skogarna förbättrats påtagligt. 

 Det ekonomiska värdet av de ökade natur-

värdena är svårt att precisera. Som exempel kan 

nämnas att miljöhänsyn i skogsbruket innebär att 

Holmen avstår från cirka tio procent av den möjli-

ga avverkningsvolymen och därmed en intäkt. Det 

motsvarar cirka 50 Mkr per år. Värdet av bevaran-

det av den biologiska mångfalden går dock ej att 

uttrycka i pengar. 

Processekonomi. Miljöåtgärder, framför allt de 

som integreras i produktionsprocesserna, kan 

innebära att förluster av fi brer, kemikalier och 

energi minskar. De största och mest lönsamma 

investeringarna inom detta område genomfördes 

under 1970- och 1980-talen. I takt med att ett 

antal åtgärder genomförts har möjligheterna till 

ekonomiskt lönsamma miljöinvesteringar minskat. 

Den optimala miljövården 
Läggs tillverkningens och de insatta åtgärdernas påverkan ihop, erhålls total 
miljöpåverkan. 

Marginalkostnad

Kurvan visar att kostnaden för att nå 
mycket höga reningsgrader stiger 
snabbt. Nyttan av att driva reningen 
långt måste vägas dels mot de 
ökade kostnaderna, dels mot 
värdering av total miljöpåverkan.

1

2

3

4

Av processen

Av miljöåtgärder

Total miljöpåverkan av process-  
och miljöåtgärder

Acceptabel miljöpåverkan

Miljöpåverkan

0                Reningsgrad          100% 0               Reningsgrad (R)        100%

Kostnad för rening (K)Miljöpåverkan

1
2

3
4

 R

 K
 R

 K

Fig 1 Fig 2
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Långsiktiga marknadsfördelar. Holmen utnyttjar 

den förnybara råvaran virke och tillverkar produk-

ter som kan återvinnas. Koncernens anläggningar 

har låg miljöpåverkan. Holmens skogsbruk är mil-

jöanpassat och certifi erat enligt FSC.

 Mot bakgrund av alltmer miljöinriktade mark-

nadskrav fi nns det utan tvekan långsiktiga mark-

nadsfördelar för Holmen att bedriva ett ambitiöst 

miljöarbete. Ett gott miljöanseende är viktigt både 

för kund och säljare.

 Värdet av kundernas förtroende för Holmen är 

betydande men kan inte preciseras i ekonomiska 

termer. Som mervärden, vilka också är mycket 

svåra att kvantifi era, måste externa intressenters 

värdering av koncernens miljöarbete räknas. 

Exempel på detta är att Holmen blivit antaget 

i fl era bankers och fi nansiella institutioners miljö-

fonder. Det innebär att koncernen god  känts enligt 

ett antal miljökriterier.

Holmens syn på intäkter av miljön. Miljöarbetet ska 

i första hand gagna miljön. En god miljöprofi l 

är i dag lika självklar som god produktkvalitet, 

leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser.

 Ett framsynt miljöarbete är viktigt för att det 

långsiktiga förtroendet för Holmen som leverantör 

ska bestå.

INVESTERINGAR OCH KOSTNADER

Under 2001 infördes i svensk lagstiftning en ny 

statistiklag. Enligt lagen är näringsidkare nu skyl-

diga att till den statistikansvariga myndigheten 

i Sverige, Statistiska Centralbyrån (SCB), lämna 

uppgifter om verksamhetens miljökostnader.1

 Holmen har för redovisningen av miljökost-

nader valt att arbeta med den enkät för miljö-

skyddskostnader som SCB utarbetat. Detta arbets-

sätt har också tillämpats för koncernens anlägg-

ningar i Spanien och England.

 Att identifi era direkta miljöinvesteringar eller s k 

utsläppsbehandlande investeringar är förhållande-

vis enkelt. Den under året installerade renings-

anläggningen vid Papelera Peninsular i Spanien 

är ett typiskt exempel på en sådan investering. 

 Däremot är det svårare att bedöma kostnaderna 

för integrerade miljöåtgärder eller s k utsläpps-

förebyggande investeringar som beror på att 

processutrustning ersätts av ny med 

högre miljöprestanda än den gamla.

 Miljöhänsyn väger tungt vid val av 

processutrustning, varför de integrerade 

miljöinvesteringarna kan bli betydande.

 I tabellerna redovisas Holmens miljö-

investeringar och löpande miljökostna-

der för 2001. 

 Den av SCB framtagna redovisnings-

modellen för miljöräkenskaper liknar 

i stora drag den modell som tidigare 

använts inom Holmen. Därför är det 

möjligt att göra jämförelser med situa-

tionen 2000.

 De totala miljöinvesteringarna under 

2001 var 85 Mkr och utgjorde fem pro-

cent av Holmens totala investeringar.

 Kostnader för omfattande utredningar 

i samband med tillståndsärenden samt 

att Papelera Peninsular fr o m 2001 

inkluderas i miljökostnaderna förklarar 

att posten för interna och externa miljö-

kostnader är högre 2001 jämfört med 

2000.

 De interna och externa miljökostna-

derna visar att de bruk som framställer 

kemisk massa, Wargön och Iggesunds 

Bruk, har de högsta kostnaderna. För 

de bruk som tillverkar mekanisk massa 

– Hallsta, Braviken och Workington –

är kostnaderna lägre.

 

MILJÖINVESTERINGAR, Mkr        2001   2000
Direkta (utsläppsbehandlande)             54        52
Integrerade (utsläppsförebyggande)      31        50
Totalt                                                    85      102

MILJÖKOSTNADER, Mkr               2001    2000
Interna och externa                            158      115
Kapital (avskrivningar)                           77        74
Miljöskatter och -avgifter                       46        43
Totalt                                                  281      232

INTERNA OCH EXTERNA 
MILJÖKOSTNADER2, 
KRONOR PER TON PRODUKT      2001   2000
Hallsta                                                  65      104
Braviken                                               42        90
Wargön                                              140      216
Papelera Peninsular                              75          -
Iggesunds Bruk                                  163      181
Workington                                          39        37
Ströms Bruk                                         17        39
Iggesunds Sågverk (per m3)                   9          7

2) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter

Papelera Peninsular, Spanien. En biologisk 
reningsanläggning togs i drift under 2001.

1) Källa: SCB, Industrins miljöskyddskostnader – 
Vad, varför och hur? (2001)

9



HOLMEN OCH MILJÖN

MILJÖPOLITIK I OMVÄRLDEN

Miljöarbete är en ständigt pågående process. För-

utom Holmens egna ambitioner på miljöområdet 

formuleras nya krav på industrin såväl nationellt 

som internationellt. Lagstiftningen inom EU 

påverkar Holmen i allt högre grad. Det är därför 

nödvändigt att noga följa utvecklingen inom EU 

och tidigt bedöma konsekvenser av ny lagstiftning 

så att denna svarar mot optimal miljövård, d v s 

att miljömässiga, tekniska och ekonomiska hän-

syn vägs samman. Branschorganisationerna i de 

länder där Holmen har verksamhet bevakar och 

ger synpunkter så att lagda förslag leder till kost-

nadseffektiva och konkurrensneutrala åtgärder. 

Holmen måste anses ha mycket goda möjligheter 

att anpassa verksamheten till de olika typer av 

nationell och internationell lagstiftning som är att 

vänta under de närmaste tio åren.

 I detta avsnitt redogörs för några av de vikti-

gaste miljöfrågorna för skogsindustrin i Europa. 

IPPC OCH MILJÖBALKEN

Ett av grunddokumenten i EUs miljölagstiftning 

är direktivet Integrated Pollution Prevention and 

Control (IPPC). I Sverige är de formella kraven 

enligt IPPC uppfyllda genom införandet av miljö-

balken 1999. IPPC-direktivet infördes i brittisk 

miljölagstiftning 2000 och kommer under 2002 

att införas i spansk lagstiftning.

Holmen är i Sverige representerat i en arbetsgrupp 

inom branschen som bl a hanterar frågor om infö-

randet av IPPC-direktivet samt tillämpningen av 

miljöbalken.

LAGSTIFTNING OM AVFALL

Miljöpolitiken nationellt och i EU har under fl era 

år varit fokuserad på avfallsområdet. Detta kan 

leda till långtgående regleringar som i sin tur kan 

medföra betydande kostnader för branschen.

 Kraven på drift och avslutning av deponier 

samt anläggning av nya deponier skärptes betyd-

ligt i och med att EUs direktiv om avfallsdepo-

nering infördes i svensk lagstiftning under 2001. 

Åtgärder och eventuell avslutning av deponier ska 

vara genomförda till utgången av 2008.

 Genom EUs direktiv om avfallsförbränning 

kommer långtgående tekniska krav att ställas på 

denna. Direktivet införs i svensk lagstiftning under 

2002. Vad gäller förbränning av slam från

avloppsrening och avsvärtning av returpapper 

arbetar Holmen och branschen för att dessa ska 

undantas från direktivet och kunna eldas med 

övriga bränslen i fastbränslepannor. Det är ett 

praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att 

minska mängden avfall till deponi samtidigt som 

energi alstras. 

 Riksdagen har beslutat om förbud att depo-

nera utsorterat brännbart material från och med 

2002 och organiskt avfall från och med 2005. 

Detta kan leda till att sådant material måste för-

brännas samtidigt som de hårda reglerna enligt 

direktivet för avfallsförbränning kan komma att 

gälla. Branschen ser det därför som viktigt att de 

olika lagstiftningarna harmonierar med varandra.

 Skatt och andra kostnader för deponering av 

avfall och kommande lagstiftning på avfallsområ-

det medverkar till att Holmens arbete att fi nna 

kostnadseffektiva användingsområden för avfall 

har hög prioritet. För att stärka Holmens arbete 

med avfallsfrågor bildades därför under 2001 en 

samverkansgrupp för kunskaps- och erfarenhets-

utbyte.

FOTO: PRESSENS BILD
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SKOGEN VIKTIG FÖR KLIMATET 

Växthuseffekten och klimatets förändring är 

en av de globalt viktigaste miljöfrågorna. I inter-

nationella överenskommelser, såsom Kyotoavtalet, 

har många av världens stater åtagit sig att minska 

utsläppen av fossil koldioxid. 

 Den svenska regeringen har i Klimatproposi-

tionen föreslagit att målsättningen för Sverige ska 

vara att minska landets utsläpp av växthusgaser 

med fyra procent mellan 1990 och 2010. Inom 

ramen för EUs överenskommelse skulle Sverige i 

stället ha rätt att öka utsläppen med lika mycket.

 Många initiativ tas nu nationellt och inom EU 

för att klara de åtganden som gjorts i Kyotoavta-

let. Det gäller t ex handel med gröna certifi kat, 

handel med utsläppsrätter och långsiktiga avtal 

mellan industri och regeringar. Åtgärderna är dock 

svåröverskådliga och kräver ytterligare analys av 

hur de ska samverka och vilka konsekvenser de 

får. Ett exempel på detta är att det inom EU lagts 

ett förslag om handel med utsläppsrätter, vilket 

innebär att anläggningar från 2005 ska ha tillstånd 

för utsläpp av fossil koldioxid. Medlemslandet till-

delar anläggningen utsläppsrätter motsvarande till-

ståndet. En anläggning som släpper ut mer kol-

dioxid än vad tillståndet medger kan göra det 

genom att köpa utsläppsrätter från en annan 

anläggning som släpper ut mindre än tillståndet.

 Holmen och branschen deltar i arbetet med att 

minska utsläppen av kol dioxid. Viktiga insatser är

■   Långsiktigt hållbart skogsbruk, som ger hög 

tillväxt och därmed bindning av koldioxid

■   Energibesparing eller byte av energikälla, t ex 

från fossila bränslen till biobränslen eller från 

olja till naturgas

■   Att träbaserade produkter ersätter fossila

material.

Årligen avverkas en volym motsvarande cirka 80 

procent av tillväxten  i Sveriges skogar. Det ökade 

virkesförrådet gör att skogarna tar upp mer koldi-

oxid än de avger vilket gör dem till en så kallad 

kolsänka. Branschen anser att upptag av koldioid

i sänkor ska kunna räknas av mot det nationella 

åtagandet för att minska utsläppen. 

 Koldioxidbalansen för Sverige framgår av 

diagram 1 som visar att upptaget av koldioxid 

i mark och skog är cirka 40 miljoner ton per år. 

Utsläppen av koldioxid ligger på drygt 50 miljoner 

ton per år.

 Diagram 2 redovisar utsläppen av koldioxid i 

några viktiga industriländer.

 Diagram 3 visar att kostnaderna för att minska 

koldioxidutsläppen är betydligt högre i Sverige än 

för andra betydelsefulla industriländer. En redan 

hög teknisk standard gör det både svårt och dyrt 

att minska utsläppen ytterligare. Detta gäller i hög 

grad för den svenska massa- och pappersindustrin 

för vilken utsläppen av fossil koldioxid minskat 

kraftigt sedan början av 1970-talet. Industrin har  

således kommit långt när det gäller energieffektivi-

sering och de svenska anläggningarna tillhör de 

främsta i världen. Detta förhållande måste beaktas 

när nya typer av styrmedel diskuteras. 

MILJÖORIENTERAD PRODUKTUTVECKLING 

– INTEGRATED PRODUCT POLICY, IPP

EU-kommissionen har tagit initiativ till en samlad 

produktpolicy vars syfte är att styra utvecklingen 

mot mer material- och energisnåla varor som är 

återvinningsbara och helst framställda av förny-

bara material.

 Holmen tillverkar kretsloppsanpassade produk-

ter. Bedömningen är att koncernens verksamhet 

passar väl in i ett IPP-perspektiv med tanke på att

virkesråvaran är förnybar och returpapper 

används. Produktionen ger upphov till låga 

emissioner – låg miljöpåverkan. Produkterna är 

ofarliga och har många användningsområden.

De använda produkterna kan återvinnas och 

ingå i nya produkter eller brännas och ge energi. 

De är biologiskt nedbrytbara och ingår i kolets 

naturliga kretslopp.
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SVERIGE

VIRKESANSKAFFNING

Totalt anskaffar Holmen Skog nästan elva miljo-

ner kubikmeter virke per år. Av denna kvantitet 

levereras drygt sex miljoner kubikmeter till andra 

skogsföretags industrier samt till sågverk. 

 I Holmens svenska anläggningar förbrukas 

årligen 4–4,5 miljoner kubikmeter. 

 Avverkningen i Holmens egna skogar uppgår 

till cirka 2,5 miljoner kubikmeter per år. Omkring 

0,6 miljoner kubikmeter virke importeras, mer-

parten från Estland. Huvuddelen av det virke 

som Holmen Skog anskaffar kommer från privata 

skogsägare och andra skogsföretag genom direkta 

köp eller byten. 

MILJÖCERTIFIERING  

Alla de stora svenska skogsföretagens skogsbruk 

är certifi erat enligt den internationella skogsstan-

darden FSC. Även en del privata skogsägare är 

FSC-certifi erade, ofta genom så kallad gruppcerti-

fi ering som utförs av bl a Holmen Skog. 

 Skogsägareföreningarna i Sverige erbjuder 

certifi ering enligt PEFC. 

 En informellt sammansatt grupp i Sverige har 

tagit fram ett dokument för att jämka samman 

FSC och PEFC. Likvärdiga system skulle göra det 

möjligt för det svenska skogsbruket att på ett helt 

annat sätt än hittills dra nytta av certifi eringarna. 

VIRKE

RESURSANVÄNDNING

MILJÖCERTIFIERAD SKOG I SVERIGE

                                                                  Areal,                              Andel av                          Antal företag/
                                                         milj. hektar                          all skog, %                              skogsägare

FSC, skogsföretag                                    10                                     45                                          10
FSC, privata skogsägare                          0,4                                       2                                        300
PEFC, privata skogsägare                           2                                       9                                   20 000
Totalt                                                      12,4                                     56                                              

Virke till Holmens anläggningar kommer huvudsakligen från Sverige, Estland och Storbritannien. Mer än hälften av 

skogsbruket i de svenska skogarna, en fjärdedel i de estniska och merparten i de brittiska är miljöcertifi erat.

Bravikens
Pappersbruk

Andra skogs-
företag

Barr- och
lövmassavedBarr-

och lövmassaved

Wargön
Hallsta
Pappersbruk

Sågverk
Granmassaved

Granmassaved

Granmassaved

Granmassaved

Granflis

Sågtimmer

Sågtimmer

Granmassaved

Holmens egna 
skogar

Privata skogar

Braviken använder enbart granmassaved. Virke från Holmens skogar täcker bara en mindre del av brukets behov. 
Merparten köps därför från privata skogsägare. Den barr- och lövmassaved som kommer från Holmens skogar 
och som köps från privata skogsägare, byts med andra skogsföretag mot granmassaved. Timmer levereras till 
sågverk som i gengäld skickar granflis och inköpt granmassaved till Braviken.

Virkets väg till Bravikens Pappersbruk
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Holmen Skog innehar följande miljöcertifi kat:

FSC – skogsskötsel. Holmen Skog följer den svens-

ka FSC-standardens krav. 

FSC – spårbarhet. Holmen Skog har rutiner för att 

spåra ursprunget till det virke som köps i Sverige.

FSC – gruppcertifi ering. Holmen Skog har möjlig-

het att FSC-certifi era virkesleverantörer.

ISO 14001. Holmen Skog bedriver sitt miljöarbete i 

enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001. 

Kontroll. Det internationella certifi eringsföretaget 

SGS Forestry, ackrediterat av FSC och ISO, kon-

trollerar att kraven i miljöcertifi eringarna uppfylls. 

ESTLAND

VIRKESANSKAFFNING

Holmens helägda dotterbolag Holmen Mets köper 

och transporterar virke till egna terminaler. Leve-

rantörerna utgörs av ett litet antal företag som 

Holmen Skog har långvariga och stabila relationer 

med. Dessa företag avverkar i egna skogar och 

köper virke från statligt och privat ägda skogar. 

Holmen Skogs riktlinjer för virkesinköp följs.

 Intern miljörevision av Holmen Mets verksamhet 

genomfördes i juni och resulterade bl a i en handlings-

plan för att utveckla samarbetet med andra skogsföre-

tag om miljöfrågor i det estniska skogsbruket.

 Under 2001 importerade Holmen 540 000 

kubikmeter virke från Estland.

MILJÖCERTIFIERING

Den estniska staten har beslutat FSC-certifi era 

sitt skogsbruk. Skogarna omfattar cirka 800 000 

hektar produktiv skogsmark. Detta motsvarar 

nästan en tredjedel av den totala skogsmarks-

arealen i Estland. 

STORBRITANNIEN

VIRKESANSKAFFNING

Iggesund Forestry anskaffar årligen cirka 300 000 

kubikmeter granved och 50 000 kubikmeter såg-

verksfl is till kartongbruket i Workington. Mer-

parten av virket kommer från statligt ägda skogar, 

främst i sydvästra Skottland och norra England. 

En mindre del köps av privata skogsägare. 

Holmen äger ingen skog i Storbritannien. 

MILJÖCERTIFIERING 

Skogsbruket i alla statligt ägda skogar och mer-

parten av de privatägda skogarna är certifi erat 

enligt den brittiska FSC-standarden. 

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 skogsvårdsmyndig-

hetens 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 
skogsvårdsmyndighetens rekommendation. 
Ursprungskontroll
Det är Holmen Skogs strävan att ha en så god bild som 
möjligt av virkets ursprung. I de fall det fi nns farhågor om 
att erbjudet virke härrör från skogar av beskriven 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.

HOLMEN SKOGS RIKTLINJER FÖR VIRKESKÖP

SGS–FM/COC–0533 FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

 FSC – Forest Stewardship Council är en
oberoende, internationell medlemsorganisa-
tion som verkar för att världens skogar brukas 
på ett sätt som är acceptabelt ur tre olika 
perspektiv:
■  miljömässigt
■  socialt
■  ekonomiskt.

De företag som certifi eras av FSC förbinder sig att 
bruka skogen i enlighet med FSCs principer och 
den nationella standarden i respektive land. 
 Bakom den svenska FSC-standarden står bland 
annat skogsföretag, miljöorganisationer, kunder, 
fackföreningar, samer samt svenska kyrkan.

FSC
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HÖG INSAMLINGSNIVÅ

I Sverige insamlas varje år cirka 600 000 ton 

dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger 

och reklamtrycksaker. Merparten samlas in från 

hushållen medan en mindre del utgörs av tryckeri-

spill och osålda tidningar. Det innebär att hela 

80 procent, eller fyra trycksaker av fem, återvinns. 

Därmed är det insamlingsmål på 75 procent som 

gäller enligt förordningen om producentansvar 

uppfyllt med god marginal.

 Totalt insamlas årligen i Sverige 1,5 miljoner 

ton returpapper, vilket motsvarar 63 procent 

av den totala papperskonsumtionen i landet. I 

Spanien är insamlingen 3,3 miljoner ton, motsva-

rande 48 procent. För Västeuropa som helhet är 

talen 43 miljoner ton och 52 procent. 

 Den europeiska skogsindustrin offentliggjorde 

2000 det frivilliga åtagandet att ytterligare öka 

återvinningen av returpapper. Relaterat till den 

totala papperskonsumtionen ska användningen 

öka från 49 procent 1999 till 56 procent senast 

2005.

RETURPAPPER FÖR HOLMEN PAPER

Holmen Papers förbrukning av returpapper upp-

gick 2001 till 610 000 ton. Detta användes vid 

tillverkning av 1 040 000 ton tidningspapper 

och telefonkatalogpapper. Returpappers-

inblandningen blev därmed 58 procent. Räknat 

på Holmen Papers totala pappersproduktion, 

1 590 000 ton, var inblandningen 38 procent.

 Efter eventuell installation av en ny tidnings-

pappersmaskin vid Papelera Peninsular i Spanien 

ökar returpappersförbrukningen betydligt.

 De svenska bruken använder något mer än 

hälften inhemskt returpapper medan resten impor-

teras. Huvuddelen av returpapperet anskaffas av 

det delägda bolaget PÅAB, Pappersåtervinning 

AB, som utöver anskaffning i Sverige även impor-

terar returpapper från Norge och Danmark. Bety-

dande kvantiteter, nära 100 000 ton 2001, anskaf-

fas också i England, där Holmen Paper byggt upp 

en egen organisation för insamling av returpapper.

Transporterna från England sker som retur-

transporter med Holmen Papers långtidschartrade 

fartyg.

 Peninsular använder enbart returpapper som 

fi berråvara. Returpapperet anskaffas främst i 

Spanien. Huvuddelen av behovet erhålls från 

delägda insamlingsbolag, främst Carpa. 

RETURPAPPER  GER 

NYTT PAPPER ELLER ENERGI

Returpapper är en bra råvara för tidningspapper, 

katalogpapper, hygienpapper, wellpapp samt vissa 

typer av förpackningskartong. Däremot är retur-

papper inte någon lämplig råvara för högkvalitativ 

kartong. Inte heller är det lämpligt för pappers-

produkter med höga krav på styrka, vithet och fi n 

yta för god tryckbarhet.

 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 relativt lätt 

att använda. Livscykelanalyser visar att det oftast 

är ett miljömässigt bättre alternativ att återvinna 

tidningar som material än som energi. Däremot 

är hanteringen av använda förpackningar resurs-

krävande och dyrbar varför det i många fall är 

fördelaktigare att använda dem för energifram-

ställning. Detta också mot bakgrund av att depo-

nering inte är ett alternativ.

NYA FIBRER BEHÖVS

En vedfi ber kan användas fl era gånger. Dock inte 

hur många gånger som helst eftersom den slits 

och försvagas varje gång den används. Därför är 

det viktigt för pappersindustrin att fi bersystemen i 

Europa hela tiden fylls på med nya fi brer från de 

nordiska skogarna. 

RETURPAPPER

RESURSANVÄNDNING

Under året användes cirka 610 000 ton returpapper vid Braviken, Hallsta och Peninsular som råvara vid produktion av 

tidningspapper och telefonkatalogpapper.
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VÄRMEENERGI

Biobränsle kommer från den del av virket som 

inte används för massatillverkning eller till trä-

varor. Vid Iggesunds Bruk förbränns sulfatfabrik-

ens returlutar som innehåller stora mängder ved-

ämnen. Där används också vedrester och sågspån 

från det närbelägna Iggesunds Sågverk. Vid övriga 

bruk används bark, vedrester, reningsslam samt 

slam från avsvärtning av returpapper.

Fossila bränlsen. Olja används som komplement 

för att producera ånga vid de fl esta bruk. 

I Workington och Peninsular används naturgas. 

Hallsta, Braviken och Workington utnyttjar 

också överskottsvärme från massatillverkningen, 

vilket minskar behovet av fossila bränslen.

ELENERGI

Egenproducerad el alstras med s k mottryckskraft 

då högtrycksånga passerar en turbin som driver en 

elgenerator, ett effektivt sätt att producera elenergi 

för uppvärmning. Under 2001 svarade egenpro-

ducerad el för cirka sju procent av den totala 

elenergianvändningen i Holmens anläggningar.

 Energiförsörjningen i Workington och Peninsu-

lar sker genom leverans från gaskombianläggning-

ar. I dessa produceras på ett mycket effektivt sätt 

elenergi och värmeenergi. Från Peninsular distribu-

eras också el ut på nätet.

Vattenkraftbaserad elenergi produceras i Holmens 

egna och delägda bolag med kraftverk i Umeälven, 

Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och 

Motala Ström. Produktionen 2001 motsvarade 

cirka 30 procent av total använd elenergi i

Holmens anläggningar.

ANVÄNDNING AV ENERGI

Elenergi används huvudsakligen till drift av 

motorer, t ex vid framställning av mekanisk massa. 

Värmeenergi används för torkning av papper och 

kartong och för uppvärmning.

 Hallsta, Wargön och Iggesunds Bruk 

levererar värmeenergi till externa användare. 

Från Hallsta distribueras värmen till fjärr-

värmenätet i samhället Hallstavik.

ENERGI

Bränslebehovet i Holmens anläggningar täcks av förnybara biobränslen till drygt 

60 procent. Den del av råvaran som inte förädlas till produkter används främst som energi i 

processerna. Resursutnyttjandet blir därigenom effektivt.

Returlutar 36%

Bark, ved 
25%

Olja 18%

Naturgas 
10%

  Inköpt
värmeenergi 
  11%

Vattenkraft
31%

Inköpt
elenergi 
62%

Värmeenergi

Fossila bränslen
Olja
Naturgas

Inköpt värmeenergi1

Biobränslen
Returlutar
Bark, ved

Totalt

3 240
1 760
2 100

6 590
4 650

18 340

2 980
1 310
2 000

7 250
 5 370

 18 910

2001 2000TJ
Elenergi

Inköpt elenergi2

Vattenkraft
Egenproducerad el
Totalt

2 768
1 362

301
4 431

3 072
1 308

269
4 649

2001 2000GWh

Holmens anläggningar, andel 
av total värmeenergi 2001

Egenproducerad el 
(mottryckskraft) 7%

Holmens anläggningar, 
andel av total elenergi 2001

Bioenergi

Fossil energi

2) Exklusive el producerad i egna och delägda vattenkraftverk.

1) Huvudsakligen baserad på naturgas.
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SKOG

MILJÖASPEKTER

Holmens skogsbruk är certifi erat enligt den internationella skogsstandarden FSC. Skogsskötseln är inriktad på att minska 

skillnaderna mellan den ursprungliga skogen och den brukade skogen. 

De svenska skogarna är i hög grad naturligt fun-

gerande ekosystem och har kvar många av sina 

ursprungliga biologiska kvaliteter. I detta avseende 

skiljer de sig helt från de renodlade plantageskogar 

som är vanliga i många andra länder. 

 Urskogen i Sverige bestod av en mosaik av olika 

skogstyper som mejslats fram av återkommande 

skogsbränder. Skogsbruk under fl era hundra år har 

påverkat de förhållanden som rådde i de ursprung-

liga skogarna. Bland annat har andelen mång-

hundraåriga träd, döda träd samt bränd skog och 

mark minskat. Det fi nns idag också färre sump-

skogar och skogar som domineras av lövträd. 

 De växter och djur som är anpassade till 

sådana förhållanden och skogstyper har därmed 

fått delvis förändrade livsförutsättningar. 

HOLMENS ÅTGÄRDER

För att göra det möjligt för alla naturligt förekom-

mande arter att fortleva i skogslandskapet brukas 

Holmens skogar med anpassade metoder. Ambi-

tionen är att minska skillnaderna mellan den bru-

kade skogen och den av människor orörda skogen. 

Viktiga urskogselement som gamla träd och döda 

träd byggs in i skogarna. De biologiskt mest värde-

fulla partierna – nyckelbiotoperna – undantas helt 

från skogsbruk. Målet är att det i Holmens skogar 

ska fi nnas livsmiljöer som gör det möjligt för alla 

arter att fortleva.  

 Sammantaget innebär miljöåtgärderna att den 

möjliga avverkningsvolymen i Holmens skogar 

minskar med cirka tio procent. I denna siffra ingår 

lagkrav med cirka fem procent. 

PRIORITERADE MILJÖMÅL I HOLMEN SKOG  

Miljömålen är basen i Holmen Skogs miljöcertifi e-

ring enligt FSC och ISO 14001. De är långsiktiga 

och gäller därför över en längre tidsperiod. 

■  Minst fem procent av den produktiva skogs-

marksarealen inom var och en av Holmen Skogs 

regioner ska undantas från avverkning. Målet är 

uppfyllt. Omprioriteringar kommer att göras för 

att maximera naturvårdsnyttan och för att de 

avsatta områdena ska vara så representativa som 

möjligt för de skogslandskap de ligger i.  

■  År 2002 ska vart och ett av Holmen Skogs 

distrikt ha utformat en eller fl era hänsynsplaner 

gällande för all Holmens skogsmark inom distrik-

tets gränser. Målet nås under 2002.

■  Under närmaste femårsperiod ska 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. Sedan målet sattes 1998 har cirka 

tre procent av föryngringsarealen på torr och frisk 

mark inom Holmen Skog bränts. Om målet ska 

kunna nås beror på vädret.

■  På sikt ska minst fem procent av arealen frisk 

och fuktig skogsmark utgöras av skogsbestånd 

som domineras av lövträd under merparten av 

omloppstiden. Målet kommer att nås.

■  Minst 20 procent av den produktiva skogs-

marksarealen inom varje distrikt ska långsiktigt 

utgöras av bestånd som är äldre än den lägsta 

slutavverkningsålder som anges i skogsvårdslagen 

1994. Målet har nåtts. 

  Urskog FSC-certifi erad skog Brukad skog Plantageskog

Gamla träd Vanliga Andelen ökas för att skapa  Ovanliga Saknas 
   livsutrymme för de arter som 
   behöver månghundraåriga 
   träd för sin fortlevnad. 
Döda träd  Vanliga  Andelen ökas för att skapa livs- Ovanliga  Saknas
   utrymme för de arter som behöver
   död ved för sin fortlevnad.  
Skogsbränder  Vanliga Fem procent av hyggesarealen Ovanliga Saknas 
   bränns för att återskapa en del 
   av de förhållanden som 
   skogsbränderna skapade. 
Lövrika Vanliga  Andelen ökas för att återskapa  Ovanliga Saknas
bestånd  en naturtyp som var vanlig i 
   urskogen efter skogsbränder.

De biologiskt mest värdefulla biotoperna i Holmens skogar undantas skogsbruk. På all övrig mark brukas 
skogarna med sikte att producera virke och med metoder som samtidigt ger förutsättningar för bevarad 
artmångfald. Holmens skogsbruk är certifi erat enligt FSC.

ÖKADE BIOLOGISKA KVALITETER I HOLMENS SKOGAR
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LUFT

Holmens verksamhet orsakar olika typer av utsläpp till luft. De har endast marginell påverkan i 

enheternas närområden, men tillsammans med samhällets övriga utsläpp kan de bidra till den 

globala påverkan på atmosfären.

Luftmiljön är en prioriterad fråga i samhället. 

Till stor del hänger utsläppen till luft samman 

med energiproduktion och transporter. Holmen 

arbetar inom ramen för miljöledningssystemen för 

att minska verksamhetens påverkan på luftmiljön. 

Det handlar om en mängd olika åtgärder, från 

processtyrning till reningsutrustning och optime-

rade transporter.

BIOGEN OCH FOSSIL KOLDIOXID

Biogen koldioxid frigörs då olika typer av bio-

bränslen eldas i enheternas energianläggningar. 

Fossil koldioxid frigörs när fossila bränslen som 

olja och naturgas eldas. Som framgår av faktaru-

tan nedan är fossil koldioxid den viktigaste växt-

husgasen.

 Energibesparing eller byte av energikälla, t ex 

till biobränslen från olja, är effektiva sätt att mins-

ka utsläppet av fossil koldioxid och dess miljö-

konsekvenser. Holmens bidrag till att motverka 

växthuseffekten är också att bedriva ett aktivt och 

långsiktigt skogsbruk vilket ger en hög tillväxt och 

därmed bindning av koldioxid.

SVAVELDIOXID OCH KVÄVEOXIDER

Utsläpp till luft av försurande ämnen, huvudsak-

ligen svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx) 

sker från skogsmaskiner och lastbilar i skogs-

bruket, enheternas energianläggningar samt från 

transporter av råvaror och produkter. Förbränning 

av svavelinnehållande bränslen, bl a olja, är den 

främsta orsaken till SO2-utsläppen. Kväveoxider 

bildas vid all förbränning. 

 I atmosfären ombildas svaveldioxiden till sva-

velsyra som når marken i form av sur nederbörd. 

Kväveoxiderna kan omvandlas till salpetersyra 

och via nederbörden verka både försurande och 

gödande på mark och vatten.

 Illaluktande svavelföreningar från sulfatmas-

satillverkning utgör en del av mängden utsläppta 

svavelföreningar. Utsläppen har minskat väsentligt 

genom slutning av system och installation av 

luktdestruktionssystem.

HOLMENS UTSLÄPP

I diagrammen 1-3 redovisas de årliga utsläppen 

av fossil koldioxid, svaveldioxid (som svavel) 

och kväveoxider per ton produkt från Holmens 

svenska anläggningar sedan 1997.

 För utsläppen av fossil koldioxid kan en 

nedåtgående trend registreras, även om en mindre 

ökning erhölls 2001.

 Av diagrammen 2 och 3 framgår att utsläppen 

av försurande ämnen minskat med 25-30 procent 

under redovisad tidsperiod.

 Den energi som förbrukas i Workington och 

Peninsular genereras med energisystem som skiljer 

sig från de svenska anläggningarna. Data för dessa 

enheter redovisas i avsnittet "Alla Fakta".

Den ökande mängden koldioxid i atmosfären gör att 
jordens klimat riskerar att gradvis bli varmare. Orsaken är 
att koldioxiden hindrar värmeutstrålning till rymden 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 och naturgas. När man utnytt-
jar fossila bränslen frigörs koldioxid som legat lagrad i jord-
skorpan som kol i miljoner år. Även andra gaser, till exem-

pel metan, bidrar till växthuseffekten. Biobränslen frigör 
också koldioxid när de utnyttjas, men denna ingår redan 
i kolatomernas kretslopp i naturen. Det frigörs lika mycket 
koldioxid när man bränner ved som när den ruttnar i 
skogen. Samma mängd koldioxid som frigörs behövs för 
att på nytt bygga upp samma mängd levande material i 
naturen. Genom denna balans i kolets kretslopp bidrar 
inte biobränslen till växthuseffekten.

VÄXTHUSEFFEKTEN

0

50

100

150

200

250

Kg/ton
produkt

1. UTSLÄPP AV FOSSIL 
KOLDIOXID – HOLMENS 
SVENSKA ANLÄGGNINGAR

1997   1998   1999   2000   2001

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Kg S/ton
produkt

2. UTSLÄPP AV SVAVEL-
DIOXID – HOLMENS 
SVENSKA ANLÄGGNINGAR

1997   1998   1999   2000   2001

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Kg/ton
produkt

3. UTSLÄPP AV KVÄVE-
OXIDER – HOLMENS 
SVENSKA ANLÄGGNINGAR

1997   1998   1999   2000   2001

17



VATTEN

MILJÖASPEKTER

Vattenkvaliteten utanför Holmens anläggningar 

har successivt förbättrats sedan början av 

1970-talet. Detta har skett genom införandet 

av miljöförbättrande process- och reningstekniska 

åtgärder. 

 För att kartlägga om det fi nns kvardröjande 

effekter på vattenkvaliteten och ekosystemen 

bedrivs kontinuerligt sedan många år omfattande 

undersökningar. Arbetet sker inom ramen för 

pågående tillståndsärenden och löpande kontroll-

program för verksamheten. Studierna omfattar 

bl a vattenkvalitet, fi sk, alger, bottenvegetation 

och bottendjur.

 Miljösituationen vid respektive bruk är unik 

och beskrivs utförligt i detta avsnitt.

Östersjön

StockholmStockholmStockholm

Bravikens 
Pappersbruk

Oskarshamn

NorrköpingNorrköping

HOLMEN PAPER

HALLSTA
Edeboviken är en trång 
vik med begränsad vatten-
omsättning. 
Syreförbrukande ämnen. 
Hallstas andel av total till-
försel: Cirka 30 procent.
Syremättnadsgrad. Bot-

tenvatten närmast bruket: 50 procent under den mest 
kritiska perioden på sensommaren. Ytvatten i Edebo-
viken: Mer än 90 procent, genomgående under året.
Växtnäringsämnen. Kväve: Årsmedelvärde (2000) i 
Edebovikens ytvatten: 480 mikrogram per liter, vilket 
kan klassifi ceras som ”hög” halt (Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet). Hallstas andel 
av total tillförsel från land (1999): 20 procent. 
Fosfor: Årsmedelvärde (2000) i Edebovikens ytvatten: 
25 mikrogram per liter, vilket kan klassifi ceras som 
”medelhög” halt. Hallstas andel av total tillförsel från 
land (1999): 22 procent.
Kommentarer. De minskade utsläppen till Edebovi-
ken gör att djurlivet på vikens bottnar återhämtat sig 
snabbt. På bottnarna längst in i viken, närmast pap-
persbruket, påträffas numera ett artrikt djursamhälle 
med upp till elva olika arter. Vanligast är östersjö-
musslan. Den numera rikliga förekomsten av unga 
musslor tyder på att stammen föryngras och utveck-
las positivt.  
 Undersökningar av fi sksamhället i viken har visat att 
bestånden är normala. Det fi nns inte någon negativ 
påverkan från Hallstas utsläpp. Specialstudier av 
abborren har visat att denna fi skarts hälsotillstånd, 
fortplantningsförmåga och leverfunktion är normala.

BRAVIKEN
Bråviken är en förhållande-
vis djup vik av Östersjön 
med god vattenomsätt-
ning. Den är påverkad av 
Motala Ström som fl yter 
genom Östergötlands jord-
bruksbygder samt av 

avloppen från Norrköping med omgivande kommuner.  
Syreförbrukande ämnen. Bravikens andel av total 
tillförsel: 1-2 procent.
Syremättnadsgrad. Bottenvatten i Pampusfjärden: 
40 procent under den mest kritiska perioden i
augusti. I bottensedimenten i recipientområdet
förekommer ingen syrebrist.  
Växtnäringsämnen. Kväve: Årsmedelvärde (2000) i 
ytvattnet i den inre delen: 350–380 mikrogram per 
liter, vilket sommartid kan klassifi ceras som ”medel-
hög” till ”hög” halt. Bravikens andel av total tillförsel: 
Cirka 3 procent. Fosfor: Årsmedelvärden (2000) i 
ytvattnet i den inre delen: drygt 25 mikrogram per liter, 
vilket sommartid kan klassifi ceras som ”hög” halt. 
Bravikens andel av total tillförsel: Cirka 2 procent.

Förhållandena i vattenmiljöerna utanför Holmens anläggningar påverkas av en mängd olika faktorer; vattenomsättning, 

djup, öppenhet, ekosystemets sammansättning och känslighet. Utsläpp från andra källor kan också påverka vattenmiljöerna.

Massa- och 
pappersbruk

Sockerarter från cellulosan
Lignin, extraktivämnen, näringsämnen 
och spårämnen från veden
Olika typer av processkemikalier.

Utsläpp:

Vissa ämnen bryts 
ned och förbrukar 
syre. 

När utsläppen når öppet 
vatten späds de ut och 
effekterna minskar.

En del ämnen sjunker 
till botten och binds till 
bottenskiktet.

Vissa ämnen kan 
påverka växter 
och fiskar.

En del ämnen som är svår-
nedbrytbara kan spridas i 
små koncentrationer över 
stora områden.

Bottenhavet

Uppsala

Gävle

StockholmStockholm

Hallsta PappersbrukHallsta PappersbrukHallsta Pappersbruk
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Kommentarer. Den marginella tillförseln av närings-
ämnen från Braviken innebär att bruket endast i 
ringa omfattning påverkar produktionen av växtplank-
ton och bottenvegetation i Bråviken. Vegetationen 
på grunda bottnar är relativt artrik och inkluderar 
både blåstång och andra brunalger på platser där 
salthalten är tillräckligt hög.
 Djurlivet på bottnarna i inre delen av Bråviken är 
naturligt artfattigt. Vanligast är östersjömusslan. 
 Provfi sken, utförda sommaren 2001 alldeles i när-
heten av utsläppen från Braviken, gav goda fångster 
framför allt av gös, björkna, mört och abborre (totalt 
13 fi skarter). Fångsterna av gös och björkna var stör-
re längst in i Bråviken än i mellersta och yttre delen, 
vilket bekräftar att miljön är mera näringsrik längst 
in. Rekryteringen av abborre och mört var god och 
specialstudier av abborrens fortplantning visade att 
denna inte är påverkad av utsläppen från Braviken.

WARGÖN     
Göta älv är Sveriges 
största vattendrag, med 
en genomsnittlig vatten-
föring om 500 m³ per 
sekund.
Syreförbrukande ämnen. 
Wargöns andel av total 
tillförsel: Cirka 3 procent.

Syremättnadsgrad. 100 procent.
Växtnäringsämnen. Kväve: Wargöns andel av total 
tillförsel: Cirka 0,5 procent. Fosfor : Wargöns andel av 
total tillförsel: 1-2 procent.
Kommentarer. Den marginella tillförseln av närings-
ämnen från Wargön gör att brukets gödande effekt 
nedströms älven och i havet är försumbar. Koncen-
trationen av syreförbrukande ämnen i Göta älv ligger 
på samma nivå som vid förra seklets början och är 
idag mindre än en tredjedel jämfört med maxnivån 
1970. 
 På grund av den höga vattenföringen och den 
stora ut spädningen 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 vattenkvali-
teten i Göta älv god. 

PAPELERA 
PENINSULAR
Avloppsvattnet från 
Papelera Peninsular leds 
efter att det renats i fabri-
kens nybyggda renings-
anläggning till en kommu-
nal reningsanläggning, 
Depuradora Sur, som tar 

emot avloppsvatten från många källor. Papelera 
Peninsulars bidrag till belastningen på denna anlägg-
ning är cirka 0,6 procent. Det renade vattnet leds till 
fl oden Jarama. Till denna avleds ett antal avlopp från 
fl era andra reningsverk, varför bidraget från Papelera 
Peninsular blir cirka 0,3 procent av den totala belast-
ningen på fl oden. Bedömningen är därför att Papele-
ra Peninsulars bidrag är marginellt.

IGGESUND PAPERBOARD

IGGESUNDS BRUK
Iggesundsfjärden och 
Gårdsfjärden har begrän-
sad vattenomsättning. 
Syreförbrukande ämnen. 
Iggesunds Bruks andel av 
total tillförsel: 40 procent.
Syremättnadsgrad. Bot-
tenvatten i Gårdsfjärden: 

Högre än 80 procent. Ytvatten nära bruket: Högre än 
60 procent under den mest kritiska perioden.
Växtnäringsämnen. Kväve: Årsmedelvärde (1998) i 
Gårdsfjärdens ytvatten: 400 mikrogram per liter, 
vilket kan klassifi ceras som ”medelhög” halt. Igge-
sunds Bruks andel av total tillförsel från land: 40 pro-
cent. Fosfor: Årsmedelvärde (1998) i Gårdsfjärdens 
ytvatten: 15 mikrogram per liter, vilket kan klassifi ce-
ras som ”mycket låg” halt. Iggesunds Bruks andel av 
total tillförsel från land: 70 procent.
Kommentarer. Sedan 1980-talet har brukets utsläpp 
av gödande ämnen minskat kraftigt. Vid provfi ske 
1987 kunde fi sksamhället i Gårdsfjärden karaktärise-
ras som typiskt för högproduktiva områden. Vissa 
förändringar mot ett mer normalt tillstånd noterades 
1996, men fortfarande var fi skproduktionen hög med 
en övervikt för mörtfi skar. Återhämtningsförloppet går 
långsamt i så slutna områden som Gårdsfjärden där 
stora mängder organiskt material och närsalter från 
tidigare utsläpp fi nns lagrade på bottnarna.
 Störningar av leverfunktion och fortplantning hos 
abborre observerades i Gårdsfjärden 1996. Tillväxt 
och överlevnad var dock normala. Under 2000-2001 
genomfördes uppföljande studier av abborre i reci-
pienten samt laboratorieförsök på regnbåge. Regn-
bågsförsöken är avslutade, och visade att expone-
ringen kan framkalla störningar av leverfunktionen. 
En förstärkt rening i den luftade dammen minskade 
effekterna. Resultat från övriga studier föreligger klara 
första halvåret 2002.

WORKINGTON
Irländska sjön. Kusten 
är öppen och under 
infl ytande av starka 
tidvattenströmmar. Vatt-
net längs kuststräckan 
påverkas också av ett 
kommunalt reningsverk 
samt fl oden Derwent.  

Syreförbrukande ämnen. Brukets andel av total tillför-
sel: 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 Environment Agency för att närmare undersöka 
spridning, utspädning och effekter av utsläppen i 
havet utanför Workington. Sedan 1971 mäts ekosys-
temets artmångfald i omedelbar anslutning till den 
punkt där brukets avloppsvatten 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. Recipientens kapacitet att ta hand om 
utsläpp är mycket god beroende på de mycket starka 
tidvattenströmmarna som leder till att vattenomsätt-
ningen i och kring utsläppsområdet är särdeles god. 

IGGESUND TIMBER

IGGESUNDS 
SÅGVERK
Iggesunds Sågverk är 
anslutet till det kommu-
nala avloppsvattennätet. 
Dagvattenutloppet sker i 
Iggesundsåns nedre del 
som i sin tur utmynnar i 
Iggesundsfjärden.

Vatten för bevattning av timmerlagret tas från Igge-
sunds Bruks industrivattensystem och lagras i en 
600 m³ stor bassäng. Via en pumpstation pumpas 
vattnet ut till bevattningsstolpar som är placerade i 
timmerlagret. Via markavlopp återförs vattnet till en 
anläggning där returvattnet mekaniskt renas innan 
det återförs till bassängen. Bassängen töms en gång 
på hösten och pumpas till Iggesunds Bruks luftade 
damm. Bevattningssystemet är klimatstyrt och nyttjas 
under sommarperioden.
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Iggesunds 
Sågverk

Söderhamn

Hudiksvall
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Botten-
havet

Miljöförhållanden i recipienten till Iggesunds 
Bruk (1998). Olle Grahn och Olof Sangfors, 
Miljöforskar gruppen. 

Miljökonsekvensbedömningar av nuvarande 
och framtida produktion vid Hallsta Pappers-
bruk (1998). Eva Walterson och Lars Landner, 
Miljöforskargruppen.

Sammanfattande bedömning av påverkan på 
recipient miljön genom utsläppen från Hallsta 
Pappersbruk (1998). Lars Landner, Miljöforskar-
gruppen.

Hallsta, Miljörapport 2000 till myndigheterna.

Studier av obehandlat och biologiskt behand-
lade avloppsvatten från Iggesunds Bruk 2000 
(2001). Olle Grahn, Caroline Grotell och Olof 
Sangfors, ÅF-Miljöforskargruppen.

Miljökonsekvenser av förändrad verksamhet 
vid Wargöns Bruk (2001). Olle Grahn och Olof 
Sangfors, ÅF-Miljöforskargruppen.

Miljökonsekvensbedömning av nuvarande och 
framtida produktion vid Bravikens Pappers-
bruk (2001). Lars Landner och Eva Walterson, 
ÅF-Miljöforskargruppen.

1) Samtliga referenser endast tillgängliga på svenska.
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Vad händer med avfall som inte återanvänds?
Under 2001 minskade avfallet till deponi 
med cirka 15 procent jämfört med 2000.

Farligt avfall tas om
hand av auktoriserade
återvinningsföretag    

Avfall
till deponi

... 48 (27 torrt) kg avfall

... 0,47 kg 
farligt avfall

Då man tillverkar ett ton
papper bildas samtidigt…

1 000 kg papper1 000 kg papper

MILJÖASPEKTER

AVFALL

En viktig del av ekonomin vid Holmens anlägg-

ningar är att utnyttja råvaror och energi effektivt. 

Det uppstår dock olika typer av avfall som måste 

tas om hand. 

 Holmen har under en följd av år arbetat för 

att minska mängden avfall till deponi. Vid alla 

enheter tillämpas källsortering.

AVFALL TILL DEPONI

Processavfall. Uppkommer bl a vid tillverkning 

av olika massatyper.

Aska. Uppstår då bl a biobränslen eldas. Askan 

måste i de fl esta fall deponeras.

Reningsslam. Bildas vid avloppsrening. Beroende 

på lokala förutsättningar måste slammet ibland 

deponeras.

Grovavfall. Byggnadsavfall, rivningsmassor och 

liknande. Visst grovavfall kan efter källsortering 

användas som biobränsle.

FARLIGT AVFALL

Huvuddelen av det farliga avfall som uppkommer  

består av slip- och tvättvätskor, spilloljor, kemi-

kalierester samt lysrör och elektronikskrot. Allt 

farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvin-

ningsföretag. Vid ett av bruken fi nns tillstånd för 

intern hantering.

MATERIAL SOM KAN TAS TILLVARA

Bark och vedrester. Utnyttjas som biobränsle, råva-

ra för jordtillverkning eller konstruktionsmaterial.

Sågspån. Utnyttjas som biobränsle.

Avsvärtningsslam. Bildas då returpapper avsvärtas. 

Utnyttjas bl a som biobränsle.

Reningsslam. Bildas vid avloppsrening. Används 

som biobränsle eller komposteras till jord.

Metallskrot. Skickas till externa företag för återvin-

ning eller återvinns internt.

Tallolja. Säljs till företag för vidareförädling.

ALTERNATIVA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Enheter inom Holmen deltar i projekt med extern 

expertis för att utreda möjligheterna till alterna-

tiva användningsområden för avfall. Exempel på 

verksamhet och projekt som pågår: 

■   Fibermaterial från Workington och reningsslam 

från Braviken återvinns till jordförbättringsmedel

■   Avsvärtningsslam från Peninsular används som 

jordförbättringsmedel. Slammet används också 

av keramisk industri för tillverkning av bygg-

nadsstenar

■   Med renserigrus från barktrummorna vid

Iggesunds Bruk byggs skidbacke och golfbana

■   Olika typer av aska används från fl era enheter 

till mark- och anläggningsbyggande

■   Pilotprojekt pågår vid Iggesunds Bruk för att 

sprida biobränsleaska på skogsmark.

För fl era av de användningsområden som kan bli 

aktuella krävs tillstånd av miljömyndigheter innan 

avfallen/biprodukterna kan användas i större 

skala.

 Skatter och andra kostnader för deponering av 

avfall, kommande lagstiftning på avfallsområdet 

samt Holmens arbete med kretsloppsanpassning 

medverkar till att koncernens strävan att fi nna 

kostnadseffektiva användningsområden för avfall 

har hög prioritet. För att stärka koncernens arbete 

med avfallsfrågor bildades under 2001 en samver-

kansgrupp för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Då Holmens produkter tillverkas uppstår också avfall. En stor del av detta tas om hand och återanvänds som biprodukter 

medan annat avfall deponeras eller tas om hand av särskilda återvinningsföretag. 

HOLMEN MILJÖREDOVISNING 200120



NEDLAGDA VERKSAMHETER

Gideåbacka, Sverige. Holmen 
deltog under 2001 i saneringen 
av en anläggning för rostskydds-
behandling av kätting.

Miljöbalkens bestämmelser om förorenade områ-

den gäller för alla slags områden och anläggningar 

som är så förorenade att de riskerar att medföra 

negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

Miljömyndigheterna i Sverige aktualiserade under 

2001 frågor om markundersökningar och efterbe-

handling vid nedlagda verksamheter. 

 Ansvaret för saneringarna bestäms utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet och avgörs 

vid en så kallad skälighetsbedömning. Viktiga frå-

gor som beaktas är när föroreningen ägde rum, 

om eventuella villkor följts, vilken kunskap som 

fanns om ämnenas miljöpåverkan och om föro-

reningen orsakades av ett vedertaget beteende.

 Under 2001 arbetade Holmen med följande 

ärenden: 

Svartsjöarna. Fram till 1989 bedrev dåvarande 

Holmen Hygien verksamhet vid Pauliströms Bruk. 

Före 1968 användes ett kvicksilverpreparat för 

att skydda pappersmassan mot bakterieangrepp. 

Kvicksilveranvändningen har bidragit till att två 

sjöar, Svartsjöarna, förorenats. Miljömyndigheter-

na anser att sjöarna ska saneras. I början av 2002 

tas beslut om saneringsmetod samt vilka intres-

senter som ska fi nansiera projektet. Saneringen 

väntas starta våren 2003. 

Ströms Bruk. Avfall innehållande kvicksilver och 

arsenik från de nedlagda sulfi t- och klorfabrikerna 

har deponerats vid den dåvarande industridepo-

nin. Länsstyrelsen har beslutat att den åtgärd som 

f n krävs är att Holmen fortsätter med mätningar 

för att kontrollera att läckaget från deponin även i 

fortsättningen är acceptabelt.

Stocka Sågverk. En utvidgad markundersökning är 

att vänta för det 1995 nedlagda sågverket som 

bedrev impregneringsverksamhet. Iggesund Tim-

ber har på anmodan av länsstyrelsen lämnat in 

förslag till en sådan markundersökning. 

Håstaholmens Sågverk. Vid det nu nedlagda såg-

verket bedrevs impregneringsverksamhet som för-

orenade delar av området. Iggesund Timber lät 

under 2001 utföra markundersök-

ningar inom området. Utvidgade 

undersökningar kommer att utfö-

ras under 2002.

Robertsfors. Inom ett inhägnat 

område vid den 1968 nedlagda 

impregneringsplatsen för trä inne-

håller marken arsenik. Förorening-

en ägde rum innan Holmen förvär-

vade området. Utvidgade markun-

dersökningar kommer att utföras 

under 2002 för att kunna fastställa 

lämpliga saneringsåtgärder. Det är 

Holmens bedömning att koncernen 

inte har något juridiskt ansvar 

för föroreningarna. Holmen deltar 

i projektgruppen inför kommande 

markundersökningar.

Domsjö. Under 2001 ansvarade 

Holmen för borttransport av kvick-

silverhaltigt slam från den nedlagda klorfabriken 

i Domsjö. Slammet omhändertogs av SAKAB. 

Kostnaden uppgick till 4,5 Mkr.

Gideåbacka varv. Vid anläggningen rostskyddsbe-

handlades kätting. Kättingen användes för bogse-

ring av timmerramar. Behandlingen orsakade för-

oreningar i mark och byggnader. Under 2001 

revs byggnaderna och marken sanerades i sam-

arbete mellan M-real och Holmen. Kostnaderna 

för insatta åtgärder uppgick till cirka 3 Mkr för 

respektive koncern.

Holmen arbetade under 2001 med olika typer av förorenade marker och byggnader. Detta gjordes 

i form av markundersökningar samt saneringar av områden. Planeringen och genomförandet av 

åtgärderna gjordes i samråd med miljömyndigheterna.
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MILJÖASPEKTER

TRANSPORTER

Transporter av produkter mellan olika regioner är 

en av grundförutsättningarna för dagens samhälle. 

Under senare år har miljöpåverkan från transpor-

terna allt mer kommit i fokus för miljödebatten. 

Redan 1995 utförde Holmen en pilotstudie för att 

kartlägga utsläppen från transporterna och identi-

fi era möjligheter att minska utsläppen.

1996-1998. Omfattande transportstudie. En livscy-

kelinventering, med inriktning på energiförbruk-

ning och utsläpp till luft, genomfördes för ett antal 

av koncernens huvudprodukter avsedda för kun-

der på kontinenten. Transporter studerades från 

avverkning av virket i skogen till leverans av pap-

peret till kundens lager.

1998. Lågsvavlig olja vid fartygstransporter. Alla 

egna och långtidschartrade fartyg som transporte-

rade Holmens produkter till kontinenten och 

England hade vid årets slut gått över till låg-

svavlig olja.

1999-2000. Transportörernas miljöarbete studerades. 

Holmen började kartlägga miljöarbetet hos trans-

portföretag som anlitas. Studien omfattade trans-

porter med fartyg, tåg och lastbil. Syftet var att 

kunna ställa relevanta miljökrav i samband med 

att transporttjänster upphandlas. Transportörer-

nas miljöarbete utvärderades och miljökrav fast-

ställdes.

2001. Utsläpp från transporter vid leveranser av pro-

dukter från Braviken och Hallsta studerades. I stu-

dien identifi erades de transportkedjor inom Euro-

pa med störst miljömässig förbättringspotential. 

Därefter beräknades utsläppen från de transport-

slag som ingår i dessa och jämförelse gjordes med 

en alternativ transportkedja.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN 

Holmen arbetar för att minska transporternas 

miljöpåverkan främst på följande sätt:

Miljöanpassad transportkedja från bruk till kund.

I studien om utsläpp från transporter av produkter 

inom Europa har en metod utvecklats för att 

beräkna Holmens utsläpp från olika transportslag. 

Metoden kan användas som underlag för att ändra 

eller kombinera transportslag för att minska miljö-

påverkan. 

Ökade krav på transportörer. Holmens transportö-

rer ska bl a ha en miljöpolicy samt förbinda sig att 

införa miljöledningssystem, d v s att åstadkomma 

ständiga förbättringar. 

Effektivare transporter. Holmen arbetar för ökad 

samordning av transporter, ökat lastutnyttjande 

och ökad andel returtransporter. 

 Genom samspel mellan olika företag, inte bara 

skogsföretag, skapas möjligheter till effektiva och 

bränsleeffektiva transportlösningar. Exempel på 

detta är att Iggesunds Bruk transporterar produk-

ter till kontinenten och England i samarbete med 

SCA och M-real. Holmen Paper använder sig 

främst av fartygstransporter vid leveranser från 

Sverige. Fartygen har mycket högt lastutnyttjande, 

cirka 90 procent. Dessutom brukas fartyg för 

returtransporter av returpapper från England och 

bilar från Tyskland. Behovet av långväga trans-

porter från Sverige till Spanien, Portugal och södra 

Frankrike har minskat, efter förvärvet av Papelera 

Peninsular i Spanien, som tar över distributionen 

till dessa marknader. Holmen Skog har infört och 

vidareutvecklat ett Internetbaserat system som 

ytterligare effektiviserar virkestransporterna 

mellan skogen och industrin.

Ny teknik. Successivt byts äldre lastbilar mot nya 

med bättre miljöprestanda. Vid Holmen Papers 

lastbilstransporter inom Europa används främst 

lastbilar som är högst fem år gamla. Iggesund 

Paperboard utnyttjar fartyg med katalysatorer.  

Holmen tar vara på möjligheterna att minska miljöpåverkan av transporter genom att ställa krav på transportleverantörer 

och genom god logistik. Fortsatta förbättringar kommer att ske i den takt som är rimlig med hänsyn till miljökrav, kundkrav, 

teknikutveckling och kostnader.
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PRODUKTER

Produkterna är genuint kretsloppsanpassade. För-

utsättningarna är mycket goda för att de ska kun-

na stärka sina positioner ytterligare i det alltmer 

resursmedvetna samhället.

Värdefulla produkter…

Papper, kartong och trävaror är värdefulla och 

nyttiga produkter för människor i hela världen. 

Varje dag, år ut och år in.

… som kan återvinnas som material…

Papper och kartong kan bli nya produkter efter att 

ha återvunnits som material.

… eller energi

Papper, kartong och trävaror kan som biobränslen 

användas för framställning av energi.

Förnybar råvara…

Skogen är – rätt skött – en evig och värdefull 

råvarukälla. Ved bildas i växande träd med hjälp 

av luftens koldioxid, solenergi, vatten och närings-

ämnen.

… som uppfyller höga miljökrav

Holmens skogsbruk uppfyller den svenska FSC-

standardens krav. Företaget köper inte virke från 

nyckelbiotoper, gammelskogar och skogar som är 

skyddade av naturvårdsskäl.

Bidrar inte till växthuseffekten

Biogen koldioxid frigörs när papper, kartong och 

trävaror bränns eller multnar. Den biogena koldi-

oxiden ingår sedan miljoner år i kolets kretslopp 

i atmosfären och bidrar därför inte – till skillnad 

från fossil koldioxid – till växthuseffekten.

Holmens produkter fyller viktiga funktioner. Tidnings- och journalpapper används till tidningar 

och tidskrifter över hela Europa. Kartong används till effektiva förpackningar och för grafi ska 

ändamål. Trävaror utgör vackra och ändamålsenliga komponenter i boendemiljö.
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MILJÖARBETE 2001

HOLMEN PAPER

Hallsta. Bruket blev certifi erat enligt miljölednings-

systemet ISO 14001 i mars.

 I miljödomen från 2000 erhölls tillstånd för 

ökad produktion. Länsstyrelsen och Naturvårds-

verket överklagade dock några punkter i domen. 

Den principiellt viktigaste frågan i överklagandet 

är länsstyrelsens krav att bruket ska ha skyldighet 

att sprida askan från förbränning av bark på 

skogsmark som jordförbättringsmedel. Miljö-

överdomstolens beslut väntas i början av 2002.

 Utsläppen till vatten har legat på föregående 

års låga nivå eller lägre. God stabilitet i de biolo-

giska reningsstegen har medverkat till att kväveut-

släppet minskat med cirka 40 procent.

 Efter en investering mer än fördubblades åter-

användningen av avloppsvatten till cirka 2 m3 per 

ton papper. Nya åtgärder har ökat det återförda 

vattnets kvalitet och därmed möjligheterna att öka 

återanvändningen ytterligare.

 Omfattande prov påbörjades för att fi nna de 

driftsvillkor i bioreningen som ger hög reduktion 

av komplexbildaren EDTA. Resultaten hittills är 

mycket lovande.

 Produktionen ökar våren 2002 då en ny pap-

persmaskin (ersätter en befi ntlig) tas i drift.  För 

att klara detta miljömässigt har reningskapacite-

ten i bioreningen förbättrats genom installation av 

ytterligare luftningsutrustning.

 Utsläppen till luft blev högre än förra året.   

Detta berodde på fl era faktorer, bl a olika 

processtörningar, ökad egen elproduktion 

(mottryck) och underhållsstopp i barkpannan, 

som också ledde till högre oljeförbrukning.

Braviken. Ansökan inlämnades i slutet av året 

till Miljödomstolen om bl a ökning av tillåten 

pappersproduktion. Detta gjordes mot bakgrund 

av koncernstyrelsens principbeslut under året att 

installera en ny tidningspappersmaskin inom kon-

cernen. Miljödomstolens beslut beräknas komma 

under hösten 2002.

 Som en del av ansökans miljökonsekvensbe-

skrivning gjordes omfattande undersökningar av 

miljöförhållandena i recipienten, Bråviken. Ingen 

märkbar påverkan av brukets utsläpp har observe-

rats.

 Avloppsvattenfl ödet minskade genom olika 

åtgärder. Utsläppen låg ungefär på föregående års 

nivåer, men utsläppen av syreförbrukande ämnen, 

COD, ökade. Ökningen berodde bl a på högre 

produktion, vissa störningar i den biologiska 

reningen samt försök med optimerad dosering av 

fällningskemikalier i den kemiska reningen. Trots 

ökningen är COD-utsläppet bland de lägsta för 

tidningspapperstillverkarna i Europa.

 Utsläppen till luft var något lägre än förra 

året. På fastbränslepannan påbörjades ett utveck-

lingsprogram som syftar till stabilare och bättre 

förbränningsbetingelser samt lägre utsläpp.

Wargön. I början av året inlämnades en ansökan 

till Miljödomstolen om bl a ökning av tillåten 

pappersproduktion från 150 000 till 160 000 ton 

per år, ökad produktion av slipmassa och ned-

läggning av sulfi tfabriken. Domen väntas komma 

första halvåret 2002.

 Utsläppen till vatten av fosfor och kväve mins-

kade jämfört med föregående år som följd av lägre 

PRODUKTION OCH MARKNAD

Hallstavik

NorrköpingVargön

Hallstavik

NorrköpingVargön

Tillverkning

Försäljningskontor

MadridMadrid

Australien
Japan

PRODUKTIONSKAPACITET, 1 000 ton
Hallsta  785
Braviken  700
Wargön  130
Peninsular  170

EKONOMIFAKTA, Mkr 2001 2000
Miljöinvesteringar 
och -kostnader1

Investeringar 58 44
  varav förebyggande 8 8
Interna och externa 
miljökostnader2 97 156
Nettoomsättning 8 757 7 618
Rörelseresultat 2 410 1 389

1) För 2000 exkl. Peninsular, Spanien.
2)  För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter 

och -avgifter.

Fakta om bruken, se sid. 32-33.

Holmen Paper tillverkar och 
 säljer tidningspapper, MF Special, 
SC-papper, bestruket tryck-
papper (MWC) och lättviktigt 
bestruket journalpapper.

Anläggningar i Hallstavik,
Norrköping och Vargön i Sverige 
samt Madrid i Spanien.

De största marknaderna är 
Tyskland, Sverige, Storbritannien, 
Spanien och Portugal.

Styrelsebeslut 
om pappersmaskin

Holmens styrelse fattade i  januari 
2002 beslut om att förprojektera 
en ny pappersmaskin vid 
Papelera  Peninsular i  Spanien. 
Det parallellt utredda alternativet 
att lokalisera maskinen till 
Norrköping/Braviken är för 
närvarande inte aktuellt.
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dosering av dessa närsalter till den biologiska 

reningen. Utsläppen av syreförbrukande och sus-

penderade ämnen (COD och SÄ) ökade, främst 

beroende på problem med slam i början av året. 

Då överskreds riktvärdet för SÄ-utsläpp under tre 

månader. Åtgärder sattes in varefter problemet 

upphörde.

 Utsläppen av svaveldioxid och stoft minskade 

medan utsläppet av kväveoxider ökade jämfört 

med föregående år. Stoftminskningen åstadkoms 

av det elfi lter som installerades 2000. 

 Lägre produktion i det närliggande smältver-

ket Vargön Alloys medförde minskad leverans av 

överskottsånga till bruket. Detta kompenserades 

med ökad egen ångproduktion, till stor del oljeba-

serad, med åtföljande ökade utsläpp av kväveoxi-

der, svaveldioxid och fossil koldioxid.

 Sammantaget minskade ändå utsläppen av 

svaveldioxid genom lägre utsläpp från sulfi t-

fabriken och mindre eldning av slam.

Peninsular. Arbetet med att införa miljölednings-

systemet ISO 14001 fortsatte. Certifi ering beräk-

nas ske före hösten 2002.

 Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning för 

installation av en ny tidningspappersmaskin, vars 

tillverkning baseras på returfi ber, inlämnades i juli 

till berörda miljömyndigheter (jfr Braviken). Den 

nya maskinen ökar kapaciteten med 350 000 ton 

per år. Erforderliga tillstånd väntas erhållas i början 

av 2002.

 Utsläppen till vatten låg på ungefär samma 

nivå som föregående år. I november togs en biolo-

gisk reningsanläggning i drift som renar brukets 

avloppsvatten innan det leds vidare till kom-

munens avloppsnät för slutrening. Anläggningen 

medförde snabbt att utsläppen av syreförbrukande 

ämnen (COD, BOD) minskade betydligt.

 Under året startade den hälftenägda naturgas-

kombianläggningen, som tillverkar el och ånga 

mycket energieffektivt. Denna levererar brukets hela 

energibehov. El säljs till nätet. Utsläppen till luft öka-

de betydligt som följd av högre andel egenproduce-

rad el.

 På avfallssidan fortsatte arbetet med att fi nna 

ytterligare användare av slammet från DIP-anlägg-

ningen, vilket resulterade i fl era nya avsättningsmöj-

ligheter. Avfallsmängden till deponi minskade, främst 

som följd av ökad användning av DIP-slammet.

PLANERADE MILJÖÅTGÄRDER

Wargön. Sulfi tfabriken stoppas enligt planerna 

ungefär ett år efter erhållen miljödom, d v s under 

2003. Detta är dock ej formellt beslutat. Om sul-

fi tfabriken läggs ned minskar utsläppen till vatten 

och luft betydligt.

UPPFÖLJNING AV MILJÖMÅL 2001 

Hallsta. ISO 14001-certifi ering ska erhållas under 

första kvartalet. Målet nåddes, certifi ering erhölls 

i mars.

 Utsläppen av NOx från barkpannan ska mins-

kas med 20 procent, motsvarande cirka tio ton. 

Målet nåddes inte helt, minskningen blev 

13 procent.

Braviken. Avloppsfl ödet ska senast under fjärde 

kvartalet ha minskat med 0,5 m3 per ton papper. 

Målet nåddes med god marginal, minskningen 

blev 1,5 m3 per ton papper.

 Minst 60 procent av personalen ska erhålla 

uppföljande miljöutbildning. Utbildningen senare-

lagd för att få med det omfattande materialet från 

miljöansökan.

Wargön. Kväveutsläppet till vatten ska minska 

med 20 procent. Målet nåddes, minskningen blev 

25 procent.

 Svaveldioxidutsläppet ska minska med 

20 procent. Målet nåddes inte helt, minskningen 

blev 15 procent.

Peninsular. Avloppsvattnet ska renas biologiskt 

från och med december. Målet nåddes, anlägg-

ningen startade i november.

 Mängden avfall till deponi ska minska med 

20 procent. Målet nåddes, minskningen blev 

23 procent.

Miljömål 2002
Följande är ett urval av de miljö-
mål som gäller vid Holmen 
Papers bruk under 2002:

Hallsta 
■   Minst 20 procents marginal 

till gränsvärden för utsläpp till 
vatten och luft trots driftsstart 
av en ny pappersmaskin.

■   Införa ett förbättrat källsorte-
ringssystem för avfall.

Braviken
■   Minska avloppsfl ödet med 

ytterligare 0,5 m³/ton papper.
■   Minst 60 procent av perso-

nalen ska erhålla uppföljande 
miljöutbildning.

Wargön
■   Minska SÄ-utsläppen till älven 

med cirka 50 procent till högst 
1,0 ton per dygn.

■   Förbättra hushållningen med 
råvaror genom att minska 
de interna pappersförlusterna 
med tio procent, motsvarande 
cirka 2 500 ton per år.

Peninsular
■   ISO 14001-certifi ering ska 

erhållas senast i september.
■   Utsläppet av COD ska minska 

med 65 procent.

Papelera Peninsular, Spanien. 
En gaskombianläggning för 
effektiv produktion av el och 
ånga togs i drift under 2001.
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MILJÖARBETE 2001

IGGESUND PAPERBOARD

Iggesunds Bruk. Miljöledningssystemet certifi era-

des enligt ISO 14001.

 Ny reningsutrustning för avloppsvatten från 

vedrenseriet installerades och togs i drift. Den 

mekaniska reningen gör det möjligt att återan-

vända vattnet från renseriet. Det innebär att inget 

vatten leds från renseriet till den externa renings-

anläggningen och därigenom har ett miljöpåver-

kande avlopp tagits bort.

 Inom ramen för pågående tillståndsärende 

genomfördes utredningar av såväl processinterna 

som externa åtgärder för att ytterligare minska 

påverkan i vattenmiljön. Vidare påbörjades fi sk-

undersökningar såväl i recipienten som med 

avloppsvatten i laboratoriet. Undersökningsresul-

taten rapporteras till Miljödomstolen första halv-

året 2002. Därefter kommer förhandling med 

domstolen att äga rum. 

 

Workington. Arbetet med att införa miljölednings-

system enligt ISO 14001 fortsatte med målet att 

certifi ering ska ske under första halvåret 2002.

 EUs IPPC-direktiv för att tillämpa bästa möj-

liga teknik för skogsindustriella processer infördes 

i brittisk lagstiftning 2000. Utöver tidigare krav

har krav tillkommit vad avser råvaruanvändning, 

energieffektivitet, avfallsminimering, buller och 

vibrationer samt förbyggande av olyckor.

Workington lämnade under 2001 in en tillstånds-

ansökan enligt detta direktiv.

 En komplett rapport för fabriksområdet läm-

nades också till myndigheten. Rapporten bestod 

av en riskbedömning av tidigare och nuvarande 

aktiviteter för att bedöma eventuell påverkan på 

grundvatten och känsliga områden nära fabriken. 

Arbetet utvidgades till att omfatta en studie 

gällande markförhållandena inom området.

 Projektet för fi ber- och vattenåtervinning 

avslutades under året. Fiberförlusterna har mins-

kat med cirka 50 procent jämfört med nivåerna 

1998 och 1999.

Ströms Bruk. Verksamheten består av en enkel pro-

cess. Kartong, papper, plast och vattenbaserat lim 

är de enda ingående komponenterna. Vid proces-

sen för barriärbeläggning med plast bildas dock 

ozon och kolväten vilket är föremål för utredning. 

Miljösituationen i övrigt vid fabriken är sådan att 

några större åtgärder ej är aktuella. Certifi ering 

enligt ISO 14001 erhölls 2000.

Arkningsanläggningar. De tre anläggningarna i Hol-

land, England och Frankrike konverterar kartong-

rullar för att ge förbättrad kundservice och snab-

bare leveranser. Det innebär mottagning och ark-

ning av rullar till olika arkformat, inpackning 

samt leverans till kunder i respektive region. 

Resursmässigt behövs främst elektricitet samt 

material till transportförpackningarna. Produk-

tionsspill och använda transportförpackningar 

säljs för materialåtervinning. Verksamhetens 

begränsade miljöpåverkan innebär att det endast 

för några få parametrar krävs myndighetstillstånd.

PRODUKTION OCH MARKNAD

StrStrömsbrukmsbruk
IggesundIggesund
Strömsbruk

WorkingtonorkingtonWorkington

Iggesund

Tillverkning
Försäljning,
distribution

USA

Hongkong
Singapore

Iggesund Paperboard produ-
cerar och säljer kartong med 
 fokusering på de kunder som 
 ställer högsta krav på kvalitet 
och service. 

Anläggningar i Iggesund och 
Strömsbruk i Sverige samt i 
Workington, England. 

Arkningsanläggningar i Holland, 
England och Frankrike.

De största marknaderna är 
Tyskland, Frankrike, Storbritannien 
och Holland.

PRODUKTIONSKAPACITET, 1 000 ton 
Iggesunds Bruk  300
Workington  205
Ströms Bruk  40

EKONOMIFAKTA, Mkr 2001 2000
Miljöinvesteringar 
och -kostnader
Investeringar 26 52
  varav förebyggande 24 36
Interna och externa 
miljökostnader1 58 70
Nettoomsättning 4 467 4 186
Rörelseresultat 455 569

1)  För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter 
och -avgifter.

Fakta om bruken, se sid. 34-35.
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ÖVERSKRIDANDEN OCH KLAGOMÅL

Iggesunds Bruk. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

lämnade in en åtalsanmälan som hävdade att fel-

aktigheter begåtts vid rapportering inför utbyte av 

kylaggregat. Åtal väcktes mot den miljöansvarige 

vid Iggesunds Bruk. Detta åtal återkallades av 

åklagaren.

 I samband med ett större planerat underhålls-

stopp erhölls klagomål från kringboende på stoft- 

och sotutsläpp från fabriken. Tekniska åtgärder vid-

togs. Vidare fördes diskussioner med kringboende.

Workington. Från boende nära fabriken förekom 

ett mindre antal klagomål på buller. Bullret orsa-

kades mestadels av fel i maskinutrustning vilka 

omedelbart åtgärdades.

 Gränsen för dygnsutsläpp av suspenderade 

ämnen till vattenmiljön utanför fabriken över-

skreds vid ett tillfälle. Medelvärdet ligger på 

30 procent av gränsvärdet.

 Utsläppen av syreförbrukande ämnen (COD) 

ökade vid införandet av den nya tillverkningsproces-

sen för mekanisk massa. Utsläppsvillkoret har där-

för justerats av myndigheterna i förhållande till vad 

processen presterar och förväntad miljöpåverkan.

 En effekt av den nya massaprocessen blev att 

koncentrationen av kadmium från inkommande 

ved ökade i avloppsvattnet. Utsläppsvillkoret har 

justerats med hänsyn till förväntad miljö påverkan 

och tillståndet i vattenrecipienten.

PLANERADE MILJÖÅTGÄRDER

Iggesunds Bruk. I det pågående tillståndsärendet 

har fl era förbättringar föreslagits: ny hantering av 

renserivatten, nytt sileri och tvätt på lövvedslinjen, 

förbättrad driftssäkerhet hos utrustning för gas-

destruktion samt effektivisering av befi ntlig 

extern rening av avloppsvattnet. I vad mån 

samtliga åtgärder kommer till stånd beror på 

det kommande beslutet från Miljödomstolen.

Workington. Tillstånd enligt IPPC väntas i början 

av 2002. Föreslaget förbättringsprogram kommer 

att omfatta fortsatt kartläggning av miljöpåverkan 

i recipienten utanför fabriken samt av läget inom 

fabriksområdet med särskild uppmärksamhet rik-

tad på grundvattenkvaliteten. Utredningarna görs 

i samråd med miljömyndigheterna.

Ströms Bruk. En extern miljöbedömning av resul-

taten från kartläggningen av kolväte- och ozon-

utsläpp från barriärbeläggningen pågår. Vid behov 

kommer åtgärder att vidtas för att minska dessa.

FÖRPACKNINGAR

Iggesund Paperboards förpackningskartong 

används bland annat till livsmedel. För att upp-

fylla högt ställda krav på hygien samt lukt- och 

smakegenskaper tillverkas den av enbart nyfi ber. 

Vid behov används barriärmaterial för ytterligare 

skyddande funktioner. Tillverkningen omfattas av 

lagarna om produktansvar i de länder där kar-

tongen används.

 EUs förpackningsdirektiv föreskriver att för-

packningarna ska uppfylla defi nierade så kallade 

väsentliga krav. Bland annat ska förpackningarnas 

vikt och volym minimeras utan att avkall på 

hygien och säkerhet görs. Direktivet anger också 

att använda förpackningar ska samlas in och åter-

vinnas som material eller energi, alternativt kom-

posteras.

 Iggesund Paperboards kartong uppfyller de 

väsentliga kraven i EUs förpackningsdirektiv.

Miljömål 2002
Följande är ett urval av de över-
gripande miljömål och de pri-
oriterade miljöområden som gäl-
ler för bruken inom Iggesund
Paperboard. 

Iggesunds Bruk
■   Utreda och lägga fast rimliga 

utsläppsnivåer avseende luft 
och vatten.

■   Säkerställa bullernivån.
■   Minska avfallsmängder och för-

bättra materialåtervinningen.
■   Förbättra luktsituationen.

Workington
■   Erhålla tillstånd enligt IPPC-

direktivet.
■   Utarbeta ett detaljerat förbätt-

ringsprogram för olika miljöom-
råden baserat på det nya till-
ståndet.

■   ISO 14001-certifi ering ska 
erhållas under första halvåret.

Ströms Bruk
■   Utredning för bedömning av 

hur transporter av råvara till 
och färdig produkt från fabriken 
inverkar på miljön. Detta föran-
lett av en planerad produktions-
ökning.

Iggesunds Bruk, Sverige. 
En reningssutrustning för avlopps-
vatten från vedrenseriet togs i drift 
under 2001.
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IGGESUND TIMBER

PRODUKTION OCH MARKNAD

IggesundIggesund

Tillverkning

Försäljningskontor,
distribution

PRODUKTIONSKAPACITET, 1 000 m3

Iggesunds Sågverk  220

EKONOMIFAKTA, Mkr 2001 2000
Miljöinvesteringar 
och -kostnader
Investeringar 1,3 5,7
  varav förebyggande 0,1 5,7
Interna och externa 
miljökostnader1 2,4 2,3
Nettoomsättning 712 762
Rörelseresultat -79 –116

1)  För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter 
och -avgifter.

Fakta om Iggesunds Sågverk se sid. 35.

Iggesund Timber tillverkar, 
 distribuerar och säljer trävaror. 
Produkterna är avsedda för indu-
strikunder med tillverkning av 
konsumentprodukter i s k synligt 
trä för boendemiljö. 

Anläggning i Iggesund. 

De största marknaderna är 
England, Sverige, Norge och 
Danmark.

MILJÖARBETE 2001

Miljömål 2002
De övergripande miljömålen med 
tillhörande handlings planer gäller 
hela Iggesund Timbers verksam-
het.

■   Miljöbelastningen orsakad av 
interna och externa transporter 
ska minska

■   Hanteringen av avfall och kemi-
kalier ska förbättras ytterligare

■   Det externa bullret ska 
minska.

Den första fasen i strukturomvandlingen av 

Iggesund Timber är genomförd. Vid halvårsskiftet 

2001 avvecklades Domsjö Sågverk. Iggesunds 

Sågverk övergick under året till att enbart produ-

cera trävaror i furu.

 En stor del av miljöarbetet vid Iggesunds Såg-

verk bedrevs som en integrerad del i projekterings-

arbetet för en ny anläggning för efterbearbetning 

av trävaror. I detta arbete ingick också avveckling 

av verksamheten vid Håstaholmen.

  Miljömålen inom det för ISO 14001-certi-

fi erade miljöledningssystemet integrerades i 

projekteringsarbetet.

 En ny miljöstation uppfördes vid sågverket 

och samtidigt utbildades all produktionspersonal i 

avfallshantering. För att minimera industriavfallet 

genomfördes försök med sållning för att särskilja 

det brännbara avfallet från industriavfallet.

UPPFÖLJNING AV MILJÖMÅL 2001

Miljömålet att förbättra hanteringen av kemikalier 

nåddes. Genom att sågverkets förråd integrerats 

med det vid Iggesunds Bruk har förutsättningar för 

en säker hantering av kemikalier förbättrats.

 Bullret överskred gällande villkor i mätpunkter 

utanför sågverksområdet. En åtgärdsplan fi nns för 

att bullerdämpa de mest frekventa bullerkällorna 

vilka fi nns vid timmersorteringen, där den inten-

siva trucktrafi ken bullrar mycket.  

 För de övriga miljömålen har handlingspla-

nerna uppdaterats med tonvikt på utbildning och 

effektivare rapportrutiner.

PLANERADE MILJÖÅTGÄRDER  

Iggesund Timber har på anmodan av länsstyrelsen 

lämnat in ett förslag för markundersökningar vid 

det nedlagda Stocka Sågverk. Markundersökning-

ar genomfördes vid nedlagda Håstaholmens Såg-

verk. Utvidgade markundersökningar kommer att 

utföras under 2002.

MARKNADENS MILJÖKRAV

En ökande del av Iggesund Timbers leveranser 

sker inom ett produktsegment som riktar sig 

till kunder som producerar snickerier för kon-

sumentmarknaden. Ju närmare marknaden desto 

mer kommer miljöfrågorna i fokus hos kunderna.  

 Återförsäljarnas och kundernas synpukter har 

påskyndat och påverkat affärsområdets miljö-

arbete.

 Det är viktigt att Iggesund Timber kan redovisa 

ett progressivt miljöarbete och verka för att under-

leverantörerna gör detsamma. Det senare säker-

ställs genom att Iggesunds Sågverk sedan 1999 är 

certifi erat enligt ISO 14001.

HOLMEN MILJÖREDOVISNING 200128



HOLMEN SKOG

VERKSAMHETSOMRÅDE

Lycksele

Gideå
ÖrnsköldsvikFriggesund

Iggesund

Norrköping

Lycksele

Gideå
ÖrnsköldsvikFriggesund

Iggesund

TallinnTallinn
Norrköping

Huvudkontor

Plantskolor

Regionkontor och
dotterbolag

EKONOMIFAKTA, Mkr

Miljöinvesteringar och -kostnader
Av miljöskäl avstår Holmen Skog från att 
avverka cirka tio procent av den möjliga 
avverkningsvolymen. 
 Värde på virke som inte avverkas: 
cirka 50 Mkr per år. 

 2001 2000
Miljökostnader 
Utbildning, certifiering  
och uppföljning 1,5 1,8
Nettoomsättning 3 982 4 117
Rörelseresultat 455 466

Fakta om Holmen Skog, se sid. 36.

Holmen Skog ansvarar för virkes-
försörjningen till Holmens svenska 
enheter och skötseln av koncer-
nens skogar som omfattar en miljon 
hektar produktiv skogsmark. Verk-
samheten bedrivs genom avverk-
ning i egna skogar och virkeshan-
del. Externa kunder står för nästan 
60 procent av nettoomsättningen. 

Organisationen omfattar de fyra 
regionerna Lycksele, Örnsköldsvik, 
Iggesund och Norrköping samt ett 
dotterbolag i Estland. 

Holmen Skog tillämpar miljöledningssystemet 

ISO 14001 och är certifi erat enligt miljöstandarden 

FSC. De rutiner och miljökrav detta innebär är en 

del av företagets riktlinjer för skogsbruket. Varje år 

genomför Holmen Skog slumpvis utvalda uppfölj-

ningar på cirka en femtedel av de arealer som plan-

terats, röjts, gallrats och slutavverkats. Såväl miljö- 

som skogsvårdsaspekter bedöms. Uppföljningarna 

är ett viktigt led i arbetet med att uppfylla miljöled-

ningssystemets krav på ständiga förbättringar. 

Under 2001 uppgick andelen ”godkända avverk-

ningar” till 82 procent. Detta är lägre än tidigare 

till följd av att rutinerna för bedömning skärpts.

 Den universitetsutbildning i naturvårdsbiologi 

som pågått under fl era år slutfördes. Utbildningen 

omfattar 20 poäng. Det fi nns nu minst en person 

på vart och ett av Holmen Skogs 21 distrikt med 

akademiska kunskaper i detta ämne.

 Det av FSC ackrediterade certifi eringsföretaget 

SGS Forestry genomförde under våren miljörevi-

sion vid Holmen Skog. Resultaten var överlag 

positiva men visade också på brister, vilket ledde 

till att kompletterande utbildning genomfördes 

om FSCs riktlinjer samt om miljöledningsrutiner.  

 Holmen Skogs samarbete med Svensk Våt-

marksfond om restaurering och anläggning av våt-

marker fortsatte och 25 anställda deltog i en två-

dagars utbildning i ämnet. I Södermanland anla-

des den första våtmarken i Holmen Skogs regi. 

Under 2002 planerar Holmen Skog att anlägga 

fl er våtmarker. 

 Att restaurera och anlägga våtmarker är en 

viktig naturvårdsåtgärd eftersom många fågel- 

och insektsarter är beroende av denna naturtyp. 

MILJÖMÅL

På sidan 16 redogörs för Holmen Skogs priorite-

rade miljömål.

KLAGOMÅL

■  Naturskyddsföreningen ifrågasatte om Holmen 

Skog handlat i enlighet med bolagets policy för vir-

kesinköp i samband med en virkesaffär i Uppland. 

En del av det inköpta virket visade sig komma från 

en nyckelbiotop. Anmälan gjordes till åklagare.

Holmen Skogs utredning visar att den virkeshand-

lare som utförde avverkningen var i god tro när 

affären gjordes upp och virket såldes. Åklagaren 

beslutade lägga ned förundersökningen. 

■  En entreprenör, anlitad av Holmen Skog, avver-

kade av misstag 0,2 hektar av ett åtta hektar stort 

biotopskyddsområde i Bodens kommun. Händel-

sen anmäldes till åklagare, som dock lade ner för-

undersökningen. Holmen Skog ser över rutinerna 

för att undvika liknande misstag i framtiden.

■  Vid en avverkning på mark tillhörig Krokoms 

kommun avverkade den av Holmen Skog anlitade 

entreprenören av misstag 4,4 hektar av ett 24 

hektar stort område med inslag av nyckelbiotoper. 

Holmen Skog ser över rutinerna för att undvika 

liknande misstag i framtiden.

■  Malå sameby inkom med synpunkter på 

Holmen Skogs genomförda och planerade natur-

vårdsbränningar på marker man anser värdefulla 

för renbete. Holmen Skog och Malå sameby ska 

gemensamt se över rutinerna för samråd och utre-

da hur rennärings- och naturvårdsintressen bäst 

kan förenas. 
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ELKRAFTPRODUKTION

Under 2001 producerades 1 362 GWh elenergi i 

Holmen Krafts hel- och delägda vattenkraftan-

läggningar.

 Holmen Krafts elproduktion är miljö anpassad 

i och med att en förnybar råvara – vatten –

används.

KRAFTANLÄGGNINGAR

Holmens miljöpolicy tillämpas på de helägda 

anläggningarna. För anläggningar där Holmen 

Kraft är delägare följs huvudägarens miljöpolicy. 

 Kraftanläggningarna och deras regleringar har 

giltiga tillstånd för drift. I de större älvarna har 

Holmen Kraft tillsammans med övriga intressen-

ter gemensamma företag som sköter vattenregle-

ring, fi skefrågor m m.

KRAFTVERKSDAMMAR

Kraftindustrin har arbetat fram riktlinjer för 

dammsäkerhet. Dammarna klassas efter den ska-

da som kan uppkomma vid ett haveri. Samtliga 

dammanläggningar där Holmen Kraft har ansva-

ret kommer vid början av 2002 att vara riskklas-

sade. I de redan klassade anläggningarna följs 

riktlinjerna upp kontinuerligt.

AKTUELLT MILJÖARBETE

I samband med att större arbeten utförs i kraftan-

läggningarna beaktas alltid miljöaspekterna. Den 

nu pågående förnyelsen av Junsterforsens Kraft-

station är ett tydligt exempel på hur Holmen 

Kraft arbetar med miljöfrågorna. Turbinen kom-

mer delvis att förses med smörjfria lager. Olje-

avskiljare installeras i avloppssystemet för vatten. 

Transformatorn byts till en ny som innehåller 

väsentligt mindre olja och fl yttas ovan jord. 

Kablar som innehåller PCB byts ut. Av detta fram-

går att ett viktigt mål för miljöarbetet är att mins-

ka risken för utsläpp av olja till vatten från kraft-

produktionen. 

 PCB har inte påträffats i några andra kraft-

anläggningar.

 Drift och tillsyn av anläggningarna och hante-

ring av farligt avfall sköts av anlitade serviceföre-

tag. Holmen Kraft följer upp detta arbete.

NÄT

Holmen Kraft äger kraftledningar med ställverk. 

Nya tillstånd för nätverksamhet har sökts enligt 

Miljöbalken.

 Holmen Kraft driver tillsammans med Vatten-

fall Utveckling ett elkvalitetsprojekt riktat mot 

nätägarna och industrin för att minska störningar 

och avbrott på kraftledningarna. 

INCIDENTRAPPORTERING OCH KLAGOMÅL

Kraftindustrin har ett gemensamt incidentrappor-

teringssystem där tillbud registreras.

 I Bågededammen har gällande vattendom 

angå ende minimitappning underskridits vid två 

tillfällen de senaste åren. Åtgärder är vidtagna. 

Ärendet från 1999 utreds av myndigheterna. Med 

minimitappning menas det minsta vattenfl öde 

som måste släppas fram, t ex i gamla älvfåran, för 

att främja bl a fi sket.

HOLMEN KRAFT

MILJÖARBETE 2001

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Umeälven
Gideälven

Iggesundsån
Ljusnan

Motala Ström

Faxälven

Holmen Kraft. Vattenkraftbase-
rad elenergi produceras i Holmens 
egna och delägda bolag med 
kraftverk i Umeälven, Faxälven, 
Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan 
och Motala Ström. Produktionen 
2001 motsvarade cirka 30 procent 
av total använd elenergi i Holmens 
anläggningar. 

PRODUKTION 2001 2000
Elkraft, GWh 1 362 1 308

EKONOMIFAKTA, Mkr
Miljökostnader
Interna och externa 0,5 –
Nettoomsättning 1 108 1 110
Rörelseresultat 49 99

HOLMEN MILJÖREDOVISNING 200130



ALLA FAKTA

Sammanställningen ovan ger en bild av Holmens 

samlade resursanvändning, produktion och 

utsläpp under 2001 och 2000. På de följande fem 

sidorna fi nns motsvarande uppgifter för koncer-

nens industrirörelse samt för Holmen Skog.

 För varje enhet redovisas råvaruförbrukning, 

energianvändning och utsläpp totalt samt per ton 

tillverkad produkt. Uppställningen följer i huvud-

sak de rekommendationer som branschen kommit 

överens om för att göra redovisningen av miljö-

fakta i skogsindustrin enhetlig.

  Energianvändning och miljöpåverkan i sam-

band med avverkning och transporter av virke 

samt från distribution av produkter ingår inte.

 Miljömyndigheternas villkor redovisas där det 

är möjligt. För vissa utsläpp är villkoren relaterade 

till produktionen eller angivna som halter, varför 

de inte enkelt låter sig redovisas inom ramen för 

en sammanställning som denna.  

Vad gäller defi nitioner av miljöinvesteringar och 

-kostnader har Holmen följt den av SCB under 

2001 framtagna redovisningsmodellen 

(se sid 8-9). 

 Ytterligare information om miljöfakta kan fås 

från kontaktpersoner inom affärsområdena – se 

adressförteckningen.

Råvaruförbrukning

Massa- och pappersbruk

Virke, milj. m3fub
Inköpt massa/kartong, kton
Returpapper, kton
Plastgranulat, kton
Processvatten, milj. m3

Kemikalier, kton  
Fyllmedel, pigment, kton

5,22
168
 572

2,7
66

167
186

4,68
153
608
2,7
64

169
188

20002001

Energiförbrukning
Avfall

Fossila bränslen:
  Olja, TJ 
  Naturgas, TJ
Biobränsle:
  Returlutar, TJ
  Bark,ved, TJ
Inköpt värmeenergi, TJ
Inköpt el, GWh
Mottryckskraft, GWh

2 980
1 310

7 250
5 370
2 000
4 380

269

3 240
1 760

6 590
4 650
2 100
4 130

301

20002001
20002001

Utsläpp till luft

Svaveldioxid, ton S
Kväveoxider, ton
Stoft, ton
Koldioxid, kton
  Fossil
  Biogen

450
1 220

224

341
1 165

513
1 140

300

296
1 290

2001 2000
Utsläpp till vatten

COD, ton
BOD, ton
AOX, ton
SÄ, ton
N, ton
P, ton

23 990
5 100

57
2 330

338
20

21 760
4 540

62
2 000

377
23

2001 2000

Produktion (kton)

Tidningspapper, standard
MF Special
SC-papper
Bestruket tryckpapper
Kartong
Sulfatmassa (externa kunder)
Trävaror, 1 000 m3

700
583
131
121
445
33

374

746
589
132
119
403
24

299

20002001

Farligt, kton
Deponerat:
  vått, kton
  beräknat som torrt, kton

1,12

105
61

0,99

100
57

Hektar 10 000 m2, 100 x 100 m

m3fub kubikmeter fast mått under bark; verklig 
 volym (dvs inget tomrum mellan stockarna) 
 av helstam eller stamved exklusive bark och 
 trädtopp

m3sk skogskubikmeter; volymen av trädstammar, 
 inklusive bark, från stubben till toppen

MWh elenergi, megawattimme, 
 1 MWh  = 1 000 kilowattimmar

GWh elenergi, gigawattimme, 
 1 GWh = 1 miljon kilowattimmar

TWh elenergi, terawattimme, 
 1 TWh = 1 miljard kilowattimmar

GJ värmeenergi, gigajoule, 1 GJ = 1 miljard 
 Joule, har ett värmevärde motsvarande 
 cirka 26 liter eldningsolja

TJ värmeenergi, terajoule, 1 TJ = 1 000 miljarder 
 Joule. 1 TJ energi motsvarar antingen 26 m3 
 eldningsolja, 28 m3 dieselolja, 32 m3 bensin 
 eller cirka 60 ton trädbränsle (11-12% fukthalt) 

kton 1 000 ton

ENHETER OCH FÖRKORTNINGAR

31



HALLSTA

Råvara: Granved, returpapper

Process: Tillverkning av papper baserad på TMP-, slip- och 

DIP-massa

Produkter: Tidningspapper, förbättrat tidningspapper, SC-pap-

per och bokpapper

Varumärken: HOLMEN NEWS, HOLMEN PLUS,  HOLMEN XLNT, 

SCANMAG m fl .

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 9,3      (8,4)

 varav förebyggande 1,7         (0) 

Interna och externa miljökostnader1) 39,0    (68,0)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Ved, m3fub                                            1 133 700                 1,9          1 207 100                  1,8

Inköpt massa, ton                                      27 100               0,04               28 300                0,04

Returpapper, ton                                        94 000               0,15               99 400                0,15

Processvatten, milj. m3 resp m3                       8,0                  13                     8,8                   13

Kemikalier, ton2)                                         32 300               0,05               30 200                0,05

Fyllmedel, pigment, ton                              73 500               0,12               67 100                0,10

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Olja                           1 040 TJ            1,7 GJ                590 TJ            0,9 GJ

Biobränslen Bark, ved                  1 075 TJ           1,8 GJ             1 500 TJ            2,3 GJ 

Inköpt el                             1 630 GWh     2,67 MWh         1 790 GWh       2,72 MWh

Mottryckskraft                                  59 GWh     0,10 MWh             49 GWh       0,07 MWh

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton                 Totalt    kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT                                 ton    slutprod                     ton   slutprod

 S                          78        0,13                   43       0,07

 NOX                    123        0,20                 109       0,17

 Stoft                      58        0,09                   25       0,04

 CO2 fossilt       80 300         132            45 400          69

 CO2 biogent  133 800         219          169 100        258

 

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton                 Totalt    kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                    ton    slutprod                     ton   slutprod

 COD                 2 320          3,8              2 480         3,8

 BOD                     65          0,1                   55         0,1

 SÄ                      138          0,2                 165         0,3

 N                          20        0,03                   34       0,05

 P                         1,1      0,002                  1,4     0,002

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton                 Totalt    kg/ton 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                     ton   slutprod

Farligt                                                                                364        0,60                 332       0,51

Deponerat, vått                                                             26 700           44            24 800          38

– beräknat som torrt avfall                                             16 900           28            16 100          25

ÖVRIGA LEVERANSER3)                                              2001                               2000

Värmeenergi, TJ                                                            59                                   53

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans.  

3) För leverans utanför enheten.

1990 2000 2001

656

504
610

Produktion
Papper, 1 000 ton

1990 2000 2001

0,17
0,45

0,20

Kväveoxider kg/ton

1990 2000  2001

0,07

0,16
0,13

Svavel kg/ton

0,000,00

1990 2000 2001

0,30

0,62

0,34

Kväveoxider ton/dygn

1990 2000 2001

0,12

0,22 0,21

Svavel ton/dygn

1990  2000  2001

3,8

10,2

3,8

COD kg/ton

0,000,00

1990 2000 2001

6,8

14,1

6,4

0

6

12

18

24
COD ton/dygn

Tillstånd 12,0

BRAVIKEN

Råvara: Granved, returpapper

Process: Tillverkning av papper baserad på TMP- och DIP-

massa

Produkter: Tidningspapper, färgat tidningspapper

Varumärken: HOLMEN NEWS, HOLMEN COLOURED 

NEWS, HOLMEN GUIDE, HOLMEN PLUS m fl .

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 17,7    (22,2)

 varav förebyggande 2,8      (8,2) 

Interna och externa miljökostnader1) 30,0    (61,1)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Ved, m3 fub                                              917 800                 1,3             939 000                  1,4

Inköpt massa, ton                                      17 500              0,03               22 200                0,03

Returpapper, ton                                      315 000              0,45             278 000                0,41

Processvatten, milj. m3 resp m3                         10,3                 15                   11,1                   16

Kemikalier, ton2)                                         30 600              0,04               28 000                0,04

Fyllmedel, pigment, ton                              15 600              0,02               16 500                0,02

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Olja                              440 TJ           0,6 GJ                510 TJ            0,8 GJ

Biobränslen Bark, ved                  1 260 TJ            1,8 GJ             1 350 TJ            2,0 GJ

Inköpt el                             1 650 GWh     2,36 MWh         1 650 GWh       2,42 MWh

Mottryckskraft                                  11 GWh     0,02 GWh             24 GWh       0,04 MWh

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton             Totalt         kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton    slutprod                 ton      slutprod

 S 30        0,04                44           0,06

 NOX 120        0,17              133           0,20

 Stoft 10        0,01                12           0,02

 CO2 fossilt 33 900           48         39 400              58

 CO2 biogent 152 900         218       159 300            234

 

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton             Totalt         kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                    ton    slutprod                 ton      slutprod

 COD                 1 720          2,5           1 460            2,1

 BOD                   <30      <0,04                36            0,1

 SÄ                      256          0,4              329            0,5

 N                          77        0,11                76          0,11

 P                          2,6      0,004               2,9        0,004

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton             Totalt         kg/ton 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                 ton      slutprod

Farligt                                                                                220        0,31              270           0,40

Deponerat, vått                                                             10 200           15         10 500              15

– beräknat som torrt avfall                                               8 100           12           8 300              12

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans.

1990 2000 2001

681

412

700

Produktion
Papper, 1 000 ton

1990  2000  2001

0,200,39

0,17

Kväveoxider kg/ton

1990 2000 2001

0,06

0,15

0,04

Svavel kg/ton

0,000,00

1990 2000 2001

0,36
0,44

0,33

Kväveoxider ton/dygn

1990 2000 2001

0,12
0,17

0,08

Svavel ton/dygn

1990 2000 2001

2,11,9 2,5

COD kg/ton

0,000,00

1990 2000 2001

4,0
2,2

4,7

COD ton/dygn

Tillstånd 6,5

ALLA FAKTA

HOLMEN PAPER
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PENINSULAR

Råvara: Returpapper

Process: Tillverkning av papper baserad på DIP-massa

Produkter: Tidningspapper, MF Journal och lättviktigt bestruket 

journalpapper

Varumärken: HOLMEN NEWS, HOLMEN PLUS m fl .

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr:

Investeringar 30,3

 varav förebyggande 2,6

Interna och externa miljökostnader1) 11,7

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt             slutprod                   Totalt             slutprod

Returpapper, ton                                      199 300                 1,27           194 400                1,28

Processvatten, milj. m3 resp m3                       1,9                    12                   1,6                   11

Kemikalier, ton2)                                         11 970                 0,08               8 990                0,06

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt slutprod                   Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Naturgas                   1 680 TJ 10,7 GJ            1 230 TJ            8,1 GJ

Inköpt el                                  91 GWh 0,58 MWh          152 GWh       1,00 MWh

Mottryckskraft                                  86 GWh 0,55 MWh            25 GWh       0,17 MWh

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton             Totalt         kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton    slutprod                 ton      slutprod

 S 2,5        0,02               1,8           0,01

 NOX 284        1,81                86           0,57

 Stoft 0              –                  0                – 

 CO2 fossilt 90 550         576         66 230            437

 

 

                                                                                             2001                               2000
                                 Totalt      kg/ton             Totalt        kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN3)                                    ton    slutprod                 ton      slutprod

 COD                   474          3,0              483            3,2

 BOD                     76          0,5                81            0,5

 SÄ                       4,4        0,03               4,6          0,03

 N                          20        0,13                15          0,10

 P                          0,9      0,006               0,2        0,001

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton             Totalt         kg/ton 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                 ton      slutprod

Farligt                                                                                  20        0,12                11           0,08

Deponerat, vått                                                             27 800         177         36 200            239

– beräknat som torrt avfall                                             16 300         104         19 400            128

ÖVRIGA LEVERANSER4)                                              2001                               2000

El, GWh                                                             45                                      –

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans.  

3) Efter rening i kommunalt avloppsreningsverk.  4) För leverans utanför enheten.

1999 2000 2001

151
129

157

Produktion
Papper, 1 000 ton

2000            2001

0,57

1,81

Käveoxider kg/ton

0,01 0,02

Svavel kg/ton

0,78

0,24

Kväveoxider ton/dygn

2000   
<0,01 0,01

Svavel ton/dygn

2000            2001

2001 2000   2001

2000   2001

3,2 3,0

COD kg/ton

0,0

  2000
1,3 1,3

COD ton/dygn

2001

WARGÖN

Råvara: Granved

Process: Tillverkning av papper baserad på sulfi t- och slipmassa 

Produkter: Bestruket tryckpapper, MWC, i rulle och ark

Varumärken: SCANGLOSS, SCANMATT, SCANPLUS 

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 0,9    (13,2)

 varav förebyggande 0,6         (0) 

Interna och externa miljökostnader1) 16,7    (26,1)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Ved, m3fub                                               269 100                 2,3             275 000                  2,3

Inköpt massa, ton                                        6 400               0,05                 9 150                0,08

Processvatten, milj. m3 resp m3                       9,4                  79                     9,1                   75

Kemikalier, ton2)                                         30 800               0,26               32 160                0,27

Fyllmedel, pigment, ton                              38 500               0,32               38 120                0,31

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt slutprod                     Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Olja, gasol                    780 TJ 6,5 GJ                 615 TJ            5,1 GJ

Biobränslen Bark, ved                     410 TJ 3,4 GJ                 370 TJ            3,1 GJ

Inköpt värmeenergi3)                                  530 TJ 4,5 GJ                 650 TJ            5,5 GJ

Inköpt el                                173 GWh 1,45 MWh            173 GWh       1,43 MWh

Mottryckskraft                                  13 GWh 0,11 MWh              14 GWh       0,12 MWh

                                                                                             2001                               2000
 Totalt kg/ton  Totalt kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton slutprod ton slutprod

 S 85 0,71 100 0,82

 NOX 114 0,96 96 0,79

 Stoft 11 0,09 30 0,25

 CO2 fossilt 58 400 491 46 200 381

 CO2 biogent 52 300 439 49 700 410

 

                                                                                             2001                               2000
                                 Totalt      kg/ton             Totalt        kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                    ton    slutprod                 ton      slutprod

 COD                 5 730        48,2           4 710          38,8

 BOD                 2 410        20,3           1 750          14,4

 SÄ                      840          7,1              365            3,0

 N                          36        0,30                48          0,40

 P                         1,5      0,013                  3        0,025

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton             Totalt        kg/ton 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                 ton      slutprod

Farligt                                                                                  74        0,62              132          1,09

Deponerat, vått                                                             15 700         132           9 500             78

– beräknat som torrt avfall                                               5 700           48           3 900             32 

ÖVRIGA LEVERANSER4)                                              2001                               2000

Värmeenergi, TJ                                                            31                                   34

El, GWh                                                             10                                     7

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans. 3) Spillånga 

från Vargön Alloys (smältverk).  4) För leverans utanför enheten.

1990 2000 2001

121
100

119

Produktion
Papper, 1 000 ton

1990  2000   2001

0,79

0,87
0,96

Kväveoxider kg/ton

1990  2000  2001

0,82

1,37

0,71

Svavel kg/ton

0,0

1990 2000 2001

0,260,26 0,31

Kväveoxider ton/dygn

1990 2000 2001

0,27
0,41

0,23

Svavel ton/dygn

1990 2000 2001

38,8

111

48,2

COD kg/ton

0,00,0

1990 2000 2001

12,9

33

15,7

COD ton/dygn

Tillstånd 24

HOLMEN PAPER
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WORKINGTON

Råvara: Granved och inköpt sulfatmassa

Process: Tillverkning av kartong baserad på RMP-massa

Produkter: Falskartong för förpackningar och grafi ska ändamål

Varumärken: Incada Silk och Incada Exel

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 1,0    (19,4)

 varav förebyggande 0,9    (19,3) 

Interna och externa miljökostnader1) 7,4      (6,5)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt           slutprod                     Totalt             slutprod

Ved, m3fub                                               337 650                 1,8              338 970                  1,9

Inköpt massa, ton                                      68 700               0,37                71 300                0,40

Processvatten, milj. m3 resp m3                       6,4                  34                      6,8                   39

Kemikalier, ton2)                                           7 050               0,04                  7 480                0,04

Fyllmedel, pigment, ton                              27 060               0,14                25 260                0,14

                                                                              2001                                          2000
                                                          per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Olja                                       0                     –                        0                     –

 Naturgas                        75 TJ            0,4 GJ                  75 TJ            0,4 GJ

Inköpt värmeenergi3)                               1 570 TJ           8,4 GJ             1 390 TJ            7,9 GJ

Inköpt el3)                               301 GWh     1,60 GWh           302 GWh       1,71 GWh

                                                                              2001                                          2000
  Totalt             kg/ton                    Totalt               kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton           slutprod                       ton             slutprod

S  <0,05                     –                 <0,05                     –

NOX  <5                     –                      <5                     –

Stoft  0                     –                        0                     –

CO2 fossilt  4 200                  22                 4 200                   24 

                                                                                             2001                               2000
                                  Totalt      kg/ton                 Totalt     kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                     ton    slutprod                     ton   slutprod

 COD                 6 610        35,2              4 150       23,4

 BOD                 1 920        10,2                  – 4)            –

 SÄ                    1 070          5,7              1 110         6,3

 N                          83        0,44                  – 4)            –

 P                          –4)              –                      –            –

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton                 Totalt     kg/ton 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                     ton   slutprod

Farligt                                                                                  40        0,21                   52       0,29

Deponerat5)                                                                          0             –                     0           –

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100% aktiv substans.  

3) I anslutning till bruket produceras av annat företag (Powergen CHP) energi baserad på naturgas.  

4) Ej analyserat.  5) Inget avfall till deponi. Slam används som jordförbättringsmedel.

1990 2000 2001

177

140

188

Produktion
Kartong, 1 000 ton

1990 2000 2001

23,4
39,1

35,2

COD kg/ton

1990 2000 2001

11,4
15

18,1

COD ton/dygn

IGGESUNDS BRUK

Råvara: Barr- och lövved

Process: Tillverkning av kartong baserad på sulfatmassa

Produkter: Solidkartong för förpackningar och grafi ska ändamål

Varumärken: Invercote, Invercote Albato och Invercote Creato

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 24,7    (32,1)

 varav förebyggande 22,7    (16,4) 

Interna och externa miljökostnader1) 49,8    (61,7)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Ved, m3fub                                            1 354 900                 4,4          1 482 000                  4,5

Inköpt massa, ton                                               0                     –                    756                     –

Processvatten, milj. m3 resp m3                     28,1                  92                   28,8                   85

Kemikalier, ton2)                                         55 700               0,18               59 600                0,18

Fyllmedel, pigment, ton                              33 800               0,11               38 600                0,12

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Olja                                920 TJ            3,0 GJ             1 150 TJ            3,5 GJ

Biobränslen Returlutar                    6 590 TJ          21,6 GJ             7 250 TJ          22,0 GJ

 Bark, ved                    1 620 TJ            5,3 GJ             1 820 TJ            5,5 GJ

Inköpt el                                 253 GWh      0,83 MWh           274 GWh       0,83 MWh

Mottryckskraft                                 132 GWh      0,43 MWh           157 GWh       0,48 MWh

                                                                                             2001                               2000
                                                                                      Totalt       kg/ton                 Totalt     kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT                                      ton    slutprod                     ton   slutprod

 S                         254        0,83                  292       0,88

 NOX                    558        1,83                  692       2,10

 Stoft                    141        0,46                  231       0,70

 CO2 fossilt       69 120         227             84 650        257

 CO2 biogent  801 800      2 630           884 300     2 680

 

                                                                                             2001                               2000
                                 Totalt      kg/ton                 Totalt     kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                    ton    slutprod                     ton   slutprod

 COD                 7 140        23,4              8 490       25,7

 BOD                   597          2,0                 702         2,1

 AOX                     57        0,19                   62       0,19

 SÄ                        26          0,1                   24         0,1

 N                        102        0,34                 121       0,37

 P                          14        0,05                   15       0,05

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/ton                 Totalt     kg/ton 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                     ton   slutprod

Farligt                                                                                252        0,83                 267       0,81

Deponerat, vått                                                             20 200           66            24 000          73

– beräknat som torrt avfall                                             11 800           39            14 400          44

ÖVRIGA LEVERANSER3)                                              2001                               2000

Tallolja, ton                                                         2 270                              1 065

Värmeenergi, TJ                                                           260                                 201

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans.  

3) För leverans utanför enheten.

1990 2000 2001

282
245 230

5869 75

Produktion
1 000 ton
■  Kartong ■  Avsalumassa

1990 2000 2001

2,031,7
1,83

Kväveoxider kg/ton

1990  2000  2001

0,86
1,5

0,83

Svavel kg/ton

1990 2000 2001

1,90
1,5 1,53

Kväveoxider ton/dygn

1990 2000 2001

0,80

1,4

0,70

Svavel ton/dygn

Tillstånd 1,5

1990  2000  2001

AOX kg/ton

1990 2000  2001

24,9

61,1

23,4

COD kg/ton

0,20

1,6

0,19

1990 2000 2001

AOX ton/dygn

1990 2000 2001

23,3

47,3

19,5

0,17

1,2

0,16

COD ton/dygn

Tillstånd 65

Tillstånd 1,8

ALLA FAKTA

IGGESUND PAPERBOARD
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STRÖMS BRUK

Råvara: Kartong från Iggesunds Bruk och Workington

samt inköpt plastgranulat

Process: Plastbeläggning av kartong

Produkter: Plastbelagd och laminerad kartong

Varumärken: Invercote och Incada Exel

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 0,3      (0,3)

 varav förebyggande 0         (0) 

Interna och externa miljökostnader1) 0,6      (1,3)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per ton                                          per ton 
RÅVARUFÖRBRUKNING                            Totalt          slutprod                     Totalt             slutprod

Inköpt kartong, ton                                     32 870               1,06                35 940                1,09

Plastgranulat, ton                                         2 690               0,09                  2 710                0,08

Kemikalier, ton2)                                               110            0,004                       90              0,003

                                                                              2001                                          2000
                                                          per ton                                          per ton 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt            slutprod                    Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Gasol                               1 TJ                     –                    1 TJ                     –

Inköpt el                                 9 GWh      0,30 MWh               9 GWh       0,28 MWh

                                                                              2001                                          2000
  Totalt             kg/ton                    Totalt               kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton           slutprod                       ton             slutprod

CO2 fossilt  65                2,1                      65                  2,0 

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans.

1990 2000 2001

33 3130

Produktion
Plastbelagd kartong,
1 000 ton

IGGESUNDS SÅGVERK

Råvara: Talltimmer

Process: Sågverk

Produkter: Trävaror

Varumärken: Monolit, Duolit, Quatrolit, Relax

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 

Investeringar 1,2      (5,7)

 varav förebyggande 0,1      (5,7) 

Interna och externa miljökostnader1) 2,4      (2,0)

                                                                              2001                                          2000
                                                                                        per m3                                            per m3 
RÅVARUFÖRBRUKNING                           Totalt           slutprod                     Totalt             slutprod

Ved, m3fub                                               669 000                 2,6              765 000                  2,6

Processvatten, milj. m3                                   0,07                   –                    0,07                     –

Kemikalier, ton2) resp kg                                    87               0,33                       65                0,22

                                                                              2001                                          2000
                                             per m3                                           per m3 
ENERGIFÖRBRUKNING                            Totalt slutprod                    Totalt             slutprod

Fossila bränslen  Olja                                57 TJ 0,2 GJ                116 TJ            0,4 GJ

Biobränslen Bark, ved                     282 TJ  1,1 GJ                218 TJ            0,7 GJ

Inköpt el                                  24 GWh 0,1 MWh             25 GWh         0,1 MWh

                                                                                             2001                               2000
  Totalt kg/m3  Totalt kg/m3 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton slutprod                 ton slutprod

 S 0,4 0,002                26 0,09

 NOX 18 0,07                24 0,08

 Stoft 4,2 –               1,9 –

 CO2 fossilt 4 390 17           8 830 33

 CO2 biogent 23 850 91         18 450 63

 

                                                                                             2001                               2000
                                                                                       Totalt      kg/m3             Totalt         kg/m3 
AVFALL                                                                              ton    slutprod                 ton      slutprod

Farligt                                                                                  18         0,07                55           0,18

Deponerat3)                                                                          0              –                  0               –

1) För 2001 exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  2) 100 % aktiv substans.  3) Inget 

avfall till deponi.

1990 2000 2001

295

165

262

Produktion
Trävaror, 1 000 m3

1990  2000  2001

0,08
ej

mätt

ej
mätt

0,07

Käveoxider kg/m3

1990  2000  2001

0,09
0,15

0,002

Svavel kg/m3

1990 2000 2001

0,07
0,05

Kväveoxider ton/dygn

1990 2000 2001

0,070,07

0,01

Svavel ton/dygn

IGGESUND PAPERBOARD IGGESUND TIMBER

ARKNINGSANLÄGGNINGAR1)

Utrecht, Holland
Milton Keynes, England
La Motte, Frankrike

Råvara: Kartong från Iggesunds Bruk och Workington

Process: Arkning av rullar och inpackning

Produkter: Inpackade kartongark av olika format

PRODUKTION                                                       2001

Arkade produkter, kton                                                53 

RÅVARUFÖRBRUKNING                                     2001

Kartong, kton                                                              57                                                               

Plast, ton                                                                     17                                                               

ENERGIFÖRBRUKNING                                      2001

Fossila bränslen  Naturgas, TJ                                1,8

Inköpt el, GWh                                                 2,3

UTSLÄPP TILL LUFT                                            2001

CO2 fossilt, ton                                                          101 

1) Redovisas för första gången 2001.
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Holmen Skog svarar för virkes försörjningen till 
Holmens svenska enheter, förvaltar koncernens 
skogsmark och bedriver handel med virke. 

FAKTA OM HOLMENS SKOGAR 

Total landareal 1 300 000 hektar
  varav produktiv
  skogsmark 1 036 000 hektar
Tillväxt per år 3,7 m3sk per hektar 
Virkesförråd 108 m3sk per hektar
Virkesförråd, 
totalt 111 415 000 m3sk

TRÄDSLAG

Tall 50 %
Gran 37 %
Lövträd 11 %
Contortatall    2 %

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING

 0 –  30 år 36 %
 31 –  60 år 23 %
 61 –  90 år 16 %
 91 –  25 %

VIRKESANSKAFFNING, miljoner m3fub 2001 2000

Totalt, brutto 10,7 11,2

  varav från

  – egen skog 23 % 21 %

  – övriga svenska skogsägare 71 % 68 %

  – import  6 % 11 %

Virkesleveranser

  till Holmens enheter 42 % 44 %

  extern försäljning 58 % 56 %

AVVERKNING I EGEN SKOG, miljoner m3fub

Totalt 2,4 2,3

  i procent av tillväxten 81 80

SKOGSSKÖTSEL, hektar

Markberedning, inkl bränning 10 800 8 700

Återbeskogning 10 723 10 970

  varav 

   Plantering 79 % 77 %

   Frösådd 12 % 13 %

   Naturlig föryngring

   – under fröträd 8 % 9 %

   – under skärmträd 1 % 1 %

PLANTPRODUKTION

Miljoner plantor 33 32

Gideå
Örnsköldsvik

Huvudkontor

Regionkontor

Plantskolor

Holmens 
skogar

Norrköping 

Iggesund

Friggesund

Lycksele

ALLA FAKTA

ORDLISTA
AOX
Ett mått på den mängd klor som är bunden till organisk 
substans. Bildas vid blekning med klorhaltiga kemikalier 
men också naturligt.

Askåterföring
Att då det är möjligt och behov fi nns, till skogsmarkerna 
återföra den näringsrika askan från ved som eldats i 
biobränslepannor. På så sätt upprätthålls ett långsiktigt 
kretslopp av näringsämnen.

Avsalumassa
Massa som säljs externt i oförädlad form.

Barrved
Tall- eller granved. Har längre och starkare fi brer än 
lövved. 

Biobränsle/bioenergi
Förnybara bränslen som kommer från växtriket, 
t ex ved, inklusive returlutar, bark och tallolja. 
Biogen = härrörande från biobränsle.

Biologisk mångfald
Variationsrikedom bland allt levande i alla miljöer och 
ekologiska processer som det ingår i. Detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Biologisk rening
Avloppsvatten renas med hjälp av mikroorganismer. 
Principen är densamma som i naturen men nedbryt-
ningen går mycket snabbare.

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

Blekning/blekkemikalier
Kemisk process för att få en ljus (vit) och beständig 
massa. Vid blekningen löses, alternativt omformas, 
lignin i massan. Vanliga blekkemikalier är syrgas, 
ozon, väte peroxid och klordioxid.

BOD (Biochemical Oxygen Demand)
Biokemiskt syreförbrukande ämnen. Den mängd syre 
som förbrukas vid biologisk nedbrytning under en 
bestämd tidsperiod, oftast sju dygn.

Certifi ering
Granskning gjord av tredje part som visar att en identi-
fi erad produkt eller arbetsmetod är i överensstämmelse 
med en bestämd standard eller annat regelgivande 
dokument. Ett certifi kat är ett dokument som visar att 
villkoren för certifi ering är uppfyllda.

COD (Chemical Oxygen Demand)
Kemiskt syreförbrukande ämnen. Ett mått på den mängd 
syre som behövs för fullständig nedbrytning av organiskt 
material i vatten.

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

Extern rening
Rening av avloppsvatten utanför den egentliga 
produktionsprocessen. Det fi nns tre huvudtyper: 
mekanisk, biologisk och kemisk rening.

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

Fosfor (P)
Ett grundämne som ingår i veden. För stor mängd 
fosfor i vattnet kan orsaka övergödning (eutrofi ering) 
och syre täring.

Fossila bränslen
Bränslen baserade på kol- och väteföreningar från 
sediment eller sedimenterad berggrund – främst kol, 
olja och fossilgas.

Fotosyntes
De gröna växternas förmåga att med hjälp av solenergi, 
koldioxid och vatten bilda kolhydrater.

HOLMEN SKOG
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MILJÖREDOVISNING 2001
Holmen Miljöredovisning 2001 fi nns också på engelska.
Ytterligare exemplar kan beställas från 
Holmen AB
Koncernstab Information
Box 5407
114 84  STOCKHOLM
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
e-post: info@holmen.com
www.holmen.com

Omslaget till miljöredovisningen är tryckt på kartong, Invercote® Creato matt 260 g/m2, tillverkad av Iggesund Paperboard.
Produktion och grafi sk form: Holmen i samarbete med LINK Investor Relations, Stockholm.
Tryck: db grafi ska, Örebro.
Grafi ska illustrationer: Svenska Grafi kbyrån, Stockholm.
Foto: Anders Engman, Peter Gerdehag m fl .

FSC
Forest Stewardship Council. En världsomspännande 
organisation med huvudkontor i Mexiko. FSC har tagit 
fram tio grundprinciper som beaktar miljöaspekter samt 
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter för skogs-
bruk 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 bl a 
skogsbolag, miljöorganisationer, kunder, samer, sven-
ska 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 lera (kaolin).

Gallring 
Utglesning i medelålders skog där de avverkade träden 
kan användas som råvara för papperstillverkning.

Gammelskog
Skog som utvecklat höga naturvärden, dock utan att 
vara en orörd urskog. Utpräglat olikåldrig och skiktad 
naturskog med riklig förekomst av gamla, grova träd 
och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Hänsynsplan
En plan med vidhängande karta över ett bestämt skogs-
område som innehåller alla de basfakta som krävs för 
att skogen ska kunna brukas ekonomiskt och biologiskt 
uthålligt. I hänsynsplanen anges bl a de biologiskt mest 
värdefulla områdena som ska undantas skogsbruk eller 
brukas med anpassade metoder. I planen fi nns också 
kvantifi erade miljömål och avverkningsberäkningar som 
beaktar miljörestriktionerna.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)
EU-direktiv om integrerad, individuell prövning och till-
syn av större industriföretag.

ISO 14001
Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) 
standard för uppbyggnad av miljöledningssystem. Se 
också Miljöledningssystem.

Kemisk rening
Rening av avloppsvatten med hjälp av kemiska tillsat-
ser. Lösta ämnen omvandlas till olösligt material med 
hjälp av s k fällningskemikalier. Fällningen kan separeras 
från det renade vattnet genom sedimentering; mate-
rialet sjunker och avskiljs från botten eller genom fl ota-
tion; materialet fl yter upp och avskiljs från ytan.

Koldioxid (CO2 )
Kol är livets byggsten och ingår i allt levande. Biogen 
koldioxid frigörs när biologiskt material multnar eller när  
ved eldas. Fossil koldioxid frigörs när man eldar kol, olja 
eller naturgas. 

Komplexbildare
Ämnen som används i processer för att binda störande 
metaller; vanligast är EDTA och DTPA.

Kväve (N)
Ett grundämne som ingår i ved. Utsläpp av kväve 
till vatten kan orsaka övergödning (eutrofi ering). För 
mycket kväve i vatten kan orsaka algblomning och 
syretäring.

Kväveoxider (NOX )
Gaser vilka består av kväve och syre som bildas vid 
förbränning. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till sal-
petersyra som försurar nederbörden. Eftersom gasen 
innehåller kväve har utsläpp av kväveoxider även en 
gödslande effekt.

Livscykelanalys (LCA)
En LCA är en metod för att systematiskt beskriva och 
utvärdera en produkts totala miljöpåverkan under hela 
dess livscykel, från råvara till återanvändning och avfall.

MF-papper
Bland annat standard och färgat tidningspapper 
(MF = Machine Finished).

Miljöledningssystem
Ett sätt för näringsliv och organisationer att organisera 
miljöarbetet enligt fastställda rutiner. Miljöledningssys-
tem kräver miljöpolicy, miljömål, handlingsprogram, 
miljöorganisation samt även miljörevision där arbetet 
och de uppnådda resultaten kontrolleras. Med den 
egna miljöpolicyn som grund är strävan att uppnå 
ständiga förbättringar. ISO 14001 är det vanligaste 
miljöledningssystemet.

Miljörevision
En revision som innebär en värdering av hur miljö-
skydds organisation, ledningsrutiner och miljöutrustning 
fungerar.

MWC-papper
Bestruket trähaltigt papper i ytvikter mellan 80 och 110 
gram/m² (MWC = Medium Weight Coated).

N
Se Kväve.

NOX

Se Kväveoxider.

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

Nyckelbiotop
Område som hyser eller kan förväntas hysa hotade, 
sällsynta eller specialiserade arter. Vad som är en 
nyckelbiotop fastställs från fall till fall enligt skogsvårds-
styrelsens metodik.

Nyfi ber
Vedfi brer som kommer direkt från avverkade träd. 
Benämns ibland också färskfi ber. Jämför Returfi ber.

P
Se Fosfor.

PCB
Svårnedbrytbara organiska föreningar. Har bl a använts 
i elektrisk utrustning som transformatorer och konden-
satorer.

PEFC
Bakom PEFC – Pan European Forestry Certifi cation – 
står privata skogsägare i 17 europeiska länder. Liksom 
FSC arbetar man för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. 
Alla de sex skogsägarföreningarna i Sverige är anslutna 
till PEFC. Den svenska PEFC-standarden ligger mycket 
nära FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Den 
kräver också mycket mer än PEFC-standarden i de 
fl esta andra europeiska länderna.

Produktiv skogsmark
Skogsmark som i genomsnitt kan producera minst en 
skogskubikmeter per hektar och år under beståndets 
växttid.

Raffi nör
Utrustning för tillverkning av mekanisk massa genom 
malning av fl is, oftast efter förvärmning av fl isen.

Returfi ber
Vedfi brer 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
Flerskiktskartong av blekt kemisk massa (SBB = Solid 
Bleached Board).

SC-papper
Superkalandrerat papper. Obestruket, glättat journal-
papper i ytvikter mellan 50 och 65 g per kvadratmeter 
(SC = Super Calender).

Sedimenteringsanläggning
Anläggning för mekanisk rening av avloppsvatten där 
fi brer och suspenderade ämnen (SÄ) avskiljs.

Slipmassa
En typ av mekanisk massa; tillverkas genom att 
rundved pressas mot en roterande sten i ett slipverk.

SO2

Se Svaveldioxid.

Stoft
Askpartiklar som bildas vid förbränning av t ex bark 
eller lut.

Ståndort
Ett område som har en för växterna enhetlig livsmiljö. 
Kännetecknas av ett visst klimat och enhetliga mark-
egenskaper samt ett i stora drag likformigt växt- och 
djurliv. 

Sulfatmassa
Kemisk massa som tillverkas genom att ved kokas 
under högt tryck och vid hög temperatur med s k vitlut 
(natriumhydroxid och natriumsulfi d). Kokvätskan löser 
upp bindemedlet (lignin) i veden så att cellulosafi brerna 
frigörs.

Suspenderade ämnen (SÄ)
Vattenburna ämnen som består av fi brer och partiklar 
som till stor del kan avlägsnas med ett fi nmaskigt fi lter.

Svartlut
Det vid massatillverkning utlösta organiska materialet. 
Svartluten eldas i sodapannan varvid energi utvinns.

Svavel (S)
Ett grundämne som ingår i t ex svaveldioxid och 
svavelväte samt andra illaluktande 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 
svaveldioxid till svavelsyra som försurar nederbörden.

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

Tallolja
Utvinns ur svartlut och används som råvara för till-
verkning av bl a såpa och färger, men kan också använ-
das som bränsle i mesaugnen i stället för olja.

TMP-massa
Termomekanisk massa. En högutbytesmassa (94–96 
procent vedutbyte) som erhålls genom att granfl is 
värms och därefter mals i raffi nörer.



   

Holmen  Miljöinformation
Box 5407 Koncernstab Teknik, Lars Strömberg
114 84 STOCKHOLM Tel  08-666 21 54 Fax 08-666 21 35
Tel 08-666 21 00 e-post: lars.stromberg@holmen.com
Fax 08-666 21 30
 Koncernstab Teknik, Sven Wird
 Tel  08-666 21 32 Fax 08-666 21 35
 e-post: sven.wird@holmen.com

 Koncernstab Information, Christer Lewell
 Tel 08-666 21 15 Fax 08-666 21 30
 e-post: christer.lewell@holmen.com

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

Iggesund Paperboard Christer Söderberg
825 80  IGGESUND Tel 0650-284 55 Fax 0650-286 81
Tel  0650-280 00 e-post: christer.soderberg@iggesundpaperboard.com
Fax 0650-288 00 

Iggesund Timber Magnus Dahlberg
Box 45 Tel 0650-280 39 Fax 0650-284 48
825 21  IGGESUND e-post: magnus.dahlberg@iggesundtimber.com
Tel  0650-280 00 
Fax 0650-280 57 

Holmen Skog Ola Kårén
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0660-754 58 Fax 0660-759 87
Tel  0660-754 00 e-post: ola.karen@holmenskog.com
Fax 0660-754 23 

Holmen Kraft Jan Hållberg
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0660-755 08 Fax 0660-755 10
Tel  0660-754 00 e-post: jan.hallberg@holmenkraft.com 
Fax 0660-755 10 
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