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Tryckt version. Holmen Miljöredovisning 
i sammanfattning. Till de fl esta avsnitt 
fi nns hänvisningar till mer information på 
Internet. 
Internetversion. Den fullständiga miljö-
redovisningen fi nns på www.holmen.com/
miljo
Målgrupper. Kunder, anställda, lärare, 
elever och allmänheten.
Faktaunderlaget utgörs av uppgifter som 
rapporteras till miljömyndigheterna samt 
av sammanställningar som gjorts specifi kt 
för miljöredovisningen.  

Disposition
Miljöåret 2002 ger en översiktlig bild av 
Holmen-koncernens miljöarbete. 
Omvärldens krav beskriver i korthet före-
teelser i omvärlden som påverkar eller kan 
påverka Holmens verksamhet.  

Resursanvändning och miljöaspekter 
beskriver de resurser i form av råvaror 
och energi som Holmen använder och den 
miljöpåverkan som är förenad med verk-
samheten. 
Alla fakta innehåller detaljerade sifferupp-
gifter om koncernen som helhet samt för 
de enskilda enheterna och skogsbruket.  

Holmen Miljöredovisning 2002 är sam-
manställd och producerad internt i 
Holmen. Holmen ser intern produktion 
som ett sätt att utveckla kompetensen på 
miljöområdet.
 Miljöredovisningen är inte granskad av 
extern revisor. Miljöavsnittet i förvalt-
ningsberättelsen i Holmen Årsredovisning 
2002 är granskat av externa revisorer.

Holmen 
Miljöredovisning 2002
Miljöredovisningen beskriver de miljöfrågor som är 
förenade med tillverkning av koncernens produkter.
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Holmen Paper tillverkar tidnings- och jour-
nalpapper. Företaget har en stark position 
inom produktområdena förbättrat tid-
ningspapper, telefonkatalogpapper och 
färgat tidningspapper. Holmen Paper till-
hör huvudleverantörerna till många av 
dagspress- och tidskriftsföretagen i 
Sverige, Spanien, Storbritannien och 
Tyskland.
Iggesund Paperboard tillverkar solidkar-
tong och falskartong med enbart nyfi ber 
som råvara. Kartongen används till för-
packningar för främst livsmedel, kosme-
tika, läkemedel, tobak och konfektyr samt 
för grafi ska ändamål. Huvudmarknad är 
Europa. Flera länder i Asien samt USA 
ökar i betydelse.
Iggesund Timber tillverkar furuträvaror 
med inriktning på industrikunder. Huvud-
delen av produkterna används som synligt 
trä i boendemiljö. 
Holmen Skog anskaffar virke till Holmens 
svenska enheter och sköter koncernens 
skogar.  Verksamheten bedrivs genom 
skogsbruk och virkeshandel. Externa 
kunder står för cirka 60 procent av netto-
omsättningen.
Holmen Kraft försörjer Holmens anlägg-
ningar i Sverige med elkraft och driver 
koncernens vattenkraftverk. Holmens 
behov av elkraft täcks genom köp och 
egen elproduktion i vattenkraftverk samt 
industriernas mottrycksanläggningar.

www
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 ■ Mer information om Holmen 
  och dess produkter

Detta är Holmen

EKONOMIFAKTA I KORTHET                                              2002                     2001
Nettoomsättning, Mkr                                                             16 081                    16 655
Rörelseresultat, Mkr                                                                  2 713                      2 446
Resultat efter fi nansiella poster, Mkr                                           2 564                      2 294
Investeringar, Mkr                                                                     3 191                      1 715
Medelantal årsanställda                                                            5 075                      5 238

Holmens verksamhet är uppdelad på fem affärsområden. 
Cirka 85 procent av produkterna avyttras inom EU.

Utanför Europa har Holmen Paper försäljningsbolag i Australien, Japan och USA, Iggesund Paperboard 
i Hongkong,  Singapore och USA.

Försäljning, distribution etc.
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Det är numera rutin i de fl esta stora företag 
att årligen redovisa verksamhetens miljö-
påverkan och vad som görs för att minska 
den. Holmen var tidigt ute. När vi 1993 
anslog nio sidor åt miljön i årsredovisning-
en var det ett nytt grepp. När vi året därpå 
gjorde en separat bilaga, helt ägnad miljö 
var miljöredovisningen ett faktum. Sedan 
dess har vi fi nslipat sättet att miljöredovi-
sa. Så gott som varje år har vår miljö-
redovisning bedömts vara en av landets 
bästa. Den uppmärksamhet detta skapat 
har bidragit till att ytterligare öka engage-
manget för miljöfrågorna i vårt företag.

När Holmens tionde miljöredovisning nu 
är klar kan vi konstatera att våra anlägg-
ningar är moderna, konkurrenskraftiga 
och uppfyller höga miljökrav. Tillstån-
det i vattenmiljöerna utanför bruken är 
generellt sett bra. Avfall tas om hand på 
ett miljömässigt korrekt sätt. Skogarna 
brukas med ett stort mått av naturhänsyn. 
Miljödebatten fokuseras idag mer och mer 
på den förändring av jordens klimat som 
av allt fl er forskare ses som en realitet. 
Energi är i det sammanhanget en nyckel-
fråga, i synnerhet användningen av fos-
sila bränslen. Inom Holmen ökade denna 
under 2002, vilket orsakades av produk-
tionsstörningar vid ett par av våra bruk 
samt markant försämrad tillrinning till 
vattenkraftverken med ökad egen elpro-
duktion vid bruken som följd.

För oss i Holmen är tillgången på energi en 
grundförutsättning. En stor del av denna 
energi producerar vi själva med hjälp av 
vattenkraft, mottryckskraft och biobräns-
len. Merparten av elenergin köper vi dock. 
Vi ser det därför som ytterst viktigt med 
uthållig tillgång till elkraft, producerad 
med höga krav på säkerhet och miljö. För 
detta krävs en långsiktig och trovärdig 
energipolitik i Sverige. Initiativ som han-
del med utsläppsrätter, gröna elcertifi kat 
och långsiktiga avtal mellan industri och 
regeringar måste harmoniseras interna-

tionellt så att de inte hämmar, utan sti-
mulerar industrins konkurrenskraft och 
miljöarbete.  

Det gångna året präglades av arbetet med 
nya miljötillstånd för fem av våra sju 
pappers- och kartongbruk. Det intensiva 
arbetet med att iordningställa tillstånds-
ansökningarna vid bruken inför miljö-
förhandlingarna bidrar till att öka både 
engagemanget och kompetensen hos de 
anställda. Jag ser det som viktigt att man 
i miljötillstånden verkligen väger samman 
miljö, teknik och ekonomi så att den lång-
siktigt största miljönyttan nås.

Vi ser det som fortsatt lika viktigt att kor-
rekt och lättförståeligt redovisa vad som 
hänt på miljöområdet. Därför tar vi nu 
ännu ett steg och fl yttar hela miljöredo-
visningen till vår hemsida på Internet. 
Samtidigt gör vi en tryckt sammanfattning 
av redovisningen. Vi vet nämligen – inte 
förvånande som den papperstillverkare vi 
är – att tryckt information är oöverträffad 
för vissa ändamål. Den tryckta versionen 
innehåller alla grundläggande fakta. På 
Internet fi nns samma information kom-
pletterad med fördjupningar för de fl esta 
avsnitt. Det är således en mer omfattande 
miljöinformation vi nu presenterar.  

Slutligen kan jag med tillfredsställelse kon-
statera att samtliga bruk i Holmen nu är 
certifi erade enligt miljöledningssystemet 
ISO 14001. Detta gäller även skogsbruket 
vilket sedan fem år också är certifi erat 
enligt den internationella skogsstandarden 
FSC. Tillsammans är certifi eringarna en 
stabil grund för att bedriva och kommu-
nicera det miljöarbete som är en del av 
vardagen i Holmen.  

Stockholm i februari 2003

Göran Lundin, VD och koncernchef

Miljöredovisning i ett decennium

Det är med tillfredsställelse vi lägger fram vår tionde miljöredovisning. Samtidigt 
tar vi ytterligare ett steg och låter denna tryckta version samspela med fördjupande 
information på vår hemsida.

Göran Lundin
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Miljövårdsarbete
Holmens verksamhet ska bedrivas så att 
miljön skyddas. Råvaror och energi ska 
användas effektivt och så att hållbar utveck-
ling 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 hand-
lingsfrihet 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 miljöfrå-
gorna. Platscheferna och regioncheferna 
ansvarar för det löpande miljöarbetet, 
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 stör-
ningar och haverier som kan påverka miljön 

ska rapporteras så att förebyggande åtgär-
der kan vidtas. Vid allvarliga störningar 
och haverier prioriteras miljön före pro-
duktionen.

Skogsbruk
Holmens skogar och skogsbruk ska skötas 
med sikte på hög och uthållig virkespro-
duktion under iakttagande av största möj-
liga miljöhänsyn. Skogsbruket ska bedrivas 
så att viktiga ekologiska processer vid-
makthålls. 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 pro-
duktion med effektiv miljövård tas tillvara. 
Metoder, processer och produkter som i 
ett helhetsperspektiv ger mindre miljö-
belastning prioriteras framför i övrigt 
likvärdiga alternativ. Nya kunskaper och 
erfarenheter ska beaktas för att göra miljö-
insatserna 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.

Ansvar
Övergripande miljöansvar. Koncernens 
styrelse och VD samt cheferna för affärs-
områdena.
Operativt miljöansvar. Linjeorganisationen.
Miljöchef koncernen. Samordnar miljöin-
satserna, bevakar utvecklingen på miljö-
området samt initierar och driver samver-
kansgrupper.

www
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 ■ Mer information om miljöorganisationen 
  i Holmen

Miljöpolicy

Miljöorganisation

Linjeorganisation Organisation 
för samverkan KompetenserStyrelse

Koncern-VD

Affärsområdeschef

Miljöchef
Miljösamordnare
Miljöingenjörer
Driftsingenjörer
Ansvariga 
– miljöledningssystem
Miljörevisorer
Kemikaliegrupper
Forskare

Holmen Miljöråd

Fabrikschef/
regionchef

Samverkansgrupper
Ledningssystem
Avfallshantering
Transporter
Energi och klimat

 

Holmen Miljöråd är sammansatt av miljöspecialister från affärsområden med Holmens miljöchef som 
ordförande. Miljörådet verkar för att miljöpolicyn tillämpas, utbyter erfarenheter och bereder policyfrågor. 
Samverkansgrupper fi nns inom områdena ledningssystem, avfallshantering, transporter samt för 
energi- och klimatfrågor. Grupperna är sammansatta av specialister från affärsområdena och drivs av 
koncernstab Teknik. Deras uppgift är att utveckla kompetensen inom respektive område samt att utbyta 
kunskaper och erfarenheter.

Holmens verksamhet bedrivs med stor hänsyn till miljön. 
Miljöpolicyn är grunden för allt miljöarbete i koncernen.

Miljöansvaret fördelas och 
miljöarbetet bedrivs i enlighet 
med Holmens miljöpolicy.

http://www.holmen.com/miljo/index_miljoorganisation.asp
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Miljöåret 2002

Miljöarbete 
Holmen Paper

Hallsta. Efter att Länsstyrelsen och 
Naturvårds verket på några punkter över-
klagat miljödomen från 2000 beslutade 
Miljööver domstolen i juni bland annat 
följande: 
■  Tillståndet för deponering av aska på 

den nuvarande deponin gäller till och 
med 2008.

■  Möjligheterna att ge biobränsleaska 
egenskaper som gör att den kan spridas 
på skogsmark ska utredas.

■  Möjligheten att använda aska som 
råvara för cementindustrin och till väg-
byggnad ska utredas. 

En ny pappersmaskin ersatte vid årets bör-
jan en gammal. Trots uppstarten av den nya 
maskinen kunde utsläppen till vatten hållas 
kvar på föregående års låga nivåer. Belast-
ningen på brukets pannor blev dock ojämn 
vilket ökade förbrukningen av olja. Härtill 
medverkade även ökad mottrycksproduk-
tion av el. Utsläppen till luft ökade därför. 
Möjligheterna att begränsa oljeförbruk-
ningen utreds under 2003.
Braviken. Miljödomstolen i Växjö medde-
lade dom i december. Bland annat erhölls 
tillstånd att öka produktionen, bygga en 
ny pappersmaskin inklusive massaförsörj-
ning och en ny fastbränslepanna.
 Bravikens förbrukning av olja ökade, 
främst beroende på ökad intern produk-
tion av mottrycks-el, minskad användning 
av elpannan och ett längre underhålls-
stopp på fastbränsle pannan. Utsläppen till 
luft ökade som ett resultat av detta.
 Beslut fattades om att investera i en 
demonstrationsanläggning för effektivare 
processteknik vid tillverkning av termo-
mekanisk massa. Fullt utvecklad och instal-
lerad bedöms processtekniken minska 
behovet av elkraft med 20–35 procent vid 
denna massatillverkning. Energimyndighe-
ten beviljade ekonomiskt stöd till projektet. 
Wargön. Miljödomstolen i Vänersborg 
meddelade dom i september. Wargön 
gavs tillstånd att öka produktionen av 

slipmassa och papper samt att lägga ned 
sulfi t fabriken.
 Under 2002 minskade brukets utsläpp 
till vatten särskilt av närsalter och suspen-
derade ämnen. Även utsläppen av kväve-
oxider till luft minskade medan däremot 
utsläppen av svaveldioxid ökade till följd 
av att mer reningsslam eldades. 
 Holmens styrelse beslutade att tillverk-
ningen av sulfi tmassa ska läggas ned hösten 
2003. Detta kommer bland annat att halve-
ra utsläppen till vatten och minska utsläp-
pen av svaveldioxid till luft med 75 procent.  
Papelera Peninsular. Miljömyndigheten gav 
tillstånd att bygga en andra returfi berba-
serad pappersmaskin. Brukets befi ntliga 
och planerade verksamhet kommer under 
2003 att prövas enligt spansk miljölag-
stiftning i vilken EUs IPPC-direktiv är 
implementerat sedan 2002. 
 Den så kallade gaskombianläggningen 
som startades i augusti 2001 producerar 
brukets behov av el och ånga med hjälp av 
naturgas på ett mycket energieffektivt sätt. 
Den ökade bränsleanvändningen och gas-
turbintekniken innebär dock att utsläppen 
av kväveoxider ökat.
 Utsläppen till vatten minskade avse-
värt som resultat av den nya anläggningen 
för vattenrening som togs i drift i slutet av 
2001. 
 Mängden avfall till deponi minskade 
med cirka 70 procent, främst på grund av 
att slam från avsvärtningen av returpap-
per istället kunde återanvändas. 
 Papelera Peninsular certifi erades i 
september enligt ISO 14001.
 
Iggesund Paperboard 

Iggesunds Bruk. Under året färdigställdes 
utredningar inom ramen för det pågående 
tillståndsärendet. Bland annat studerades 
utsläppen av kväveoxider från sodapan-
norna. Möjligheterna att minska utsläp-
pen påtagligt är dock små med de befi nt-
liga pannorna. 
 Fiskundersökningar i vattenområdet 
utanför bruket samt i laboratorieskala 

färdigställdes. Studierna utfördes bland 
annat med vatten från den befi ntliga 
reningsanläggningen och med vatten som 
genomgått utökad luftning. Studierna 
visade bland annat att effekter på fi skarna 
reduceras eller elimineras med vatten som 
genomgått utökad luftning.  
 Efter de investeringar som gjorts före-
kommer bullerstörningar nu relativt sällan.
 I det pågående tillståndsärendet före-
slås bland annat att:
■  Nytt sileri och tvätt installeras på löv-

vedslinjen.
■  Driftsäkerheten förbättras hos utrust-

ningen som destruerar illaluktande gaser. 
■  Den externa reningen av avloppsvattnet 

ska göras mer effektiv. 
Miljödomstolens beslut i mars 2003 avgör 
vad av detta som kommer att genomföras. 
Workington. Bruket fi ck i början av året 
nytt miljötillstånd. EUs IPPC-direktiv är 
implementerat i brittisk miljölagstiftning 
sedan 2000. 
 För att kunna bedöma behovet av 
investeringar ska en utredning göras kring 
vad som är bästa teknik för extern rening 
av brukets avloppsvatten. 
 Ett system infördes där avfall från bru-
ket samlas in och förs till en station utanför 
bruket där material som kan återvinnas och 
återanvändas sorteras ut. 
 Workington certifi erades enligt ISO 
14001 i januari 2003.
Ströms Bruk. Miljösituationen vid Ströms 
Bruk är överlag mycket god. I samband 
med plastbeläggningen av kartong avges 
dock ozon och kolväten. En under 2002 
färdigställd utredning visar att utsläppen 
har försumbar miljöpåverkan. 
 En förprövning enligt Miljöbalken 
inleddes. 

Iggesund Timber 
Iggesunds sågverk. Verksamheten bedrivs 
enligt miljötillstånd från 1994.
 Justerverket i Hudiksvall läggs ned och 
verksamheten koncentrerades i början av 
2003 till Iggesund. Där har ett nytt juster-

Här sammanfattas Holmens miljöarbete 2002, som kännetecknades av intensivt arbete 
för många av koncernens enheter med att förbereda och genomföra förhandlingar med 
miljömyndigheterna.
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verk byggts med ny och energieffektivare 
utrustning. Flytten innebär minskad miljö-
belastning genom att såväl de interna som 
externa transporterna minskar. 
 Hanteringen av industriavfall har 
förbättrats. Detta har minskat den depo-
nerade mängden till endast tre ton per år, 
vilket är fem procent av tidigare mängd.
 Markundersökningar genomfördes vid 
de nedlagda sågverken i Håstaholmen och 
Stocka.

Holmen Skog

Arbetet med att sammanställa lokala, så 
kallade hänsynsplaner för all skogsmark 
inom Holmen avslutades. Dessa innehåller 
detaljerade beskrivningar av de natur- och 
kulturvärden som fi nns i Holmens skogar. 
De innehåller handlingsplaner för att ska-
pa förutsättningar så att djur och växter 
ska kunna fortleva i ett landskapsperspek-
tiv. Totalt 11 400 skogsbestånd omfattan-

de 52 000 hektar produktiv skogsmark är 
nu skyddade av naturvårdsskäl. De 
skyddade skogarna utgör fem procent av 
Holmens produktiva skogs marks areal.

Holmen Kraft

I de tillstånd enligt Vattenlagen, som fi nns 
för alla kraftverk med tillhörande vatten-
regleringar, ingår miljövillkor. 
 Vid fl era av Holmens kraftverk genom-
fördes åtgärder för att minska risken för 
oljeläckage. Upplagsplatsen vid Junster-
forsens kraftstation i Faxälven är förore-
nad av olja. Den mark undersökning som 
gjordes visade att viss sanering kan komma 
att krävas.

Miljöledning och certifi ering
Alla bruk i Holmen är nu certifi erade enligt 
ISO 14001. Holmens skogsbruk är certifi e-
rat enligt såväl FSC som ISO 14001. 
 Arbetet fortsatte i den under 2001 

bildade certifi eringsgruppen som verkar 
för att effektivisera arbetet med kvalitets- 
och miljöledningssystemen.
 
Avfallshantering 
Avfallshantering är en prioriterad miljö-
fråga i Holmen. Strävan är att fi nna miljö-
mässigt riktig användning för avfallet. Det 
görs bland annat genom att tillsammans 
med extern expertis delta i fl era forsk-
ningsprojekt. Holmen deltar till exempel 
i ett forskningsprogram för miljöriktig 
användning av askor från förbränning 
som Värmeforsk startade under 2002. 
 Arbetet fortsatte i den under 2001 
bildade avfallsgruppen inom koncernen.  

Miljöfakta 2002 – kommentarer
Luft. Utsläppen av fossil koldioxid, kväve-
oxider och svaveldioxid ökade jämfört med 
2001 på grund av ökad användning av fos-
sila bränslen. 



6    HOLMEN MILJÖREDOVISNING 2002

En viktig orsak till ökad oljeanvändning var 
att elförsörjningssituationen i Sverige gjorde 
att fl era enheter ökade produktionen av 
mottrycks-el. Andra orsaker var: 
■  Hallsta. Belastningen på pannorna var 

ojämn under investeringsperioden i bör-
jan av året. 

■  Braviken. Biobränslepannan var avställd 
för underhåll under en längre period. 

■  Papelera Peninsular. Den nya naturgas-
eldade anläggningen för el- och ång-
produktion har ökat brukets utsläpp av 
främst kväveoxider. 

■  Iggesunds Bruk. Tallolja såldes till kemi-
industrin och ersattes vid bruket med 
fossilt bränsle för energiproduktion. 

Vatten. Utsläppen av syreförbrukande 
ämnen (COD och BOD) ökade. Huvud-
sakligen berodde detta på att blekpro-
cessen vid Workington förändrades i 
samband med introduktionen av en ny 
produkt. Samtidigt minskade utsläppen 
av COD och BOD med 80–90 procent vid 
Papelera Peninsular efter det att renings-
anläggningen installerades i slutet av 
2001. Holmens totala utsläpp av kväve 
och fosfor minskade. 
Avfall. Mängden deponerat avfall, räknat 
som torrt avfall, minskade med 15 procent 
jämfört med 2001. 

Transportutredning
Holmen har under många år arbetat för 
att minska den miljöpåverkan transporter-
na av råvaror och produkter medför. Det 
sker bland annat genom att ställa miljö-
krav på transportörer och ta vara på möj-
ligheterna till optimala transportlösningar.
 Under 2002 bildades en transport-
miljögrupp med uppgift att analysera 
Holmens transporter ur miljösynpunkt. 
Analysen ska visa på behov och möjlig-
heter att ytterligare minska transporternas 
miljö påverkan. 

Nedlagda verksamheter 
Markundersökningar genomfördes vid 
två nedlagda sågverk där marken är 
förorenad av träskyddsmedel. Undersök-
ningarna planerades och genomfördes i 
samråd med miljömyndigheterna. 
 Från 1965 till 1989 ägde Holmen-
koncernen Pauliströms Bruk. Till mitten 
av 1960-talet användes kvicksilverprepa-
rat i produktionen vilket gjorde att Svart-
sjöarna förorenades. De ska nu sannolikt 
saneras. 
 En utredning visar att Holmen med 
största sannolikhet inte bidragit till 
utsläppen av kvicksilver under tiden före-
taget bedrev verksamhet vid Pauliström. 
Myndigheterna har startat arbetet med att 
fastställa hur saneringsprojektet ska fi nan-
sieras. 

Överskridanden och klagomål
Ett fåtal överskridanden, incidenter och 
klagomål i Holmens verksamhet rappor-
terades. Avvikelserna hanterades i enlighet 
med miljöledningssystemens rutiner.
 En bäck invid Papelera Peninsular blev 
förorenad av fi berhaltigt avloppsvatten. 
Bäcken sanerades genom brukets försorg. 
 Personalen vid Gideå Plantskola 
uppmärksammade föroreningar i grund-
vattnet vid anläggningen. Undersökningar 
gjordes och åtgärder vidtogs. Örnskölds-
viks kommun gjorde en åtalsanmälan. 
Beslut om eventuell förundersökning vän-
tas under 2003.

Forskning och utveckling  
Miljövärderingar ingår som en natur-
lig del i Holmens verksamhet och i alla 
utvecklingsprojekt.
 Holmen bidrar till utvecklingen på 
miljöområdet genom eget arbete och 
genom att delta i branschens gemensam-
ma miljöprojekt. Projekten drivs bland 
annat inom ramen för Stiftelsen Skogsin-
dustriernas Vatten- och Luftvårdsforsk-
ning (SSVL). Holmen deltar också i fl era 
andra FoU-projekt med miljöinriktning.

Försäkringar  
Det fi nns ett samordnat försäkringsskydd 
för de tillverkande enheterna inom Hol-
men. Skyddet gäller för egendoms- och 
avbrotts risker samt skadeståndskrav som 
kan ställas mot Holmen avseende allmänt 
ansvar och produktansvar. Skydd för 
plötslig och oförutsedd miljöskada, gente-
mot tredje man, fi nns inbyggt i ansvars-
försäkringen i den händelse bolaget skulle 
vara vållande till skadan.

www

 MER INFO
 ■ Mer information om miljöarbetet 
  i Holmen under 2002 

Brukens avloppsvatten analyseras fort-
löpande för att kontrollera att värdena ligger 
inom tillåtna gränser.

Endast kemikalier som godkänts av 
de kemikalieråd som fi nns vid Holmens 
anläggningar får användas.

http://www.holmen.com/miljo/index_miljoarbete.asp
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Miljöorienterad 
produktutveckling – IPP
EU-kommissionen har tagit initiativ till en 
samlad produktpolicy (Integrated Product 
Policy, IPP) för att styra utvecklingen mot 
mer kretsloppsanpassade produkter. 
Holmen tillverkar produkter av den förnyba-
ra råvaran vedfi ber som ingår i kolets 
kretslopp i naturen. Produkterna kan åter-
användas som material eller energi. Kon-
cernens verksamhet passar därmed väl in i 
ett IPP-perspektiv. 
 Miljöledningssystem fi nns vid Holmens 
samtliga bruk. Miljöinformation samman-
ställs på koncern- och affärsområdesnivå. 
Den årliga miljöredovisning, som koncer-
nen publicerat sedan 1993, är ett viktigt 
instrument för att informera omvärlden 
om de miljöfrågor som är förknippade med 
verksamheten.  

IPPC 
EUs direktiv Integrated Pollution Preven-
tion and Control (IPPC) är ett fundament 
i unionens miljölagstiftning och ställer 
detaljerade krav på miljöområdet.
I Sverige är IPPCs formella krav uppfyllda 
genom Miljöbalken (1999). Direktivet 
infördes i brittisk lagstiftning 2000 och i 
spansk lagstiftning 2002. 

Ramdirektiv Vatten
EUs ”Ramdirektiv Vatten” håller på att 
införas i olika länders lagstiftning. Det har 
som mål att uppnå god status för allt vat-
ten i Europa senast 2015 och kräver att en 
hållbar användning av vatten säkerställs. 
Holmens användning av vatten har minskat 
med cirka 30 procent sedan början av 
1990-talet. Tillståndet i vattenmiljöerna 
invid bruken är nu generellt sett gott och 
följs kontinuerligt genom lagstadgade 
kontrollprogram.

Nya kemikalielagar
EU-kommissionen har lagt fast riktlin-
jerna för ett nytt kemikalieregelverk för 
företag som hanterar kemikalier. Regel-
verket REACH, Registration Evaluation 
and Authorisation of Chemicals, innebär 
skärpta krav på tillverkare av kemikalier 
att göra riskbedömningar.
Vid så gott som alla Holmens bruk fi nns 
kemikaliegrupper som avgör vilka kemi-
kalier som får användas. Kemikalierna 
bedöms ur olika aspekter; teknisk funk-
tion, produktsäkerhet, arbetsmiljö och 
yttre miljö. Holmen deltar sedan fl era år i 
arbetet med att bygga upp en branschge-
mensam kemikaliedatabas.

Avfallslagar
Miljöpolitiken inom EU och på nationell 
nivå fokuserar sedan länge på avfalls-
hantering. Det handlar om nya regler för 
hantering, förbränning och deponering av 
avfall. De skilda lagarna om avfall omfat-
tar dels tekniska krav, dels nya styrmedel 
som skatt på deponerat avfall.
Holmen prioriterar arbetet med att fi nna 
kostnadseffektiv användning för avfall. 
En intern samverkansgrupp för utbyte 
av kunskaper och erfarenheter bildades 
2001. Holmen deltar också i externa pro-
jekt med syfte att fi nna användning för 
avfallet. Avfallshantering och deponering 
ingår som viktiga delar i brukens miljötill-
stånd. Mängden deponerat avfall (räknad 
som torr mängd) vid Holmens anlägg-
ningar minskade med cirka 15 procent 
under 2002.

Initiativ om klimat och energi  
Alltsedan det internationella klimatmötet 
i Kyoto 1997 har världens miljöintresse 
fokuserats på att minska utsläppen av så 
kallade växthusgaser. Många initiativ tas 
därför både nationellt och inom EU för att 
bemästra den befarade förändringen av 
jordens klimat. 

Handel med utsläppsrätter. EU har beslutat 
införa ett system för handel med utsläpps-
rätter för fossil koldioxid. Det innebär att 
de fl esta produktionsanläggningar från 
2005 kommer att tilldelas sådana 
utsläppsrätter. En anläggning som släpper 
ut mer koldioxid än vad dess tilldelade 
rätter medger kan köpa utsläppsrätter 
från en anläggning vars utsläpp understi-
ger dess tilldelade rätter.
Gröna elcertifi kat. I Sverige har regeringen 
presenterat ett förslag som syftar till att 
främja elproduktion baserad på förnybar 
råvara och göra användningen av energi 
mer effektiv. Det nya systemet införs i maj 
2003. Andelen certifi erad el ska öka från 
sju procent 2003 till 17 procent 2010. Den 
elintensiva industrin, till vilken Holmen 
räknas, är inledningsvis undantagen från 
det nya systemet. 
Långsiktiga avtal. Långsiktiga avtal tecknas 
mellan industrier och regeringar för att 
göra användningen av energi mer effektiv 
och minska utsläppen av växthusgaser. EU 
utreder möjligheten att införa gemensam-
ma riktlinjer för denna typ av avtal. Den 
elintensiva industrin i Sverige har erbjudit 
sig att införa energiledningssystem vid 
sina anläggningar under förutsättning att 
energiskattenivåerna sänks eller bibehålls.  
 Med ett energiledningssystem syste-
matiseras och underlättas arbetet med att 
ytterligare öka energieffektiviteten vid en 
anläggning. Avsikten är att ett energiled-
ningssystem ska kunna integreras med 
miljöledningssystemet ISO 14001.
Holmen anser att de olika initiativen kräver 
ytterligare analyser innan det går att bedö-
ma vilka konsekvenser de samman taget 
kan få för koncernen. En samverkansgrupp 
bildades under 2002 inom koncernen för 
att stärka arbetet med klimat- och energi-
frågor.

Här sammanfattas några av de omvärldsförutsättningar i form av nya 
miljölagar och initiativ på klimat- och energiområdet som införs eller förbereds. 

Omvärldens krav
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Virke 
Vid Holmens anläggningar används cirka 
4,5 miljoner kubikmeter virke per år. 
Sverige. Holmens svenska anläggningar 
förbrukar drygt fyra miljoner kubik -
 meter virke per år. Av denna kvantitet 
kommer cirka 2,5 miljoner kubikmeter 
från Holmens egna skogar. Totalt anskaf-
far Holmen Skog nästan tio miljoner 
kubikmeter virke årligen. Av denna kvan-
titet levereras cirka 5,5 miljoner kubikme-
ter till extern skogsindustri.  
 Omkring 0,6 miljoner kubikmeter virke 
importeras, främst från Estland. 
Estland. Dotterbolaget Holmen Mets köper 
och transporterar virke till egna terminaler 
för vidare befordran till Sverige. 
 Huvuddelen av virket kommer från ett 
fåtal, stora leverantörer. 
Storbritannien. Iggesund Paperboards kar-
tongbruk i Workington förbrukar drygt 
0,3 miljoner kubikmeter virke per år.  
 Huvuddelen av detta virke kommer 
från statligt ägda skogar i norra England 
och södra Skottland. En mindre del köps 
av privata skogsägare. 

Miljöcertifi ering

Sverige. Holmens skogsbruk är certifi erat 
enligt den internationella skogsstandarden 
FSC. Holmen Skogs miljöledningssystem 
är certifi erat enligt ISO 14001.
 Andelen miljöcertifi erad (FSC och 
PEFC) skog i Sverige är nästan 60 procent. 
Estland. De statligt ägda skogarna certifi e-
rades enligt FSC i början av 2002. 
 Andelen miljöcertifi erad (FSC) skog 
i Estland är nästan 50 procent. 
Storbritannien. Alla statliga skogar och 
merparten av de privatägda skogarna är 
certifi erade enligt FSC. 

Returpapper 
Holmen använder drygt 600 000 ton 
returpapper per år vid bruken Hallsta, 
Braviken och Papelera Peninsular. Det 
används vid tillverkningen av tidnings- 
och telefonkatalogpapper. Inblandningen 
av returpapper i dessa kvaliteter uppgår 
till cirka 60 procent i genomsnitt. 
 Produktionen av tidningspapper vid 
Papelera Peninsular är helt baserad på 
returpapper. 

Resursanvändning

ANVÄNDNING AV RETURPAPPER 
I HOLMEN PAPER 2002

Bruk          Retur-      Produkt    Produktion
                  papper                                           
              1 000 ton                           1 000 ton

Hallsta              103     Tidnings-                2041

                                    papper                           

Braviken           313      Tidnings-                703
                                    papper,                         
                                    telefon-
                                    katalog-
                                    papper                          

Peninsular        206      Tidnings-                158
                                    papper                          

Totalt                622                                  1 065

1) Den totala pappersproduktionen vid Hallsta var 575 000 ton.

Här ges korta beskrivningar av de resurser i form av råvaror och energi som används 
vid Holmens anläggningar. 

www

 MER INFO
 ■ Insamling av returpapper
 ■ Här anskaffas returpapper till Holmen
 ■ Holmens användning av returpapper 
 ■ Återanvända eller bränna

www

 MER INFO
 ■ Virkesanskaffning i Sverige, 
  Estland och Storbritannien
 ■ Holmens riktlinjer för virkesköp
 ■ Holmen Skogs miljöcertifi kat
 ■ FSC och PEFC

http://www.holmen.com/miljo/index_resursanvandning.asp
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Vatten
Hushållning med vatten är en viktig del 
av Holmens miljöarbete. Strävan är att 
utnyttja så lite vatten som möjligt och 
minimera utsläppen.  
 I Sverige är tillgången på vatten 
god, medan den på kontinenten ofta är 
begränsad. 
 Vatten används vid Holmens massa- 
och pappersbruk för att tvätta och trans-
portera fi brer i processen. Det använda 
vattnet innehåller fi brer och kemikalieres-
ter som därefter går till brukens renings-
anläggningar. Genom att sluta systemen 
har den specifi ka vattenförbrukningen 
(m3/ton slutprodukt) kunnat minskas med 
cirka 30 procent under den senaste tioårs-
perioden. 
 Vid Peninsular genomförs under 2003 
ett projekt för att ytterligare minska bru-
kets behov av vatten.  
 Vid Iggesunds Sågverk bevattnas tim-
ret under sommaren för att förhindra att 
det torkar eller utsätts för insektsangrepp. 
Vattnet återförs och renas mekaniskt innan 
det återanvänds för bevattning av veden.
 Se också Miljöaspekter Vatten, sid. 10.
 Alla fakta om vattenanvändning redo-
visas med början på sid. 12.

Energi
Tillverkningen av papper, kartong och 
trävaror vid Holmens anläggningar kräver 
stora mängder energi.
 Förnybara bränslen, till största delen 
återvunna vid tillverkningen av sulfat-
massa, samt återvunnen värmeenergi vid 
tillverkning av termomekanisk massa 
täckte drygt 60 procent av använd värme-
energi under 2002. Fossila bränslen som 
användes i anläggningarna för egen energi-
produktion utgjorde knappt 30 procent av 
använd värmeenergi.
 Av använd elenergi producerades cirka 
tio procent i de egna anläggningarna. 
Knappt 25 procent av använd el kom från 
hel- och delägda vattenkraftverk, medan res-
ten levererades från externa energiföretag. 
 Alla fakta om energianvändning redo-
visas med början på sid. 12.

Kemikalier
Kemikalier används vid Holmens anlägg-
ningar för att främst effektivisera till-
verkningsprocessen och ge produkterna 
önskade egenskaper. 
 Vid massa- och pappersbruken 
används ett stort antal kemikalier. Innan 
en kemikalie får användas måste den god-
kännas av de kemikalieråd som fi nns vid i 
princip alla bruk. Vid Peninsular håller en 
sådan funktion på att byggas upp. Kemi-
kalierådens sammansättning kan variera 
något, men består oftast av brukets exper-
ter på kemi, arbetsmiljö, produktsäkerhet 
och yttre miljöfrågor.
 Vid plantskolorna används kemiska 
medel för att förhindra att plantorna 
angrips av svamp och insekter. 
 Holmen är anslutet till Skogsindustrins 
kemikalieregister (Chemsource) som är 
en gemensam databas för skogsindustrin. 
Registret uppdateras fortlöpande och 
innehåller specifi cerade uppgifter om de 
kemikalier som används i branschen. 
 Holmens användning av kemikalier 
rapporteras till miljömyndigheterna.
Av konkurrensskäl är uppgifterna sekre-
tessbelagda.  
 Alla fakta om användning av kemika-
lier redovisas med början på sid. 12.

Returlutar 27%

Bark, ved 
21%

Olja 18%

Åter-
vunnen
värme-
energi

13%

Externa
leveran-

törer* 
 11%

Naturgas 10%
Bioenergi
Fossil energi

* Inkl. värme från elpannor

Holmens anläggningar, 
andel av total 2002

Egenproducerad el 
(mottryckskraft) 10%

Vattenkraft
24%

Inköpt
elenergi 
66%

Värme- och bränsleenergi

Elenergi
Holmens anläggningar, 
andel av total 2002

www

 MER INFO
 ■ Olika bruk har olika behov av energi   
 ■ Så produceras och används värmenergin 
 ■ Så produceras och används elenergin 

http://www.holmen.com/miljo/index_resursanvandning.asp
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Miljöaspekter

Skogsbruk 
Holmens skogsbruk är certifi erat enligt 
den internationella skogsstandarden FSC. 
Skogsskötseln är inriktad på att minska 
skillnaderna mellan den ursprungliga och 
den brukade skogen.
 De svenska skogarna är i hög grad 
naturligt fungerande ekosystem och har 
kvar många av sina ursprungliga biolo-
giska kvaliteter. De skiljer sig därigenom 
från de renodlade plantageskogar som är 
vanliga i andra länder.
 För att göra det möjligt för alla natur-
ligt förekommande arter att fortleva i 
skogslandskapet brukas Holmens skogar 
med miljöanpassade metoder. 
 Av miljöskäl avstår Holmen från cirka 
tio procent av den möjliga avverknings-
volymen. 

Luft 
Holmens verksamhet orsakar olika typer 
av luftutsläpp. De har endast marginell 
påverkan i anläggningarnas närområden 
men bidrar tillsammans med samhällets 
övriga utsläpp till den globala påverkan 
på atmosfären. 
 Holmen arbetar sedan lång tid med 
att minska verksamhetens påverkan på 
luftmiljön. Det handlar om en mängd 
olika åtgärder, från processtyrning till 
reningsutrustning. Diagrammen nedan 
visar utvecklingen de senaste fem åren för 
utsläppen av fossil koldioxid, kväveoxider 
och svaveldioxid. 
 Efter fl era år av minskade utsläpp kan en 
ökning noteras. Under 2002 berodde detta 
på produktionsstörningar och att försörj-
ningssituationen på el i Sverige ledde till att 
anläggningarna i ökad utsträckning använde 
fossila bränslen för intern energiproduktion.

Vatten 
Vattenkvaliteten utanför Holmens anlägg-
ningar har successivt förbättrats sedan 
början av 1970-talet. Idag är miljöförhål-
landena generellt sett goda vid anlägg-
ningarna.  
 Förhållandena i vattenmiljöerna utan-
för Holmens anläggningar påverkas av 
vattenomsättning, vattendjup, kustens 
öppenhet, ekosystemens sammansättning 
samt andra utsläppskällor. 
 För att kartlägga om det fi nns kvar-
dröjande effekter i vattnet och ekosyste-
men görs fortlöpande undersökningar. 
Arbetet sker inom ramen för pågående 
tillståndsärenden och löpande kontroll-
program. Bland annat studeras vattenkva-
litet, fi sk- och djurliv, alger och bottenvege-
tation. 
  

Här beskrivs den miljöpåverkan som är förenad med Holmens verksamhet. 
Miljöaspekterna ingår som en viktig del i miljöledningssystemen. 

www

 MER INFO
 ■ Holmens utsläpp till luft
 ■ Biogen och fossil koldioxid
 ■ Växthuseffekten
 ■ Svaveldioxid och kväveoxider
 ■  Holmens åtgärder

www

 MER INFO
 ■ Den svenska skogsbruksmodellen
 ■ Skillnader mellan olika skogstyper
 ■ Så arbetar Holmen med skogsmiljöfrågorna
 ■ Holmens skogsmiljömål

www

 MER INFO
 ■  Vattenmiljön – bruk för bruk. Alla fakta 
  om tillståndet i vattenområdena utanför  
  Holmens anläggningar 
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Transporter
Holmen arbetar aktivt för att minska 
den miljöpåverkan som transporterna 
av företagets råvaror och produkter ger 
upphov till. Det sker bland annat genom 
att ta vara på möjligheterna till effektiva 
transportlösningar och ställa miljökrav på 
transportörer. 
 Sedan 1995 har Holmen genomfört 
livscykelanalyser för att identifi era och 
fastställa den miljöpåverkan som trans-
porterna av råvaror och färdiga produkter 
ger upphov till. Resultaten av dessa stu-
dier har använts som underlag för åtgär-
der och optimeringar på transportområ-
det. Bland annat använder så gott som alla 
Holmens långtidschartrade fartyg numera 
lågsvavlig olja. Vidare har en bred kart-
läggning genomförts av miljöarbetet hos 
de transportföretag som anlitas. 
 Under 2002 bildades en transport-
miljögrupp med uppgift att analysera 
Holmens transporter ur miljösynpunkt. 
Den information gruppen ställer sam-
man kommer att visa på vilka behov och 
möjligheter det fi nns att ytterligare minska 
transporternas miljöpåverkan.  
 

Avfall
Vid tillverkningen uppstår avfall. En stor 
del återanvänds medan annat avfall depo-
neras eller tas om hand av auktoriserade 
återvinningsföretag.
 Att kunna utnyttja råvaror och energi 
så effektivt som möjligt är en viktig del av 
ekonomin vid Holmens anläggningar. Av 
det skälet och för att minska belastningen 
på deponierna arbetar Holmen för att 
minimera mängden avfall. Det senare görs 
bland annat genom att tillsammans med 
extern expertis delta i projekt med syfte 
att fi nna alternativ användning för avfall. 
Alternativen är främst materialåtervinning 
och energiutvinning. 
 Alla Holmens enheter tillämpar käll-
sortering. Anställda och entreprenörer 
utbildas fortlöpande i avfallsrutinerna.  
Arbetet i den under 2001 bildade arbets-
gruppen för avfall fortsatte. 
 Av diagrammet nedan framgår att 
mängd en deponerat avfall (räknat som 
torrt) minskat med drygt 30 procent sedan 
1998. Mängden farligt avfall har under 
dessa år utgjort en till två procent av den 
totala mängden avfall.

Nedlagda verksamheter
Miljöbalkens bestämmelser om förorena-
de områden gäller för alla slags områden 
och anläggningar som är så förorenade att 
de kan medföra negativ påverkan på män-
niskors hälsa eller miljön.
 Vid några nedlagda sågverk och indu-
strier som drivits av Holmen fi nns kvar-
stående miljöfrågor i form av markföro-
reningar som kräver uppmärksamhet och 
eventuellt också åtgärder. Undersökningar 
och åtgärder planeras och genomförs i 
samråd med miljömyndigheterna.
 Holmens miljöansvar för de nedlagda 
verksamheterna bestäms tillsammans med 
miljömyndigheterna i varje enskilt fall. 
Ansvarets omfattning fastställs i en så kal-
lad skälighetsbedömning. 

www

 MER INFO
 ■ Olika typer av avfall
 ■ Så återanvänder Holmen avfall
 ■ Forskningsprojekt om avfall

www

 MER INFO
 ■ Transportstudier i Holmen
 ■ Holmens åtgärder

www

 MER INFO
 ■ Miljöbalkens krav 
 ■ Aktuella ärenden för Holmen
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http://www.holmen.com/miljo/index_miljoaspekter.asp
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Alla fakta

Råvaruanvändning

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

Kemikalier, kton  
Fyllmedel, pigment, kton  213

4,42 
146 
622 
2,4
66 

175

20012002

Energianvändning

Avfall

VÄRMEENERGI
Biobränsle:
  Returlutar, TJ
  Bark,ved, TJ
Återvunnen i 
TMP-processen, TJ
(biprodukt av insatt elenergi)

Fossila bränslen:
  Olja, TJ 
  Naturgas, TJ
Inköpt, TJ
(baserad på 75% naturgas,  
25% spillvärme)

ELENERGI
Egenproducerad, GWh:
  Vattenkraft 
  Mottryckskraft
Externa leverantörer, GWh

2 060
 
 

3 240 
1 760

  
 
 
 

20012002

20012002

Utsläpp till luft

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

510
1 750 

303 

415 
1 151

450
1 220 

224 

341 
1 136

2002 2001
Utsläpp till vatten

COD
BOD 
AOX
SÄ
N
P              23

24 970 
5 940 

58
2 190 

285

23 990 
5 100 

57
2 330 

338 
24

2002 2001

Farligt, kton
Deponerat, kton:
  vått
  beräknat som torrt

0,98

81 
48

0,99 

100 
57 

4,65 
153 
608 
2,7
64 

169 
197

SLUTPRODUKT,  
1 000 TON

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0201009998

Produktion

Tidningspapper, standard
MF Special
SC-papper
Bestruket tryckpapper
Solidkartong
Falskartong
Sulfatmassa 
(leveranser till externa kunder)
Trävaror, 1 000 m3

746 
589
132
119
230
173

33
299

766 
540 
130
105
267
191

44
199

2001(kton) 2002

Fr o m 2000 ingår Papelera Peninsular

2 770
 
 

2 930 2 800

1 048
446

1 362
301

3 220

(ton)

6 080 
4 720

5 910 
4 650

3 890 
2 210

2 100

Uppställningarna följer den modell som 
den svenska skogsindustrin arbetat fram 
för att göra redovisningen av miljöfakta 
enhetlig. 
 Energianvändning och miljöpåverkan 
i samband med avverkning och transpor-
ter av virke och andra råvaror samt från 
distribution av produkter ingår inte. En 
transportmiljögrupp kommer under 2003 
att närmare analysera denna fråga. 

Här redovisas miljöskyddskostnader, produktion, resursanvändning och utsläpp under 2002 
och 2001 för koncernen som helhet samt för de enskilda industrierna och skogsbruket. 

ENHETER OCH FÖRKORTNINGAR

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, 1 MWh = 3,6 GJ
GWh elenergi, gigawattimme, 1 GWh = 1 miljon kilowattimmar, 1 GWh = 3,6 TJ
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 eller 32 m3 bensin. 
kton 1 000 ton
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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                            2002 2001

Totalt, brutto                                                                              9,7 10,7

  varav från

  – egen skog                                                                         25% 23%

  – övriga svenska skogsägare                                                69% 71%

  – import                                                                                 6% 6%

Virkesleveranser

  till Holmens enheter                                                              42% 42%

  extern försäljning                                                                  58% 58%

AVVERKNING I EGEN SKOG, miljoner m3fub

Totalt                                                                                         2,5 2,4

   i procent av tillväxten                                                               82 81

SKOGSSKÖTSEL, hektar

Markberedning, inkl bränning                                                9 400 10 800

Återbeskogning                                                                   11 100 10 723

varav 

   Plantering                                                                            83% 79%

   Frösådd                                                                                 9% 12%

   Naturlig föryngring

   – under fröträd                                                                       7% 8%

   – under skärmträd                                                                 1% 1%

PLANTPRODUKTION

Miljoner plantor                                                                           33 33

Gideå
Örnsköldsvik

Huvudkontor

Regionkontor

Plantskolor

Holmens 
egna skogar

Norrköping 

Iggesund

Friggesund

Lycksele

Holmen SkogMiljöskyddskostnader
Holmen redovisar miljöskyddskostnader i enlighet med Statis-
tiska Centralbyråns (SCB) riktlinjer1. Dessa tillämpas också för 
anläggningarna i Spanien och Storbritannien.
Direkta miljöinvesteringar. Kostnaderna för utsläppsbehandlande 
investeringar, till exempel olika typer av reningsutrustning.  
Integrerade miljöinvesteringar. Kostnader för utsläppsförebyg-
gande investeringar, till exempel där äldre processutrustning 
byts mot ny med bättre miljöprestanda. 
Skogsbrukets miljökostnader. Av miljöskäl avstår Holmen från 
cirka tio procent av den möjliga avverkningsvolymen, vilket 
motsvarar ett årligt intäktsbortfall om cirka 50 Mkr.

1) Källa: SCB, Industrins miljöskyddskostnader 2001. 

MILJÖINVESTERINGAR, Mkr 2002                 2001
Direkta (utsläppsbehandlande) 21                   54
Integrerade (utsläppsförebyggande) 19                    31
Totalt 40 1                  85

1) Inkluderar Holmen Kraft

Under 2002 stod arbetet med nya miljötillstånd i fokus för fem av koncer-
nens sju pappers- och kartongbruk. Detta gjorde att de totala miljöinves-
teringarna under 2002 kom att motsvara knappt tre procent (fem procent 
2001) av Holmens totala investeringar. 

MILJÖKOSTNADER, Mkr 2002                 2001
Interna och externa2 156                  158
Kapital (avskrivningar) 82                     77
Miljöskatter och –avgifter 59                     48
Totalt  297                  283

2) Inkluderar samtliga affärsområden samt miljöfunktionen vid koncernstab Teknik.

Interna och externa miljökostnader inkluderar kostnader för personal, 
drift, underhåll, tillsyn, miljöadministration, utbildning, avfallshantering, 
miljökonsulter med mera.
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Hallsta

Råvara: Granved, returpapper

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

Produkter: Tidningspapper, förbättrat tidningspapper, 
SC-papper och bokpapper

Varumärken: HOLMEN NEWS, HOLMEN PLUS, 
 HOLMEN XLNT, SCANMAG m fl .

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 2002   2001

Investeringar 6,7      9,3

 varav förebyggande 0,1      1,7 

Interna och externa miljökostnader1) 41,6    39,0

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Ved, m3fub                                     1 017 300              1,8        1 133 700                1,9

Inköpt massa, ton                              31 600            0,05             27 100              0,04

Returpapper, ton                              103 000            0,18             94 000              0,15

Processvatten, milj. m3 resp m3                8,1               14                   8,0                 13

Kemikalier, ton2)                                  32 000            0,06             32 300              0,05

Fyllmedel, pigment, ton                      82 600            0,14             73 500              0,12

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Olja                      1 280 TJ         2,2 GJ          1 040 TJ          1,7 GJ

Biobränslen Bark, ved             1 240 TJ         2,2 GJ          1 080 TJ          1,8 GJ 

Inköpt el3)                        1 530 GWh   2,66 MWh      1 630 GWh     2,67 MWh

Mottryckskraft3)                             83 GWh   0,14 MWh           59 GWh     0,10 MWh

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton              Totalt   kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT                             ton  slutprod                  ton slutprod

 S                          92       0,16                 78      0,13

 NOX                    164       0,29               123      0,20

 Stoft                     30       0,05                 58      0,09

 CO2 fossil      98 800        172          80 300       132

 CO2 biogen 139 500        243        133 800       219

 

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt    kg/ton              Totalt   kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                ton  slutprod                  ton slutprod

 COD             2 380         4,1            2 320        3,8

 BOD                  84         0,2                 65        0,1

 SÄ                   204         0,4               138        0,2

 N                       21       0,04                 20      0,03

 P                      1,2     0,002                1,1    0,002

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton              Totalt   kg/ton 
AVFALL                                                                   ton  slutprod                  ton slutprod

Farligt                                                                       517       0,90               364      0,60

Deponerat, vått                                                   24 150          42          26 700         44

– beräknat som torrt avfall                                   16 740          29          16 900         28

ÖVRIGA LEVERANSER4)                                  2002                            2001

Värmeenergi, TJ                                                      60                                59

1990 2001 2002

610
504

 

Produktion
Papper 1 000 ton

575

1990 2001 20021990 2001 2002

0,45 0,29

0,20

Kväveoxider kg/ton
0,16 0,16

0,13

Svavel kg/ton

0,000,00

1990  2001 2002

0,62

x0,34

Kväveoxider ton/dygn

1990 2001 2002

0,22
0,25

0,21

Svavel ton/dygn

0,45

1990  2001  2002

3,8

10,2

4,1

COD kg/ton

0,000,00

1990 2001 2002

6,4

14,1

6,5

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, 
telefonkatalogpapper

Varumärken: HOLMEN NEWS, HOLMEN COLOURED 
NEWS, HOLMEN GUIDE, HOLMEN PLUS m fl .

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 2002   2001 

Investeringar 3,6    17,7

 varav förebyggande 0,4      2,8 

Interna och externa miljökostnader1) 26,2    30,0

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Ved, m3fub                                       928 700              1,3           917 800                1,3

Inköpt massa, ton                              14 600            0,02             17 500              0,03

Returpapper, ton                              313 100            0,45           315 000              0,45

Processvatten, milj. m3 resp m3                 10,4               15                 10,3                 15

Kemikalier, ton2)                                  30 800            0,04             30 600              0,04

Fyllmedel, pigment, ton                      27 800            0,04             24 600              0,04

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Olja                         677 TJ         1,0 GJ             440 TJ          0,6 GJ

Biobränslen Bark, ved             1 220 TJ         1,7 GJ          1 260 TJ          1,8 GJ

Inköpt el3)                        1 620 GWh   2,30 MWh      1 650 GWh     2,36 MWh

Mottryckskraft3)                             22 GWh   0,03 MWh           11 GWh     0,02 MWh

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton  slutprod               ton    slutprod

 S 40       0,06              30         0,04

 NOX 135       0,19            120         0,17

 Stoft 9       0,01              10         0,01

 CO2 fossil 52 000          74       33 900            48

 CO2 biogen 147 600        210     152 900          218

 

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                ton  slutprod               ton   slutprod

 COD             1 720         2,4         1 720           2,5

 BOD                  34       0,05              30         0,04

 SÄ                   256         0,4            256           0,4

 N                        71       0,10              77         0,11

 P                       2,4     0,003             2,6       0,004

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
AVFALL                                                                   ton  slutprod               ton    slutprod

Farligt                                                                       160       0,23            220         0,31

Deponerat, vått                                                   11 200          16       10 200            15

– beräknat som torrt avfall                                     7 700          11         8 100            12

1990 2001 2002

412

703700

Produktion
Papper 1 000 ton

1990  2001  2002

0,39 0,19
0,17

Kväveoxider kg/ton

1990 2001 2002

0,15

0,06

0,04

Svavel kg/ton

0,000,00

1990 2001 2002

0,44 0,370,33

Kväveoxider ton/dygn

1990 2001 2002

0,17

0,08

Svavel ton/dygn

0,11

1990 2001 2002

1,9 2,42,5

COD kg/ton

0,000,00

1990 2001 2002

2,2

4,74,7

COD ton/dygn

Tillstånd 6,5

Holmen Paper

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans.  
3) Av använd el vid TMP-tillverkningen bildas värmeenergi som återvinns 
 (1 280 TJ för 2002 och 1 680 TJ för 2001) och används i produktionen.  
4) Spillvärme för leverans utanför enheten.

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans.
3) Av använd el vid TMP-tillverkningen bildas värmeenergi som återvinns 
 (1 490 TJ för 2002  och 1 540 TJ för 2001) och används i produktionen.
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Peninsular

Råvara: Returpapper

Process: Tillverkning av papper baserad på DIP-massa

Produkter: Tidningspapper, MF Journal och lättbestruket 
journalpapper

Varumärken: HOLMEN NEWS, HOLMEN PLUS m fl .

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 2002     2001

Investeringar 1,0      30,3

 varav förebyggande 0,8        2,6

Interna och externa miljökostnader1) 20,7        9,3

                                                                     2002                                     2001
                                                                               per ton                                    per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt          slutprod                Totalt         slutprod

Returpapper, ton                               205 900              1,30          199 300              1,27

Processvatten, milj. m3 resp m3                1,6                 10                  1,9                 12

Kemikalier, ton2)                                  10 900              0,07            11 970              0,08

                                                                     2002                                     2001
                                                                               per ton                                    per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt slutprod                Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Naturgas              2 120 TJ 13,4 GJ         1 680 TJ        10,7 GJ

Inköpt el                            7,4 GWh 0,05 MWh          91 GWh     0,58 MWh

Mottryckskraft                           173 GWh 1,09 MWh          86 GWh     0,55 MWh

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton  slutprod               ton    slutprod

 S <1            –             2,5         0,02

 NOX 683       4,32            284         1,81

 Stoft <1            –              <1              – 

 CO2 fossil 114 400        724       90 600          573

 

                                                                                  2002                          2001
                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN3)                                ton  slutprod               ton   slutprod

 COD                100       0,63            474           3,0

 BOD                 5,5       0,03              76           0,5

 SÄ                     2,5       0,02             4,4         0,03

 N                       5,8       0,04              20         0,13

 P                       0,5     <0,01             0,9      <0,01

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
AVFALL                                                                   ton  slutprod               ton    slutprod

Farligt                                                                         44       0,28              20         0,13

Deponerat, vått                                                     8 300          53       27 800          177

– beräknat som torrt avfall                                     3 300          21       16 300          104

ÖVRIGA LEVERANSER                                    2002                            2001

El, GWh                                                       –4)                                –4)

1999 2001 2002

129
158157

Produktion
Papper 1 000 ton

2001           2002

4,32

1,81

Kväveoxider kg/ton

1,87

0,78

Kväveoxider ton/dygn

2001   2002

2001   2002

3,0

0,63

COD kg/ton

0

  2001

1,3

0,3

COD ton/dygn

2002

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: 2002   2001

Investeringar 1,5      0,9

 varav förebyggande 1,5      0,6 

Interna och externa miljökostnader1) 19,2    16,7

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Ved, m3fub                                       247 000              2,4           269 100                2,3

Inköpt massa, ton                                4 500            0,04               6 400              0,05

Processvatten, milj. m3 resp m3                9,4               90                   9,4                 79

Kemikalier, ton2)                                  29 500            0,28             30 800              0,26

Fyllmedel, pigment, ton                      35 400            0,34             38 500              0,32

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt slutprod                  Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Olja, gasol               706 TJ 6,7 GJ              780 TJ          6,5 GJ

Biobränslen Bark, ved                373 TJ 3,6 GJ              410 TJ          3,4 GJ

Inköpt värmeenergi3)                          456 TJ 4,3 GJ              499 TJ          4,2 GJ

Inköpt el                           153 GWh 1,46 MWh          163 GWh     1,37 MWh

Mottryckskraft                             20 GWh 0,19 MWh            13 GWh     0,11 MWh

                                                                                  2002                          2001
 Totalt kg/ton  Totalt kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton slutprod ton slutprod

 S 118 1,12 85 0,71

 NOX 94 0,90 114 0,96

 Stoft 12 0,11 11 0,09

 CO2 fossil 53 200 507 58 400 491

 CO2 biogen 50 700 483 52 300 439

 

                                                                                  2002                          2001
                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                ton  slutprod               ton   slutprod

 COD             5 580       53,1         5 730         48,2

 BOD             2 340       22,3         2 410         20,3

 SÄ                   470         4,5            840           7,1

 N                       29       0,28              36         0,30

 P                      1,3     0,012             1,5       0,013

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton           Totalt       kg/ton 
AVFALL                                                                   ton  slutprod               ton   slutprod

Farligt                                                                         69       0,66              74         0,62

Deponerat, vått                                                   11 500        110       15 700          132

– beräknat som torrt avfall                                     4 200          40         5 700            48

1990 2001 2002

100 105
119

Produktion
Papper 1 000 ton

1990  2001   2002

0,87
0,90

0,96

Kväveoxider kg/ton

1990  2001  2002

1,37
1,12

0,71

Svavel kg/ton

0,00,0

1990 2001 2002

0,26 0,260,31

Kväveoxider ton/dygn

1990 2001 2002

0,41
0,32

0,23

Svavel ton/dygn

1990 2001 2002

111

53,1

48,2

COD kg/ton

0,00,0

1990 2001 2002

33

15,315,7

COD ton/dygn

Tillstånd 24

Holmen Paper

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans. 
3) Spillånga från Vargön Alloys (smältverk).

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans.  
3) Efter rening i kommunalt avloppsreningsverk.  
4) För leverans utanför enheten. El från Peninsular Cogeneration (50%-ägt), 157 GWh för 2002 
 och 45 GWh för 2001. Tillhörande gasförbrukning och luftemissioner är inte inkluderade ovan.
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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: 2002   2001

Investeringar 1,1      1,0

 varav förebyggande 1,1      0,9

Interna och externa miljökostnader1) 9,2      7,4

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt        slutprod                  Totalt         slutprod

Ved, m3fub                                       341 100              1,7            308 900                1,5

Inköpt massa, ton                              65 800            0,33              68 700              0,37

Processvatten, milj. m3 resp m3                7,0               35                    6,4                 34

Kemikalier, ton2)                                  15 800            0,08                7 100              0,04

Fyllmedel, pigment, ton                      29 600            0,15              27 100              0,14

                                                                     2002                                     2001
                                                   per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen    Naturgas                  86 TJ         0,4 GJ               75 TJ          0,4 GJ

Inköpt värmeenergi3)                        1 600 TJ         8,0 GJ          1 570 TJ          8,4 GJ

Inköpt el3)                          330 GWh   1,65 MWh         300 GWh     1,60 MWh

                                                                     2002                                     2001
  Totalt          kg/ton                 Totalt            kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton         slutprod                    ton         slutprod

S  <0.05                  –              <0,05                   –

NOX  5,5                  –                   <5                   –

Stoft  0                  –                      0                   –

CO2 fossil  4 500               23               4 200                 22 

                                                                                  2002                          2001
                             Totalt     kg/ton              Totalt   kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                ton  slutprod                  ton slutprod

 COD             7 830       39,2            6 610      35,2

 BOD             2 850       14,3            1 920      10,2

 SÄ                 1240         6,2            1 070        5,7

 N                       43       0,22                 83      0,44

 P                         4       0,02                 –4)           – 

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton              Totalt   kg/ton 
AVFALL                                                                   ton  slutprod                  ton slutprod

Farligt                                                                         20       0,10                 40      0,21

Deponerat5)                                                                  0           –                   0          –

1990 2001 2002

140

200
188

Produktion
Kartong 1 000 ton

1990 2001 2002

39,1 39,2
COD kg/ton

1990 2001 2002

15

21,5
18,1

COD ton/dygn

35,2

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: 2002   2001

Investeringar 15,6    24,7

 varav förebyggande 4,4    22,7 

Interna och externa miljökostnader1) 32,8    49,8

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Ved, m3fub                                     1 441 700              4,3        1 354 900                4,4

Processvatten, milj. m3 resp m3              28,9               87                 28,1                 92

Kemikalier, ton2)                                  56 200            0,17             55 700              0,18

Fyllmedel, pigment, ton                      37 900            0,11             33 800              0,11

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Olja                      1 190 TJ         3,6 GJ             920 TJ          3,0 GJ

Biobränslen  Returlutar            6 080 TJ       18,3 GJ          5 910 TJ        19,4 GJ

  Bark, ved             1 660 TJ         5,0 GJ          1 620 TJ          5,3 GJ

Inköpt el                            305 GWh   0,92 MWh         291 GWh     0,95 MWh

Mottryckskraft                            148 GWh   0,44 MWh         132 GWh     0,43 MWh

                                                                                  2002                          2001
                          Totalt   kg/ton              Totalt    kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT                             ton slutprod                  ton slutprod

 S                         260      0,78               254      0,83

 NOX                     645      1,94               558      1,83

 Stoft                    247      0,74               141      0,46

 CO2 fossil       89 400       268          69 100       226

 CO2 biogen  791 100    2 376        773 100    2 535

 

                                                                                  2002                          2001
                             Totalt     kg/ton              Totalt   kg/ton 
UTSLÄPP TILL VATTEN                                ton  slutprod                  ton slutprod

 COD               7 360       22,1            7 140      23,4

 BOD                   627         1,9               597        2,0

 AOX                     58       0,17                 57      0,19

 SÄ                        18       0,05                 26        0,1

 N                        114       0,34               102      0,34

 P                          14       0,04                 14      0,05

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/ton              Totalt   kg/ton 
AVFALL                                                                   ton  slutprod                  ton slutprod

Farligt                                                                       165       0,50               252      0,83

Deponerat, vått                                                   25 500          77          22 000         72

– beräknat som torrt avfall                                   15 900          48          13 600         45

ÖVRIGA LEVERANSER                                    2002                            2001

Tallolja, ton3)                                                  9 940                           2 270

Värmeenergi, TJ4)                                                     255                              260

1990 2001 2002

245
267

69 66

230

75

Produktion
1 000 ton
■ Kartong ■ Avsalumassa

1990 2001 2002

1,7 1,94

Kväveoxider kg/ton

1990  2001  2002

1,5

0,780,83

Svavel kg/ton

1990 2001 2002

1,5
1,77

1,53

Kväveoxider ton/dygn

1990 2001 2002

1,4

0,710,70

Svavel ton/dygn

Tillstånd 1,5
1,83

1990  2001  2002

AOX kg/ton

1990 2001  2002

61,1

22,123,4

COD kg/ton

0,19

1,6

0,17

1990 2001 2002

AOX ton/dygn

1990 2001 2002

47,3

20,219,5

1,2

0,160,16

COD ton/dygn

Tillstånd 65

Tillstånd 1,8

Iggesund Paperboard

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans.  
3) För leverans till kemikalieindustrin.  
4) För leverans till Iggesunds Sågverk. Motsvarande bränsleenergi för att producera värmen och 
 medförda emissioner till luft redovisas under Iggesunds Sågverk.

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100% aktiv substans.  
3) I anslutning till bruket produceras av annat företag (Powergen CHP)
 värmeenergi och el baserad på naturgas.  
4) Ej analyserat.  
5) Inget avfall till deponi. 



Ströms bruk

Råvara: Kartong från Iggesunds Bruk och Workington
samt inköpt plastgranulat, folie med mera

Process: Plastbeläggning av kartong

Produkter: Plastbelagd och laminerad kartong

Varumärken: Invercote och Incada

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr: 2002   2001

Investeringar 0,3      0,3

 varav förebyggande 0,3         0 

Interna och externa miljökostnader1) 0,8      0,6

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt       slutprod                  Totalt         slutprod

Inköpt kartong, ton                             29 530            1,06              32 870              1,06

Plastgranulat, ton                                 2 410            0,09                2 690              0,09

Kemikalier (lim), ton2)                               150          0,005                   110            0,004

                                                                     2002                                     2001
                                                   per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Gasol                       0,7 TJ         25 MJ              0,8 TJ           26 MJ

Inköpt el                         9,1 GWh   0,33 MWh             9 GWh     0,30 MWh

                                                                     2002                                     2001
  Totalt          kg/ton                 Totalt            kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton         slutprod                    ton         slutprod

CO2 fossil  43              1,5                    53                1,7 

                                                                    2002                                       2001
                                                             Totalt          kg/ton                 Totalt            kg/ton 
AVFALL                                                    ton        slutprod                     ton         slutprod

Farligt                                                       3,0            0,11                    2,9              0,09

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans.

1990 2001 2002

2830

Produktion
Plastbelagd kartong
1 000 ton

31

Iggesunds Sågverk

Råvara: Talltimmer

Process: Sågverk

Produkter: Trävaror

Varumärken: Monolit, Quatrolit, Relax

Miljöinvesteringar och -kostnader, Mkr:   2002   2001

Investeringar                                                        0      1,2

 varav förebyggande                                          0      0,1

Interna och externa miljökostnader1)                  1,6      2,4

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per m3                                      per m3 
RÅVARUANVÄNDNING                     Totalt        slutprod                  Totalt         slutprod

Ved, m3fub                                       441 000              2,2            669 000                2,6

Processvatten, milj. m3 resp m3              0,01            0,05                  0,07                0,3

Kemikalier, ton2) resp kg                            62              0,3                     87                0,3

                                                                     2002                                     2001
                                        per m3                                      per m3 
ENERGIANVÄNDNING                       Totalt slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen  Olja3)                         36 TJ 0,2 GJ               57 TJ          0,2 GJ

Biobränslen Bark, ved3)              227 TJ 1,1 GJ             282 TJ          1,1 GJ

Inköpt el                             19 GWh 0,1 MWh           24 GWh       0,1 MWh

                                                                                  2002                          2001
  Totalt kg/m3  Totalt kg/m3 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton slutprod               ton slutprod

 S 0.3 0,002             0,4 0,002

 NOX 22 0,11              18 0,07

 Stoft 4,6 0,02             4,2 0,02

 CO2 fossil 2 740 14         4 390 17

 CO2 biogen 22 100 111       23 850 91

 

                                                                                  2002                          2001
                                                                             Totalt     kg/m3           Totalt        kg/m3 
AVFALL                                                                    ton  slutprod               ton   slutprod

Farligt                                                                          3       0,02              18         0,07

Deponerat, torrt                                                           3       0,02            126        0,48

1990 2001 2002

165
199

262

Produktion
Trävaror 1 000 m3

1990  2001  2002

ej
mätt

ej
mätt

0,11

0,07

Kväveoxider kg/m3

1990  2001  2002

0,15

0,002
0,002

Svavel kg/m3

1990 2001 2002

x
50

Kväveoxider kg/dygn

1990 2001 2002

70

0,81

Svavel kg/dygn

60

Iggesund Paperboard Iggesund Timber

Arkningsanläggningar

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

                                                                     2002                                     2001
                                                                              per ton                                     per ton 
RÅVARUANVÄNDNING                    Totalt        slutprod                  Totalt         slutprod

Kartong, ton                                        71 000 1,04              57 000 1,08

Plast                                                    58 ton 0,9 kg               17 ton 0,3 kg

                                                                     2002                                     2001
                                                   per ton                                     per ton 
ENERGIANVÄNDNING                     Totalt         slutprod                 Totalt         slutprod

Fossila bränslen     Naturgas                 2,3 TJ 34 MJ              1,8 TJ 34 MJ

Inköpt el                                           2,9 GWh 43 KWh          2,3 GWh 43 KWh

                                                                     2002                                     2001
  Totalt          kg/ton                 Totalt            kg/ton 
UTSLÄPP TILL LUFT  ton         slutprod                    ton         slutprod

CO2 fossil                                                130 1,9                  100 1,9

                                                                     2002                                     2001
                                                             Totalt          kg/ton  Totalt            kg/ton 
AVFALL                                                    ton         slutprod ton         slutprod

Deponerat, torrt                                         10            0,15 –1)                           –

1) Uppgift saknas

53

68

2001 2002

Produktion
Arkade produkter
1 000 ton

1) Exkl. kapitalkostnader, miljöskatter och -avgifter.  
2) 100 % aktiv substans.  
3) Värmeenergi från Iggesunds Bruk. Emissioner från produktionen av värmeenergi är inkluderade nedan.
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