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Miljöarbete på Holmen Energi 
 

Holmen Energi optimerar Holmens energibehov i Sverige och förvaltar 
koncernens vatten- och vindkraftsanläggningar. Hel- och delägda vattenkraftverk finns i Umeälven, Faxälven, 
Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Holmen Energi bevakar koncernintresset vid utbyggnad av 
mottrycksproduktion och vindkraft. Holmen Energi bevakar också koncernintresset för frågor om energiinköp, 
energiskatter, energieffektivisering, utsläppsrätter, ursprungsgarantier, elcertifikat och gasförsörjning. 
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Tillstånd för verksamheten för vattenkraftanläggningar 
 

Produktionen av elkraft vid Holmens hel- och delägda vattenkraftverk kräver tillstånd för vattenverksamhet 
(Miljöbalkens regler), där miljövillkor ingår. Tillstånd innehas för samtliga kraftverk. Baserat på 
energiöverenskommelsen trädde den 1 januari 2019 ny miljölagstiftning ikraft. Lagstiftningen innebär bland annat 
att vattenkraftsverksamheter ska ansöka om omprövning enligt miljöbalken mellan 2022 och 2037 i enlighet med 
en nationell plan.    

Produktionen i de hel- och delägda vattenkraftanläggningarna uppgick 2019 till 1 033 GWh (2018:1050 GWh) 
vilket var något lägre än normalt på grund av något lägre nederbörd än normalt, främst i Östergötland 
(normalårsproduktion cirka 1,1 TWh). Vattenkraftproduktionen är en förnybar och uthållig energiform och 
uppfyller höga miljökrav. I Holmens helägda vattenkraftanläggningar tillämpas Holmens Miljö- och energipolicy. 

Produktionsstörningar 
Inga större störningar inträffade under 2019 som påverkade tillgängligheten i Holmens vattenkraftanläggningar. 

Dammsäkerhet 
Den lagstiftning som infördes 2014 har tillämpats genom egenkontroll och rapportering till respektive 
Länsstyrelse. Holmen Energi har utrett och givit förslag på riskklassning som Länsstyrelserna skall besluta om enligt 
den nya lagstiftningen. Årsrapportering av dammsäkerhet rapporteras årligen till Länsstyrelserna. Under 2019 
genomförde Holmen Energi inspektioner och besiktningar enligt kraftindustrins riktlinjer för dammsäkerhet 
(RIDAS). Eventuella skador mot tredje man nedströms respektive damm, försäkras i en gemensam 
dammansvarsförsäkring för hela Sverige.  
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Miljöarbete 2019 
Vattenkraft 
I de delägda vattenkraftsanläggningarna tillämpas huvudägarens miljöpolicy. Holmen Energi har tillsammans med 
övriga anläggningsägare gemensamma vattenregleringsföretag som sköter dammsäkerhet, vattenreglering och 
fiskefrågor. 

Utsläpp av koldioxid från reglerade vattenmagasin är små. Olja finns i lager och reglersystem för aggregaten och 
en viss risk för utsläpp till vatten föreligger. Skydds- och larmsystem finns installerade för att minimera risken för 
oljeläckage. Drift och tillsyn av anläggningarna och hantering av farligt avfall sköts av egna anställda och 
miljöcertifierade entreprenadföretag. 

Tillsammans med Tekniska Verken i Linköping har fångst- och transportåtgärder genomförts för utvandrande 
lekfärdig ål från sjöarna Glan och Roxen till Motala Ström. 

Under 2020 fortsätter arbetet med dammsäkerhets-, anläggnings- och arbetsmiljöåtgärder vid såväl hel- som 
delägda anläggningar. Undersökningar planeras i de vattendrag där Holmens helägda vattenkraftverk ligger för att 
erhålla kompletterande underlag för bedömning av ekologisk status.  

Ett förnyelseprojekt av Junsterforsen Kraftverk är påbörjat och genomförande är planerat till 2022. Det innefattar 
bland annat ett nytt oljefritt löphjul för att minska mängden olja i anläggningen och därmed risken för oljeutsläpp.  

För vattenkraftverk i Sverige kommer miljötillstånden bli omprövade, som en konsekvens av ramdirektivet för 
vatten. Processen bedöms ta många år. Holmens kraftverk har överlag goda förutsättningar att klara 
miljöanpassningen utan större produktionsinskränkningar. Holmen anläggningar anmäldes under 2019 till den 
nationella planen för miljöprövning av vattenkraftverk.  

Vindkraft 
Holmen är en stor markägare och har möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna 
områden med goda vindförutsättningar. Vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i 
form av bränsleråvaror. Produktionen är koldioxidfri. Effektivare vindkraftverk och låga driftskostnader driver på 
utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Under 2019 har Holmen därför fortsatt att kartlägga koncernens markinnehav 
för att identifiera gynnsamma områden för framtida vindkraftsetableringar. Analysen visar att ett 20-tal platser 
bedöms som lämpliga för uppförande av vindkraftsparker.  

Vi sålde Stavro Vind AB, två vindkraftparker (Blodrotberget och Blackfjället) som nu håller på att byggas med en 
installerad effekt på 250 MW och en förväntad årsproduktion ca 750 GWh/år. Holmen har också beslutat att i 
egen regi uppföra Blåbergsliden med förväntad produktion om ca 440 GWh/år. En ansökan i projekt Blisterliden 
om att bygga ytterligare ca 500–600 GWh i Västerbotten är under tillståndsprövning och tillstånd kan troligen 
erhållas under 2020. 

Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 uppförde Holmen under 2014 en vindkraftspark vid Varsvik 
några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik. År 2019 gav en produktion på 152 GWh, varav Holmens 
andel är 50 procent, det vill säga 76 GWh. Trots relativt låga el- och certifikatpriser fortsätter vindkraftens andel av 
total elproduktion att öka i Sverige. Holmens strategi är att utveckla konkurrenskraftiga projekt som ger god 
lönsamhet för koncernen. 

Incident 
I februari inträffade ett växellådshaveri vid Varsviks vindkraftpark. Haveriet ledde till att olja läckte ut. Det kan ha 
rört sig om rört sig om totalt 20–50 liter. Ingen olja hade runnit ut i gruset utanför fundamentet. 
Absorbentmaterial har lagts ut för att ta hand om den olja som eventuellt kommer ner. Man bedömde den 
sammantagna miljöpåverkan som mycket låg. Ärendet anmäldes till länsstyrelsen. 
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