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Miljöarbete vid Iggesunds sågverk 
 

Iggesunds sågverk ligger strax söder om Hudiksvall. Vid sågverket tillverkas med råvara huvudsakligen från 
Hälsingland och Härjedalen furuträvaror med inriktning mot industrikunder. Huvuddelen av produkterna 
används för tillverkning av synligt trä i boendemiljö. 
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Miljöarbete 2019 
 

Iggesunds sågverk arbetar med ett integrerat verksamhetssystem. Systemets ingående standarder är 
miljöledningssystemet ISO 14001, energilednings-systemet ISO 50001 samt kvalitetsledningssystemet ISO 
9001. Rutiner och processer beskrivna i verksamhetssystemet ligger till grund för företagets 
förbättringsarbete. 

Iggesunds sågverk ingår i ett biokombinat med Iggesunds bruk. Biokombinatet ger synergier som minskar 
miljöbelastningen. Biprodukter (bark, spån, torrflis) från sågverket nyttjas i brukets fastbränslepannor och 
genererar biobaserad fossilfri energi i form av el, ånga och värme. Sågverket köper ånga från bruket till 
sin torkningsprocess. Spillvärme nyttjas till uppvärmning av produktionslokaler. 

Effektivisering av energianvändning och säkerställd fraktionssorterad avfallshantering bidrar till låg 
miljöbelastning. Ökad produktion med högt råvaruutnyttjande ger ökade leveranser av förnyelsebart 
biobränsle. 

Tillstånd för verksamheten 
Verksamheten bedrivs sedan 2014 med tillstånd enligt Miljöbalken. 
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Miljöcertifieringar 
• Holmen Timbers miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1999. 

• Holmen Timbers energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2011. 

• Iggesunds sågverk ingår i certifikaten för miljöledningssystem sedan 1999 och 
energiledningssystem sedan 2011. 

• Holmen Timber är spårbarhetscertifierat enligt PEFCTM (2004) samt FSC® (FSC-ID) (2005). 

• Iggesunds sågverk ingår i spårbarhetscertifikaten för PEFCTM sedan 2004 samt FSC® sedan 2005. 

Investeringar/miljöåtgärder 
Iggesunds sågverk är uppfört för att fullt driftsatt nå hög produktivitet med effektivt utnyttjande av 
tillförd råvara och energi. Under 2019 införde sågverket ett databaserat logistiksystem för lagerhållning 
av färdigvaror. Systemet effektiviserar logistiken i pakethanteringen vilket möjliggör lägre 
dieselförbrukning. 

Antalet lagerplatser under tak för färdigtorkade ströpaket utökades under året. Lagerplatserna ökar 
tillgängligheten och utnyttjandegraden i torkprocessen vilket möjliggör högre produktion samt effektivare 
lagerställning av ströpaket före och efter tork. Effektivare pakethantering bidrar till lägre 
dieselförbrukning.  

Fordonsparken förnyades med timmer- och gaffeltruckar med modern katalysatorteknik. 

Utbyte av lysrörsbelysning till LED-armaturer gjordes i timmersorteringen, råsorteringen samt 
justerverket. Den årliga energibesparingen blir cirka 200 MWh.  

Ett antal kemikalier byttes ut mot mindre miljöpåverkande alternativ. 

Sammantaget ger förbättringarna en minskad miljöbelastning via minskade koldioxidutsläpp från interna 
transporter samt säkrare arbetsmiljö. Ökad tillgänglighet och högre produktion i anläggningen ger en 
effektivisering av elförbrukningen. Högre utnyttjande av timmerråvaran ger ökad volym biobränsle. 

Produktionsstörningar och klagomål 
Inga produktionsstörningar med miljöpåverkan förekom under året. Inga klagomål riktades mot 
sågverket. 

Uppföljning av miljömål 2019  
Med 2018 års utfallssiffror som utgångspunkt. 

• Effektivisera elförbrukning med 3 procent mätt som kWh per m3 sv. 

o Verksamhetsåret 2019 gav ingen effektivisering av elförbrukningen. 

• Effektivisera dieselförbrukning med 1 procent mätt som liter/ m3 sv. 

o Verksamhetsåret 2019 gav 6 procents effektivisering per m3 sv.  

https://www.holmen.com/en/sustainability/sustainability-reporting/permits-certificates-management-systems/holmens-license-number/
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Miljömål 2020 
Med 2019 års utfallssiffror som utgångspunkt. 

• Effektivisera elförbrukning med 1 procent mätt som kWh per m3 sv 

• Bibehållen dieselförbrukning runt 1,5 liter/m3 sågad färdigvara vid planerad 
produktionsökning. 

 

Vattenmiljön vid Iggesunds sågverk 
 

Iggesunds sågverk är anslutet till det kommunala avloppsvattennätet. Dagvattenutloppet sker i 
Iggesundsåns nedre del som i sin tur utmynnar i Iggesundsfjärden. Dagvattennätet belastas även av 
vatten från torkprocessen i kammartorkarna samt från bevattning av virke i mellanlager. 

Vatten för bevattning av timmerlagret tas från Iggesunds bruks industrivattensystem och lagras i en 600 
m3 stor bassäng. Via en pumpstation pumpas vattnet ut till bevattningsstolpar som är utplacerade i det 
sorterade och osorterade timmerlagret. Genom markavloppet återförs vattnet till en siktanläggning där 
returvattnet mekaniskt renas innan det återförs till bassängen. Bevattningssystemet är klimatstyrt och 
nyttjas under sommarperioden. Bassängen töms efter bevattningsperioden och pumpas till Iggesunds 
bruks luftade damm.  
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KPI produktion och miljö vid Iggesunds sågverk 
 

Produktion och miljö 2019 2018  2017  2016 2015 
Iggesunds sågverk,  
Produktion, 1 000 ton 

        

Trävaror, 1 000 m3 367 365 362   355  315 
Råvaror, 1 000 ton         
Virke, milj m3fub 0,76 0,74  0,77  0,76  0,66 
Värmeenergi, GWh         
Produktion vid bruk från  
returlutar, bark och vedrester1) 

138 136 121   110  103 

Fossila bränslen 6,0 7,8 7,4   7,6  6,3 
Elenergi, GWh         
Förbrukning 21 21 20   21  19 
Utsläpp till luft         
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 0,4 0,7 0,5   0,7  0,4 
Kväveoxider, ton 35 38 31   28  29 
Stoft, ton 2,5 2,8 3,7  5,7  7,0  
Fossil koldioxid, 1 000 ton 1,7 2,1 2,1   2,1 1,7  
Biogen koldioxid, 1 000 ton 50,5 43,8 45,4   41,8 39,8  
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, externt  144 165 186   170 129  
Avfall, ton         
Farligt2) 2,4 3,0 7,0   1,5 3,0  
  

1. Värmeenergi från Iggesunds bruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är 
inkluderade i tabellen. 

2. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 
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