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Miljöarbete vid Hallsta pappersbruk  
 

Vid Hallsta Pappersbruk tillverkas MF magasin- och bokpapper av termomekanisk massa (TMP). Bruket är 
beläget i norra Roslagen vid Edeboviken, en ca 1 mil lång vik som mynnar i Östersjön. 
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Miljöarbete 2019 
 

Det fiber- och bioslam som faller från brukets avloppsrening komposteras norr om fabriken (Norra plan). 
Processen för kompostering har utvecklats under året med en inblandning av bark med ca 10 %, vilket förbättrar 
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slammets sammansättning och skyndar på komposteringsprocessen samtidigt som lukter minskar. Försäljningen 
av den färdigkomposterade produkten fibermull har ökat. 

Anläggningsarbetet med sluttäckningen av Ryadeponin har slutförts under året och endast slutjusteringar samt 
godkännande från tillsynsmyndigheten kvarstår.  

Den redan 2011 inlämnade avslutningsplanen för Ehnsjö 3, som är brukets deponiområde för muddermassor, 
avslogs av Länsstyrelsen. Beslutet överklagades av Holmen till Mark- och miljödomstolen och frågan återfördes 
därefter tillbaka till Länsstyrelsen. Efter förnyad dialog om utökad provtagning så godkändes brukets reviderade 
provtagningsplan i början av 2019. Provtagningen genomfördes under sommaren och analysarbetet påbörjades 
under hösten och beräknas vara klart i början av 2020. Analysresultatet kommer att ligga till grund för fortsatta 
beslut om avslutningsplanen. 

Åtgärder som vidtagits efter problemen i avloppsreningen under hösten 2018 har givit resultat och reningen har 
fungerat bra under hela året och med god marginal till både utsläppsvillkor och BAT-AEL för helåret. Ett par 
incidenter under hösten medförde riktvärdesöverskridande för en parameter. Före sommaren togs beslut om 
investering för ombyggd avloppsrening, vilken initierades under sommaren. 

Målarbetet har utvecklats vidare med ett stort fokus på miljö- och energifrågor samt ökad involvering av hela 
brukspersonalen. 

Tillstånd för verksamheten  
Verksamheten vid Hallsta Pappersbruk bedrivs enligt tillstånd från miljödomstolen från år 2000. Ett separat 
tillstånd finns sedan 2015 för kompostering av slam till fibermull och lagring av bark på Norra plan.  

Hallsta Pappersbruk har även tre vattendomar från 1930, 1955 och 1979 som reglerar tillståndet för försörjning av 
processvatten från närliggande sjösystem. 

Holmen Paper Hallsta omfattas sedan 1 januari 2005 av regelverket för handel med utsläppsrätter för fossil 
koldioxid. Bruket har tillstånd för utsläpp av växthusgaser inom ramen för den nu gällande handelsperioden 
2013-2020. Under 2019 lämnades ansökan in för nästa handelsperiod (2021–2030). 

Från och med 2015 års miljörapport redovisas fabrikens utfall och status i förhållande till gällande BAT-villkor. 
Dessa villkor gäller skarpt sedan den 1 oktober 2018. 

Miljöcertifieringar 
• Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001. 

• Energiledningssystemet certifierades enligt SS 627750 år 2005 och sedan 2011 enligt den nya 
internationella standarden ISO 50001. 

• Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt OHSAS 18001 sedan 2012. 

• Holmen Paper Hallsta är sedan 2007 spårbarhetscertifierat för vedråvara och från 2016 även för 
biobränsle (Chain-of-Custody). 

• Samtliga produkter från Hallsta är godkända för miljömärkning enligt EU Ecolabel. 
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Investeringar och åtgärder 
Ett anläggningsprojekt med målet att skapa en kostnadseffektiv, mer lättstyrd och bättre processlösning för 
avloppsreningen påbörjades under året. Projektet innehåller ett flertal delar där nya kyltorn, ombyggnad till 
MBBR-teknik (Moving Bed Bio Reactor) och renovering av bassängen för försedimentering är de viktigaste. De nya 
kyltornen tas i drift under våren 2020 och övriga delar successivt under sommarperioden med intrimning under 
hösten.  

Produktionsstörningar och klagomål 
I mars inträffade ett utsläpp med svaveldioxid i samband med att bil och släp skulle lossas samtidigt. Efter lossning 
av släpet missades ventiler att stängas och när sedan bilen skulle lossas så strömmade svaveldioxid via 
avluftningsventiler. Kemikalielossare kunde snabbt aktivera nödstopp och utsläppet blev begränsat. 

Under sommaren inträffade ett utsläpp till mark i samband med uppstart av bassäng för biologisk rening. En trasig 
ventil orsakade problemet och området har efteråt byggts om för att förhindra framtida incidenter. Månaden 
klarades ändå utan riktvärdesöverskridanden. 

Under augusti och september blev det riktvärdesöverskridanden för fosfor. Överskridandet i augusti beror 
sannolikt på att anaeroba zoner uppstått i biologin vilket kan leda till att näringsämnen frigörs från bioslammet. En 
trolig orsak var haverier på flera mekaniska luftare vilket gjorde att syrekapaciteten blev kraftigt försämrad 
samtidigt som belastningen var hög. 

I september så var det problem med en urealeverans som skapade obalans i systemet. Utebliven kvävedosering 
innebär även störning i fosforbalansen och utsläppen blev därför höga under flera dagar. 

Under sommaren har klagomål på obehaglig lukt från Norra plan inkommit från närboende norr om fabriken. För 
att minska uppkomna lukter har under året försök med inblandning av bark i slammet genomförts. 
Barkinblandning förbättrar kolbalansen i slammet och analyser visar på kraftigt minskade lukter samtidigt som det 
skyndar på komposteringsprocessen. Under höst/vinter 2019/2020 fortsätter barkinblandningen till slammet och 
från sommaren 2020 kommer allt material som finns på komposteringsanläggningen att ha barkinblandning. 
Fortsatt utvärdering av effekten av det fullskaliga försöket kommer att fortsätta under första halvåret 2020.  

Uppföljning av miljö- och energimål 2019  
Under 2019 har bruket jobbat med att optimera såväl el-, vatten-, ved samt kemikalieförbrukningen. Gällande 
vattenförbrukning så har vidtagna åtgärder bidragit till att kraftigt minska förbrukningen och målet har uppnåtts. 
Även för ved har målet kunnat uppnås, en följd av nyinstallerad process för avbarkning.  

För el har många start och stopp under året medfört svåra förutsättningar för en effektiv elförbrukning och målet 
har inte kunnat uppnås. Nyttjande av kemikalier minskade i början av året, bland annat som en följd av ett nytt 
avvattningssteg mellan TMP-fabriken och PM12 som togs i drift under hösten 2018. Som följd av en låg 
medelljushet på inkommande ved under sommaren krävdes ökad blekning vilket medfört att målet inte har 
kunnat uppnås. 

Planerade och utförda miljö- och energiåtgärder 2019 
Beslut om ombyggd process för avloppsreningsanläggningen togs före sommaren och projektet påbörjades under 
hösten med inledande renoveringsarbeten. Under vintern 2019/2020 kommer tre gamla kyltorn att tas ur drift 
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och ersättas med två nya, vilket säkrar drifttillgängligheten. Ombyggnationen fortsätter under 2020 och kommer 
att vara klar till hösten samma år.  

Den ombyggda avloppsreningsanläggningen kommer att leda till en mer effektiv och robust drift vilket ger bättre 
förutsättningar för minskade utsläpp till vatten. Andra positiva effekter är bland annat bättre energiprestanda, 
minskad dosering av kemikalier och ett mer lättavvattnat slam som bidrar till en snabbare komposteringsprocess 
med mindre lukter. 

Miljö- och energimål 2020 
Under 2020 fortsätter arbetet med att effektivisera resursanvändningen, med fokus på el, vatten och 
tillsatsmaterial. I fokus kommer även en lyckad implementering av projektet för avloppsreningen att ligga. 

 

Vattenmiljön vid Hallsta Pappersbruk 
Hallsta Pappersbruk är beläget i Roslagen vid Edeboviken, en långsmal vik med begränsad vattenomsättning. 
Edeboviken är förbunden med Galtfjärden och Singöfjärden i Östersjön. 

Edeboviken och utanförliggande fjärdar 
Hallsta Pappersbruk ombesörjer årligen recipientkontroll i Edeboviken och utanförliggande fjärdar. Förutom 
utsläpp av renat avloppsvatten från bruket belastas viken även av tillrinnande vattendrag, utsläpp från ett 
kommunalt avloppsreningsverk, dagvatten från Hallstavik samhälle, fartygstrafik till och från bruket samt en 
småbåtshamn. 

Edebovikens och fjärdarnas sammanvägda så kallade ekologiska status avgörs primärt av biologiska variabler 
såsom växtplankton, bottenfauna och fastsittande vegetation. Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, siktdjup 
och syreförhållanden används som stöd vid bedömning av status. Statusklassificering gjordes i enlighet med 
gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19 med ändringar enligt HVMFS 2018:17). En sammanvägd bedömning visar på 
dålig status för Edeboviken, otillfredsställande status för Galtfjärden och måttlig status för Singöfjärden. För 
Galtfjärden indikerar bedömningen en försämring jämfört med föregående år. För övriga två havsområden är 
läget oförändrat. 

Syreförhållanden och syreförbrukande ämnen 
Mätningar under perioden 2017-2019 visar generellt på goda syrgasförhållanden och hög status i Edeboviken och 
utanförliggande fjärdar. Syrgasförhållandena var genomgående goda i bottenvattnet även vid skiktade 
förhållanden, undantaget i Singöfjärden där de motsvarade måttlig status i februari. Till skillnad från föregående 
tre år (2016–2018) uppmättes inte vid något enda tillfälle låga syrgashalter i inre Edebovikens ytvatten. Brukets 
andel av den totala tillförseln syreförbrukande ämnen till Edeboviken är drygt 30 procent. 

Växtnäringsämnen 
Högst halter av fosfor och kväve uppmäts normalt i Skeboån varefter halterna avtar med ökande avstånd från 
Edebovikens inre del. Edeboviken framstår som det mest näringspåverkade havsområde som ingår i aktuell 
recipientkontroll. Viken karakteriseras av höga kvävehalter under vintern (otillfredsställande-dålig status) och 
höga fosforhalter under sommaren (otillfredsställande-dålig status). Singöfjärden är det minst påverkade 
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havsområdet. Edeboviken och Galtfjärden bedöms sammantaget ha otillfredsställande status med avseende på 
näringsämnen. Singöfjärden bedöms ha måttlig status. 

För perioden 1990–2019 kan en trend av ökande fosforhalter iakttas för Edeboviken. De utanförliggande fjärdarna 
uppvisade ökande fosforhalter till och med 2013. Sett till hela perioden observeras ökande kvävehalter för 
Edeboviken och fjärdarna. Inga trender kan beläggas för det senaste decenniet (2010–2019). För det största 
tillrinnande vattendraget Skeboån som mynnar i Edebovikens inre del ses avtagande fosforhalter för hela perioden 
och i övrigt inga trender.  

Brukets andel av den totala tillförseln av fosfor och kväve till Edeboviken är cirka 10 respektive drygt 30 procent. 

Bottenfauna och fastsittande vegetation 
Bottenfauna undersöks årligen. Utfallet av den senaste bedömningen, baserad på 2019 års data, är dålig status för 
Edeboviken, otillfredsställande status för Galtfjärden och måttlig status för Singöfjärden. För Galtfjärden indikerar 
bedömningen en försämring jämfört med föregående år. För övriga två havsområden är läget oförändrat. 

Inventering av fastsittande vegetation utförs vart tredje år med den senaste undersökningen 2017. Inventeringen 
indikerar dålig till måttlig status vid de tre stationer som besöktes i Edeboviken, måttlig-god status i Galtfjärden 
och god-hög status i Singöfjärden. Jämfört med den senaste inventeringen (2014) bedöms läget vara oförändrat. 

Sediment 
Undersökning av metaller och extraktivämnen i sediment utförs vart tredje år och senast 2017. Vid analys av 
metallhalter i sediment uppvisade en tredjedel av proverna tydligt lägre halter och tio procent tydligt högre halter 
jämfört med föregående undersökningstillfälle (2014). För resterande prover var halterna i stort sett oförändrade. 
Blyhalterna i inre Edeboviken och Singöfjärden låg på en nivå som innebär att god kemisk status inte uppnås. 
Metaller som uppvisade stor till mycket stor avvikelse från jämförvärden (förindustriella halter) var i inre 
Edeboviken bly, koppar, kadmium, krom, kvicksilver och zink, i centrala och yttre Edeboviken koppar respektive 
krom, i Galtfjärden krom samt i Singöfjärden bly, krom och koppar. Så kallade extraktivämnen uppvisade för 
samtliga stationer mycket kraftigt förhöjda halter i jämförelse med tidigare undersökningsår (2006, 2011, 2014). 
Halterna var lägst i inre Edeboviken och Singöfjärden, och högst i Edebovikens yttre del. 

Fisk 
Hälsotillståndet hos fisk undersöks vart femte år. Den senaste undersökningen genomfördes 2018 och indikerade 
ett något sämre hälsotillstånd för abborre i Edebovikens inre/södra del jämfört med i vikens yttre/norra del. I 
jämförelse med tidigare undersökningsår sågs för Edeboviken en ovanligt hög aktivitet i leverns avgiftningssystem 
(EROD-aktivitet), dock inom det intervall som rapporteras för nationella referensområden. Nästa 
fiskhälsoundersökning utförs 2023. 
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KPI produktion och miljö Hallsta pappersbruk 
 

Produktion och miljö 2019 2018   2017 2016 2015 
Hallsta pappersbruk,  
Produktion, 1 000 ton 

        

Papper 456 548 566  506  498 
Råvaror, 1 000 ton         
Virke, milj m3fub 1,00 1,23 1,29   1,13  1,10 
Inköpt massa 1,8 4,4 6,5  3,0  5,8 
Vattenförbrukning, milj m3 10,7 12,0 11,8  11,2  10,7 
Kemikalier1) 23,1 31,5 24,9  22,5  21,8 
Fyllmedel, pigment1) 37,7 42,7 32,7  30,5  37,5 
Värmeenergi, GWh         
Återvunnet i TMP-processen2) 495 705 664  620  599 
Fossila bränslen 3 4 4  4  4 
Utsläpp till luft         
Fossil koldioxid, 1 000 ton 0,01 0,01  0,01  0,01  0,01 
Utsläpp till vatten         
COD, (organisk substans), 1 000 ton  2,2 4,3  3,3  3,8  3,2 
Suspenderande ämnen, ton 119 676  214  416  141 
Kväve, ton 26 65  50  47  37 
Fosfor, ton 2,0 3,1  2,5  2,5  2,0 
Biprodukter, 1 000 ton         
Till energiproduktion, externt 112 139  170 117   144 
Nyttiggjort eller till återvinning3) 58 51 53 46 44 
Avfall, 1 000 ton         
Farligt4) 0,18 0,01  0,17  0,20  0,04 
Deponerat (vått) 0,3 0,07  0,07  0,06  0,1 
Energileveranser          
Värmeenergi, GWh5)  7,3 4,8  11,6  4,2  13 
  

1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 41 800 ton och för 
fyllmedel och pigment 54 400 ton. 

2. Av använd el vid TMP-tillverkningen vid Hallsta pappersbruk bildas värmeenergi som återvinns 
och används i produktionen. 

3. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för 
tillverkning av jordprodukter. 

4. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Hallsta pappersbruk 
omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2019 uppgick mängden av detta 
avfall till 367 (352) ton (är inte inkluderat i uppgiften). 

5. Från Hallsta pappersbruk levererades värmeenergi till närliggande samhälles fjärrvärmenät. 
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