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Holmens miljöarbete vid Iggesunds bruk  
 

Iggesunds bruk är beläget strax söder om Hudiksvall invid Iggesundsfjärden. Vid bruket tillverkas högkvalitativ 
solidkartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Några mil norr om Hudiksvall ligger 
Strömsbruk, där lamineras och plastbeläggs kartong från både Iggesunds bruk och från Holmens bruk i 
Workington. Skärnäs hamn tillhör Iggesunds bruk och ligger i anslutning till bruket. 
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Miljöarbete 2019 
 

Under 2019 låg stort fokus på biogen ångproduktion som är ett led i arbetet mot en fossilfri fabrik, bland annat 
har 1700 ton biogen beckolja ersatt fossil eldningsolja.  

Ett annat fokusområde under året var vattenminimering. Åtgärder har gjorts som har lett till minskat 
avloppsvattenflöde och till minskad vattenanvändning. Parallellt med det arbetet har en utredning tagits fram som 
identifierar ytterligare potential till vattenminimering.  

Två viktiga investeringar har gjorts under året. En 7-effektsindunstning har tagits i drift vilken möjliggör en 
effektivare energianvändning. På lövvedslinjen har syrgasblekning installerats vilket både minskar belastningen av 
TOC på avloppsvattenreningen samt minskar användningen av blekkemikalier.  

En stor utredning om avsättning för produktionsavfall har färdigställts och inom ramen för det projektet har bland 
annat provförbränning av vattenreningsslam genomförts med lovande resultat. 

Tillstånd för verksamheten 
Iggesunds bruk erhöll i oktober 2018 ett nytt tillstånd enligt Miljöbalken för en produktion av 500 000 ton massa 
och 450 000 ton kartong. Det nya tillståndet inkluderar Skärnäs hamn. Tillståndet togs i anspråk den 1 januari 
2019. 

Beläggnings- och lamineringsfabriken i Strömsbruk är sedan årsskiftet 2007/2008 klassad som en 
anmälningspliktig C-anläggning. 

Bolaget omfattas av regelverket kring handeln med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Bolaget har tillstånd för 
utsläpp av koldioxid och har tilldelats utsläppsrätter för handelsperioden 2013–2020. En ansökan om tilldelning 
för perioden 2021–2030 har lämnats in till Naturvårdsverket.  

Certifierade miljö- och energiledningssystem 
• Iggesunds bruks miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001. Energiledningssystemet 

certifierades 2005 och detta system uppgraderades mot ISO 50001 under 2011. 

• Bolaget har också ett certifierat system för spårbarhet av vedråvara enligt både FSC® (FSC-ID) och PEFC™. 

• Arbetsmiljöarbetet är sedan september 2016 certifierat enligt OHSAS 18001. Under 2020 kommer 
certifiering enligt 45001 att ske 

• Produktionsenheten i Strömsbruk samt Skärnäs Terminal ingår i samtliga certifieringar. 

Investeringar/miljö och energiåtgärder 
• En ny 7-effektsindunstning togs i drift under året. Investeringen kommer genom ökad torrhalt på luten att 

ge en energibesparing på ca 50 GWH/år 

• På lövvedslinjen installerades syrgasblekning i november, åtgärden kommer att minska TOC-belastningen 
på avloppsvattenreningen, samt minska förbrukningen av blekkemikalier.  

https://www.holmen.com/sv/hallbarhet/certifikat/
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• Den luftade dammen har uppgraderats med 4 stycken nya luftade och 4 stycken nya omrörare för att öka 
nedbrytningen i dammen. 

• Sluttäckning av Skärnäs deponi har fortsatt under året och ca 2,5 Ha har färdigställts. Under 2020 kommer 
ca 1 Ha att sluttäckas och därmed är sluttäckningen av Skärnäs deponi färdigställd.   

• Minskad mängd sotånga på sodapannan har lett till en besparing på 20 GWH som ånga jfr 2018. 

• Minskad mängd friblåst ånga har lett till en besparing på 11 GWh som ånga jfr 2018 

• Höjd vitlutsstyrka har lett till en besparing på 5 GWh som ånga jfr 2018 

• 1700 ton beckolja har ersatt eldningsolja på mesaugnen.  

• Sex bullerkällor har åtgärdats i syfte att komma ner till 45 dB(A), arbetet kommer att fortsätta under 
2020. 

Produktionsstörningar och klagomål 
Iggesunds bruk arbetar kontinuerligt med att bygga bort risker som kan innebära miljöpåverkande händelser. 
Under 2019 inträffade vid femton tillfällen händelser som innebar rapportering till tillsynsmyndigheten. 
Händelserna avsåg främst läckage på avloppsvattentub (fem st) samt överkörning av olika media som t.ex. lut och 
massa (tio st). Avloppsvattentuben mellan bruket och avloppsvattenreningen som var orsaken till läckage av 
orenat avloppsvatten har bytts ut under året. Inga ålägganden har kommit från tillsynsmyndigheten efter 
anmälningarna men bolaget har på eget initiativ valt att ha tillfälliga utsläpp som tema på den periodiska 
besiktningen 2020.   

Ett 10-tal klagomål har mottagits under året. Klagomålen har avsett lukt samt buller. Vad gäller buller har källan till 
bullret identifierats som larmljud och åtgärder har vidtagits för att rikta om ett av larmen för att minska ljudet mot 
samhället. Vad gäller lukt så har fler klagomål mottagits än normalt och detta under kort tid, lukten har också 
beskrivits som ”en annan lukt än tidigare”. Med anledning av detta har en undersökning inletts som syftar till att 
identifiera källan till lukten.  

Uppföljning av miljö- och energimål 2020 
• Färdplan mot ett fossilfritt bruk 

Andelen biogen ångproduktion ska överstiga 98 procent. 

• Minskad vattenförbrukning 
Avloppsvattenflödet ska under året minska med 5 procent jämfört med 2018. 

• Hållbar restproduktshantering 
Under 2019 ta fram en plan för en hållbar lösning för restproduktshanteringen. 

• Utfall 
Iggesunds bruk har uppnått sina tre miljö- och energimål för 2019. 
Andelen biogen ångproduktion uppgick till 98,6 procent 
Avloppsvattenflödet minskade med 7,7 procent jämfört med 2018 
En plan för hållbar lösning för restproduktshantering togs fram i projektet ”Restprodukter 3.0” 
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Planerade miljö- och energiåtgärder 2020 
Under 2020 kommer arbete med att sluttäcka bolagets industrideponi i Strömsbruk att inledas. Tidplan för 
sluttäckningen kommer att fastslås under Q1 2020.  

Investering i så kallad envägssotning på sodapannan beräknas leda till en energibesparing på ca 20 
GWh/år. 

Ett varmt filtrat från barrvedslinjen kommer att kopplas till matarvattenförvärmningen, detta förväntas leda till en 
energibesparing på 1 GWh/år.  

Cirka 13 bullerkällor kommer att åtgärdas under året i syfte att minska externt buller ner till 45 dB(A) 

Så kallad SNCR-teknik kommer att installeras på panna P12 under 2020 eller tidigt under 2021. 

Miljö och energimål 2020 
• Färdplan mot ett fossilfritt bruk 

o Andelen biogen ångproduktion ska överstiga 98 procent. 

o Vi ska ta fram en färdplan mot ett fossilfritt Bruk 

• Optimerad energianvändning 

o Energianvändningen per ton Invercote ska understiga 5,0 MWh/ton 

• Minskad vattenanvändning 

o Avloppsvattenflödet ska understiga 65 000 kubik per dygn 

• Hållbar restproduktionshantering 

o Senast 30 juni 2020 ska det vara möjligt att sortera hushållsavfall på hela Iggesunds Bruk 

o Volymen hushållsavfall ska minska med 30 % jämfört med 2019 

o Vikten osorterat mindre produktionsavfall ska minska med 50 % jämfört med 2019 

Vattenmiljön vid Iggesunds bruk  
Iggesunds bruk är beläget vid de trånga fjärdarna Iggesundsfjärden och Gårdsfjärden som har låg 
vattenomsättning. 

Bolaget deltar i programmet för samordnad recipientkontroll i Nordöstra Hälsingland vilket avser kontroll av olika 
verksamheters miljöeffekter på de berörda vattensystemen, både sjöar, vattendrag och kustvatten. Genom 
bolagets egenkontroll utförs även recipientprovtagning i brukets närområde sex gånger per år under den isfria 
perioden. 

Nedan redovisas data från 2018 och 2019 års recipientkontroll och en bedömning av tillståndet i Gårdsfjärden 
avseende växtnäringsämnen baserat på uppgifter från Nordöstra Hälsinglands vattenvårdsförbunds 
sammanställning 2018. En uppdaterade siffror samt en uppdaterad bedömning av status blir tillgänglig i mars. 
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Syreförbrukande ämnen 
Iggesunds bruks andel av från land total tillförd mängd syreförbrukande ämnen (baserat på mätning av totalt 
organiskt kol) till Iggesundsfjärden och Gårdsfjärden uppgick 2018 till cirka 30 procent. 

Syremättnadsgrad 
Syremättnadsgraden i bottenvattnet i Gårdsfjärden var som årsmedelvärde 87 procent under 2019. Ytvattnet i 
brukets närområde hade en syremättnadsgrad på 89 procent som årsmedelvärde och bottenvattnet i brukets 
närområde ett årsmedelvärde på 81 procent under 2019. 

Växtnäringsämnen 
Kväve: Årsmedelvärdet av totalkväve i Gårdsfjärdens ytvatten var 304 mikrogram per liter under 2019. 

Iggesunds bruks andel av den totala tillförseln av kväve till Gårdsfjärden uppskattades 2018 till ungefär 20%. 
Årsmedelvärdet av totalkväve i Gårdsfjärdens ytvatten var då 354 mikrogram per liter. 

Fosfor: Årsmedelvärdet av totalfosfor i Gårdsfjärdens ytvatten var 16 mikrogram per liter under 2019. 

Iggesunds bruks andel av den totala tillförseln av fosfor till Gårdsfjärden uppskattades 2018 till ungefär 50%. 
Årsmedelvärdet av totalfosfor i Gårdsfjärdens ytvatten var då 16,8 mikrogram per liter. 

Sammanvägd bedömning 
Den sammanvägda bedömningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder av Gårdsfjärdens status avseende 
näringsämnen (kväve och fosfor) är gjord för perioden 2016–2018. Statusen bedömdes som god. För totalfosfor 
var medelhalten 2016–2018 bland de lägsta uppmätta i tidsserien 

Kommentarer 
Sedan 1980-talet har brukets utsläpp av gödande ämnen minskat kraftigt. Vid provfiske 1987 karaktäriserades 
fisklivet i Gårdsfjärden som typiskt för näringsrika vattenområden. Vissa förändringar mot ett mer normalt 
tillstånd noterades 1996, men fortfarande var fiskproduktionen hög och med en övervikt för mörtfiskar. 

Återhämtningen går långsamt i så slutna områden som Gårdsfjärden där stora mängder organiskt material och 
närsalter från tidigare utsläpp finns lagrade på bottnarna. 

1996 observerades störningar av leverfunktionen och fortplantningen hos abborre i Gårdsfjärden. Tillväxt och 
överlevnad var dock normala. Under 2001 genomfördes ytterligare studier av abborre i vattnen utanför Iggesund 
med liknande resultat som vid studien 1996. 

Undersökningar av fortplantning utfördes på såväl abborrar som sebrafisk under 2001 och 2002. Resultaten visade 
att abborrar som lekt i recipienten producerade rom med lika god kläckbarhet och larvöverlevnad som abborrarna 
i ett opåverkat referensområde och studierna av sebrafisk visade inte på några effekter. 

I slutet av 2009 togs en reningsanläggning i drift med kemisk flotation efter befintlig luftad damm. Denna har 
inneburit en minskad belastning på recipienten avseende framför allt närsalter. 

I samband med ansökan om nytt miljötillstånd genomförde bolaget en uppföljande fiskundersökning hösten 2009 
som visade att ett fåtal signifikanta skillnader, som inte kan betraktas som biologiskt betydelsefulla, förelåg mellan 
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de studerade lokalerna. Den hämning av fortplantningen som förelåg vid tidigare studier kunde inte längre 
beläggas varför resultaten indikerar en tydlig återhämtning. 

Fiskundersökningen genomfördes innan den kemiska flotationen togs i drift vilket innebär att den återhämtning 
som skett måste ha haft annan orsak, troligen de sedan tidigare införda interna åtgärderna. 

Inom tillståndsärendet utfördes även en hårdbotteninventering i augusti 2010 och undersökningen visade att de 
inre delarna av Gårdsfjärden och yttre delarna av Enångersfjärden storskaligt har förbättrats sedan 1987. 

Det är idag inte möjligt att i de undersökta delarna av Gårdsfjärden särskilja effekten av utflöde från Iggesundsån 
på bottnarnas växtsamhällen från effekten av punktkällan Iggesunds bruk i samma recipient. Någon synlig toxisk 
effekt finns inte. 

Sedimenten i Gårdsfjärden är finfördelade, oxiderade och fulla av liv. På stenar uppträder filtrerande organismer 
som sötvattensvampar, havstulpaner och hydror. Halterna av TOC i vatten och sediment tyder heller inte på några 
ovanliga förhållanden. 

Förekomsten av så kallade fibersediment, sediment med inslag av cellulosafibrer och andra rester från tidigare 
produktion av massa och papper, utanför Sveriges skogsindustrier har under senare år rönt stor uppmärksamhet. 
Utanför Iggesunds bruk har fiberbankar påträffats i den inre delen av Iggesundsfjärden samt i den angränsande 
Byfjärden. I syfte att undersöka vilken spridning och upptag i fisk som de sedimentbundna föroreningarna 
eventuellt förorsakar samlade man under hösten 2017 in fisk på olika avstånd från Iggesunds bruk. Fisken 
analyserades med avseende på halter av metaller och organiska ämnen. 

Samtliga morfologiska mått, fiskens tillväxt och fetthalt låg på en nivå som kan anses normal för kustfisk och 
skillnaderna mellan lokalerna var numeriskt små. För variabeln GSI (gonadsomatiskt index) varierade 
medianvärdet avsevärt mellan lokalerna och spridningen mellan individer inom varje lokal var betydande. Ett 
större antal individer från olika längdklasser skulle ha behövts för att utvärdera eventuella signifikanta skillnader i 
denna variabel mellan fiskeområdena. Halterna av kvicksilver vid samtliga lokaler var med betryggande marginal 
under EU:s gränsvärden för saluföring. Även ur ett generellt svenskt perspektiv är kvicksilverhalterna att betrakta 
som låga.  

Halterna av övriga undersökta spårämnesmetaller bestämdes i leverprover. Det förelåg en liten numerisk skillnad i 
halter mellan provtagningslokalerna och det gick inte att för någon metall urskilja någon lokal med påtagligt 
avvikande värden. Resultaten bekräftar den generella bild som erhållits från andra recipientundersökningar, att 
metaller med ursprung i skogsindustriella utsläpp ofta påträffas i sediment men har låg biotillgänglighet. 

När det gäller de undersökta klororganiska ämnena (PCB, DDT, HCB PCDD/Fs) så observerades generellt en svag 
gradient med något högre halter i Byfjärden som successivt avtar. I jämförelse med bedömningsgrunder för 
kemisk status för PCDD/Fs och PCB förelåg betryggande marginaler till aktuella gränsvärden. Halterna i sig kan 
heller inte betraktas som höga i relation till vad som uppmäts i andra områden runt Sveriges kust inklusive 
bakgrundslokaler utan påverkan från urbana verksamheter. 

Sammantaget visar undersökningen att de sedimentbundna föroreningar som påträffats som förhöjda halter i 
delar av området har en begränsad spridning till omgivande ekosystem och i liten grad upptas i fisk. Halterna i den 
undersökta fisken är i sig förhållandevis låga och i närheten av vad man mäter i bakgrundsområden utan direkt 
antropogen påverkan. 



  

 

 

 7(8) 

Nyckeltal produktion och miljö Iggesunds bruk  
 

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

        

Kartong 311 290 293 296 283 
Marknadsmassa 79 66 54  56 56  
Råvaror, 1 000 ton         
Virke, milj m3fub1) 1,76 1,65 1,65  1,66  1,55 
Vattenanvändning, milj m3 34,9 38,0 38,5  37,5  33,7 
Kemikalier2)) 108 90,1 80,2  82,4  68,7 
Fyllmedel, pigment2) 46,5 47,5 47,3 46,5   44.0 
Värmeenergi, GWh         
Produktion vid bruk från  
returlutar, bark och vedrester 

2558 2 479 2 434  2 522  2 365 

Fossila bränslen 53 101 105 105   73 
Elenergi, GWh         
Produktion vid bruk 309 304 256  347  289 
Utsläpp till luft         
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), 
ton 

27 36 33 33   45 

Kväveoxider, ton 528 585 586 611   539 
Stoft, ton 21 40 26  31  40 
Fossil koldioxid, 1 000 ton 12,1 25,7 24,0  26,7  17,7 
Biogen koldioxid, 1 000 ton 847 876 811  884  793 
Utsläpp till vatten         
COD, (organisk substans), 1 000 ton  4,8 5,1 4,8  4,8  5,8 
Suspenderade ämnen, ton 718 874 813  975  1 157 
AOX, (klorerad organisk substans), 
ton 

43,3 47,5 46,3  50,2  55,2 

Kväve, ton 50 59 53  59  77 
Fosfor, ton 4,8 4,8 4,1  4,1  8,9 
Biprodukter, 1 000 ton         
Till energiproduktion, 
internt/externt  

244 246 252  250  212 

Nyttiggjort eller till återvinning3) 64 36 70 84 57 
Avfall, 1 000 ton         
Tallolja, 1 000 ton4) 10 13 14  12,8 11,9 
Farligt5) 1,7 1,4 1,1 1,3   0,8 
Deponerat (vått) 0,4 7,0 1,8  0,1  0,2 
Energileveranser          
Värmeenergi, GWh6) 142 142 125  113  119 
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1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis 

från Iggesunds sågverk till Iggesunds bruk. 
2. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 137 900 ton och för 

fyllmedel och pigment 61 000 ton. 
3. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för 

tillverkning av jordprodukter. 
4. För leverans till kemikalieindustrin. 
5. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Skärnäs Terminal 

omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2019 uppgick mängden av detta 
avfall till 295 (282) ton (är inte inkluderat i uppgiften). 

6. Värmeenergi från Iggesunds bruk levereras till det närliggande Iggesunds sågverk (138 GWh). 
Värmeenergi levereras också till närliggande samhälles fjärrvärmenät (4,0 GWh). 
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