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Miljöarbete vid bruket i Workington  
 

Iggesund Paperboards kartongbruk i Workington ligger i nordvästra England, utanför staden med samma namn. 
Bruket ligger i omedelbar anslutning till kusten, som är öppen och starkt påverkad av tidvattenströmmar.
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Miljöarbete 2019 
Det biobränsleeldade kraftvärmeverket gick fortsatt bra under 2019 och det planlagda underhållsstoppet som ska 
utföras varje halvår förlades till maj för att uppfylla lagkraven. El- och värmebehov blev tillgodosedda av 
kraftvärmeverket utom under det 15 dagar långa uppehållet och överskott av förnybar el exporterades till det 
allmänna elnätet. Utsläppen till luft låg inom de tillåtna gränserna. Kraftvärmeverket behöll alla nödvändiga 
certifieringar inklusive kvalitetscertifieringen Good Quality CHP (GQCHP). Alla certifieringar kontrollerades av 
myndigheterna under 2019. 

Miljötillståndet för bruket i Workington förlängdes i slutet av 2016 med hänsyn till införandet av BREF-
dokumentet (referensdokument för bästa tillgängliga teknik, BAT), och dess krav. Arbete pågår för att klara de nya 
BAT-AEL-gränsvärdena (utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik) för utsläpp till vatten. Flera 
förberedande studier genomfördes, däribland en bedömning av olika BAT-alternativ och en vattenbalans-
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beräkning för bruket. Resultatet av arbetet är en drift- och investeringsplan med olika etapper som ska 
genomföras i syfte att uppfylla tillståndskraven. Den första etappen, som startade redan 2014, var ett 
investeringsprojekt som syftade till att minska utsläppen av såväl fibrer som bestrykningspigment i 
avloppsvattnet. Märkbara minskningar har uppnåtts sedan detta arbete avslutades. 

Efter den första etappen skiftades fokus mot vattenbalansen – för att både stabilisera och minska den totala 
förbrukningen – och på att modifiera blekningsprocessen. En ökad lagringskapacitet för processvatten har skapats 
för att möjliggöra större återanvändning av vattenflödet, och på så sätt minska användningen av inkommande 
vatten. Vattenanvändningen är nu betydligt lägre än tillåtna nivåer och fortsätter minska tack vare 
effektivitetshöjande projekt. 

Den stegvisa metoden för värmeåtervinning som inleddes under 2017 fortsätter att stödja förbättringar när det 
gäller elproduktion och bränsleförbrukning. 

Tillstånd 
Under året har man vid bruket arbetat med miljöprogrammet för att uppfylla kraven i det senaste BREF-
dokumentet för massa- och pappersindustrin. Det dokumentet färdigställdes 2014 och sedan dess har bruket 
svarat på två Regulation 60-meddelanden, som är myndigheternas formella mekanism för att begära information. 
Det första meddelandet gällde en enkel genomgång av information och uppgifter med koppling till LCP-direktivet 
(stora förbränningsanläggningar). Det andra meddelandet gällde en fullständig BAT-genomgång av brukets 
processer och utsläpp mot bakgrund av BREF-dokumentet.  

Bruket i Workington uppfyller eller överträffar de uppdaterade BAT-kraven, utom avseende vissa aspekter rörande 
utsläpp till vatten, där de nya gränsvärdena är mycket lägre än tidigare. Bruket har begärt mer tid för att vidta de 
drifts- och investeringsåtgärder som krävs för att kunna minska utsläppen till de nya gränserna enligt tillståndet. 
Ett miljöprogram har tagits fram för att säkerställa att de nya kraven uppfylls inom fem år. 

Brukets ansökan om undantag har granskats av myndigheterna, och det reviderade tillståndet erhölls i slutet av 
2016. Den här processen är i enlighet med EU:s industriutsläppsdirektiv (IED – Industrial Emissions Directive). 
Regelbundna samtal förs med miljömyndigheten beträffande utvecklingen jämfört med plan. 

Certifiering av miljö- och energiledningssystem 
Workington är ISO 14001-certifierat sedan 2003, och certifieringen förnyades 2017. Bruket slutförde också 
framgångsrikt övergången till den uppdaterade ISO 14001:2015-standarden. 

Brukets energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001 sedan 2015, och det är helt integrerat med det 
ISO 14001-certifierade miljöledningssystemet. 

Sedan 2005 är bruket även certifierat enligt FSC® (FSC-ID). 

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket har alla nationella certifieringar för produktion av förnybar energi. 

Den 1 april 2014 införde de brittiska myndigheterna krav på att alla förnybara bränslen måste uppfylla 
hållbarhetskriterierna enligt EU:s direktiv om förnybar energi och brittiska Renewables Obligation Order (ROO). 
Det innebär att alla bränslen måste klassificeras och uppfylla bestämda krav för växthusgasutsläpp och 
markanvändningskriterier. Koldioxidutsläppen beräknas längs hela leveranskedjan, tillbaka till skogen, inklusive 
transporter och bearbetning. Uppgifterna lämnas till myndigheterna en gång i månaden. Rapporterade värden får 

https://www.holmen.com/en/sustainability/certificates/holmens-license-numbers/
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inte överskrida fastställda gränsvärden. Enligt markanvändningskriterierna är man skyldig att visa att allt bränsle 
är lagligt och hållbart genom att tillämpa brittiska ”Timber Standard”. Det ska ske genom att en gång per år lämna 
in en officiell rapport, undertecknad av ett ackrediterat organ (enligt ISAE 3000-standarden). Denna har godkänts 
av den brittiska tillsynsmyndigheten Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets). 

Ofgem utförde den första fullständiga revisionen av kraftvärmeverket under 2015. Revisionen avslutades med 
godkänt resultat i början av 2016. Sedan dess har årliga revisioner genomförts gällande EU:s 
utsläppshandelssystem, kraftvärmeverkets kvalitetssäkring samt hållbarhetskriterier med framgångsrikt resultat. 

En genomgång av överensstämmelsen med BREF-kraven för stora förbränningsanläggningar har utförts, i enlighet 
med EU:s industriutsläppsdirektiv. Alla åtgärder har tagits hänsyn till i det reviderade tillståndet som utfärdades 
2016. 

Investeringar/miljöåtgärder 
Det mesta av miljöarbetet under 2019 bestod av arbete med planer för att nå de reviderade BAT-gränsvärdena 
som är kopplade till BREF-dokumentet. Med utgångspunkt i omfattande processtudier och tekniskt arbete har en 
plan med flera etapper tagits fram. Tanken är att först minska de specifika pigment- och fiberförlusterna till 
avloppsvattnet och få balans i brukets vattensystem, för att slutligen satsa på biologisk rening. Planen löper över 
ett antal år och ligger till grund för ett tidsbegränsat undantag i tillståndet avseende brukets utsläpp till vatten. 

Viktiga punkter 
• Den första investeringsfasen för fiber- och pigmentåtervinning har slutförts och är nu en del av den 

normala hanteringen. Mätbara minskningar har skett under fyra år, och nu ligger fokus på att konsolidera 
förbättringarna och identifiera nästa steg. Brukets operativa rutiner och processer är avgörande här. 

• Minskade nivåer av organiskt material (COD) har uppnåtts, vilket är resultatet av arbetet med att 
optimera blekningsprocessen. Investeringsplaner har genomförts i syfte att göra ändringen permanent. 

• Vattenanvändningen per ton produkt har minskats ytterligare under 2019. Ökad buffertkapacitet för 
vattensystemen installerades 2018. Fokus ligger nu på att identifiera ytterligare tillämpningar där 
återvunnet vatten kan användas istället för färskvatten (ytvatten från en flod) för att på så sätt ytterligare 
minska förbrukningen. 

• Utvärdering av alternativa färskvattenkällor pågår, för att minska behovet av att använda vatten från den 
närbelägna floden. 

• En stegvis metod för att öka värmeåtervinningen pågår med syfte att optimera energianvändningen under 
alla processförhållanden. 

• Upprepade undersökningar av stränderna nära anläggningens vattenutlopp har bekräftat att området inte 
påverkas alls eller påverkas mycket litet av utsläppen till vatten. 

Produktionsstörningar och klagomål 
De externa klagomål som framförts till bruket under de senaste åren har framför allt gällt buller. Över 90 procent 
av klagomålen kommer från samma avsändare och gällde framför allt lågfrekvent störande buller. En 
bullerhanteringsplan som togs fram 2014 ska hantera de misstänkta orsakerna. Åtgärderna inriktades på en 
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avluftningsventil som finns på brukets västra sida och surret från transformatorbyggnader som också ligger på den 
västra sidan. Under 2015 installerades en enhet i avluftningsventilen i syfte att ändra ljudegenskaperna och 
minska bullret i omgivningen. Bullermätningar genomfördes i samarbete med miljömyndigheterna under 2017 och 
användes för att identifiera de nästa stegen i bullerhanteringsplanen. Ett antal ångventiler åtgärdades. 
Klagomålen gällande buller var färre under 2018 och planen fortlöper. 

Alla incidenter utreds och information återkopplas till den som framfört klagomålet. Incidenter av denna typ 
diskuteras också i samrådskommittén som har representanter från lokalsamhället och myndigheterna. 

I fråga om drifttillståndet har åtta rapporter lämnats till myndigheterna under 2019. Av dessa gällde det i fem fall 
överflöde från dagvattensystemet eller för hög grad av suspenderade ämnen till Solway Firth, i två fall högre 
halter av organiskt material (COD) i ytvattnet och i ett fall för höga halter av organiskt material (COD) till Solway. 
Alla incidenter har rapporterats och utretts, och ingen miljöpåverkan har konstaterats. Incidentrapporterna har 
stängts. 

Uppföljning av miljöarbetet 2019 
Pågående miljöaktiviteter som stöd för det nya tillståndet: 

• Pågående aktiviteter för att befästa fördelarna med minskade nivåer av suspenderande ämnen i utsläpp 
till vatten. 

• Pågående arbete för att optimera och modifiera blekningsprocessen. 

o Minskade nivåer av organiskt material (COD) i utsläpp till vatten har konsekvent uppnåtts tack 
vare nya förhållanden. 

• Bibehållna nivåer av vattenanvändning per ton tillverkad kartong, med återigen lägre nivå än 2018. 

o Fortsatt identifiering av möjligheter till förbättrad vatteneffektivitet där minskningar redan 
uppnåtts. En tydlig potential för ytterligare minskningar. 

• Design av framtida avloppsreningsprocess. 

• Fortsatt optimering av produktion av förnybar el. 

• Investeringsprojekt genomfört för förbättrad värmeåtervinning från processen för att stödja 
energianläggningens effektivitet och minska vattenförbrukningen. 

Miljö- och energimål 2020 
• Fortsätta med projektarbetet för att klara BREF-kraven. 

• Fortsätta aktiviteterna för att minska vattenförbrukningen samt nivåerna av organiskt material (COD) och 
suspenderade ämnen i utsläpp till vatten. 

• Ta fram en detaljerad design för att möta framtida krav på avloppsreningsanläggningen baserat på de 
aktiviteter för processoptimering som redan har identifierats och genomförts. 

• Fortsätta att optimera produktion och förbrukning av energi. 
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Vattenmiljön vid bruket i Workington 

Irländska Sjön/The Solway Firth 
Kusten vid Workington är öppen och under inflytande av starka tidvattenströmmar vilket gör att 
vattenomsättningen är hög i och kring utsläppsområdet. Vattnet längs kuststräckan påverkas också av ett 
reningsverk som renar kommunalt avloppsvatten och ett avlopp från en kemisk industri samt av floden Derwent 
som flyter ut alldeles invid kartongbruket. 

Syremättnadsgrad 
Alldeles utanför bruket samt vid andra mätpunkter längs kusten uppgår syrehalten i vattnet till mer än 90 procent. 

Växtnäringsämnen 
Kväve: Brukets andel av den totala tillförseln av kväve till Irländska sjön i området kring staden Workington är 
cirka två procent. 

Fosfor: Brukets andel av den totala tillförseln av fosfor till Irländska sjön i området kring staden Workington är 
cirka sex procent. 

Kommentarer 
Artmångfalden och artrikedomen i området runt avloppsröret studeras och dokumenteras. De uppmätta 
resultaten kan variera under den långa tidsperiod som studien pågår. Förutom kvaliteten på avloppsvattnet från 
bruket studeras också andra faktorer som naturligt förekommande rovdjur, deposition av sand, andra industriella 
aktiviteter i området och generella väderförhållanden. Syftet med studien är både att dokumentera mångfalden 
och den allmänna artrikedomen vid strandlinjen och att undersöka om det finns indikationer på specifik toxisk 
miljöpåverkan. 

Tillståndet för strandlinjens ekologi rapporteras vara god. Det gäller både artmångfald och olika arters hälsostatus. 
Det finns inga indikationer på någon specifik toxisk miljöpåverkan. 

Kustmiljön i Solway Firth är relativt grund och har rörliga sandbankar. Den senaste tidens extrema och ihållande 
väderlek har haft en stor generell påverkan på strandlinjen längs den västra kusten. Det förväntas att strandlinjens 
ekologi kommer att påverkas, men denna påverkan har ännu inte kvantifierats. Konsekvensanalys diskuteras för 
närvarande med de lokala myndigheterna som en del av de pågående BREF-diskussionerna inom branschen. 
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Nyckeltal produktion och miljö Workington  
 

Produktion och miljö 2019 2018     2017  2016  2015 

Bruket i Workington,  

Produktion, 1 000 ton 
        

Kartong 222 213 200 172 189 

Råvaror, 1 000 ton         

Virke, milj m3fub  0,33 0,31 0,31  0,29  0,31 

Inköpt massa 76,6 73,0 72,0  66,0  71,9 

Vattenanvändning, milj m3 6,8 6,5 6,7 6,4   6,8 

Kemikalier1) 28,8 23,7 24,5 22,3   22,6 

Fyllmedel, pigment1) 25,3 25,0 23,8  21,5  23,2 

Värmeenergi2), GWh         

Produktion vid bruk, biobränsle 1604 1722 1 674  1 640  1 456 

Fossila bränslen 194 140 171  178  299 

Återvunnet i processen 37 48 - - - 

Elenergi, GWh         

Produktion vid bruk 361 370 362  372  351 

Utsläpp till luft         

Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 16,0 10,6 6,7  6,3  3.7 

Kväveoxider, ton 236 267 190  194  143 

Stoft, ton 3,3 1,0 0,6  1,0  3,5 

Fossil koldioxid, 1 000 ton 39,1 26,0 29,5  31,8  55,4 

Biogen koldioxid, 1 000 ton 536 580 571  514  499 

Utsläpp till vatten, ton          

COD, (organisk substans) 11,0 9,6 9,7 9,7  10,5 

Suspenderande ämnen, ton 1810 1510 1 320 1 620  1 860 

Kväve, ton 38 38 25 59  32 

Fosfor, ton 5,4 4,7 4,1 4,1  4.3 

Biprodukter, 1 000 ton         

Till energiproduktion, internt 14,1 21,9 21,7  15,7  19.4 

Nyttiggjorda eller till återvinning2) 23 21 21 20 19 

Avfall, 1 000 ton         

Farligt3) 0,001 0,01 0,3  0,43  0,01 

Deponerat (vått) 0,04 0,09 0,05 0,13  0,05 
  

1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier  
42 160 ton och för fyllmedel och pigment 32 245 ton. 

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

3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. 
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