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Remissyttrande - Förslag till ändringar av förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (M2004/702/R) 
 
Skogsindustrierna hänvisar, beträffande allmänna synpunkter på rubricerat förslag till 
yttrande från Svenskt Näringsliv, och behandlar nedan endast frågor som specifikt rör skogs-
industrin. Inledningsvis vill vi dock framföra att vi välkomnar Naturvårdsverkets initiativ att 
se över prövningsordningen i syfte att minska företagens administrativa börda. 
 
Enligt den idag gällande förordningen om miljöfarlig verksamhet är sågverk eller anläggning 
för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning (nedan kallade 
sågverk) tillståndspliktiga (B-nivå) om mer än 60 000 m3 to (toppmätt volym) råvara 
(rundvirke) eller virke förbrukas per år. Om råvaruförbrukningen överstiger 10 000 m3 to 
men inte 60 000 m3 to är anläggningarna anmälningspliktiga (C-nivå).  
 
Skogsindustrierna föreslog i PM till Naturvårdsverket den 7 november 2003 att samtliga 
sågverk skulle bli anmälningspliktiga - i vart fall borde gränsen för tillståndsplikt höjas.  Som 
skäl härför framfördes anläggningarnas begränsade och likartade miljöpåverkan samt den 
pågående strukturomvandlingen av branschen. 
  
Naturvårdsverket har till viss del hörsammat önskemålen och föreslår att tillståndsplikt ska 
gälla när råvaruförbrukningen överstiger 120 000 m3 to och anmälningsplikt när den är inom 
intervallet 10 000 till 120 000 m3 to.  Enligt vår PM var år 2000 antalet sågverk med en 
råvaruförbrukning inom intervallet 86 -172 000 m3 to 61 st och överstigande 172 000 m3 to 
49 st. Det totala antalet sågar uppgick till185 st.  
 
Vi finner nu att år 2003 hade antalet sågverk med en råvaruförbrukning överstigande 172 000 
m3 to ökat till 55 st.  Antalet verk med en produktion överstigande den av naturvårdsverket 
föreslagna gränsen för tillståndsplikt (120 000 m3 to) var 85 st. Det totala antalet sågar var 
oförändrat 185 st. Detta visar på den snabba förändring mot ökad kapacitet som idag sker 
inom sågverksnäringen genom införandet av nya styrsystem och modernare maskiner.   
 
Skogsindustrierna föreslår, mot bakgrund av den pågående strukturomvandlingen av 
sågverksnäringen, att gränsen för tillståndsplikt höjs ytterligare och att den uttrycks i 
termer av årsproduktion i stället för förbrukad råvara.  
 
Årsproduktion utgör ett modernare och mer relevant mått på anläggningarnas storlek och 
överensstämmer med hur gränserna för tillståndsplikt uttrycks för massa- och 
pappersindustrin. Utbytet av sågad vara från toppmätt volym råvara är ca 58 %. Används 
denna omräkningsfaktor så skulle den av naturvårdsverket föreslagna gränsen för 
tillståndsplikt (120 000 m3 to) motsvara 70 000 m3 sågad vara. Skogsindustrierna föreslår att 
gränsen höjs till 100 000 m3 sågad vara (motsvarande 172 000 m3 to råvara). Med denna 
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gräns skulle antalet sågverk med tillståndsplikt år 2003 varit 55 st och antalet med 
anmälningsplikt 130 st. Antalet sågverk med en produktion överstigande 100 000 m3 vara 
bedöms framgent öka ytterligare.   
 
Skogsindustrierna föreslår att kod 20.2 respektive 20.3 i bilagan till förordningen ges följande 
lydelse:  
 
Ny kod 20.2  (prövningsnivå B): 
Anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 100 000 m3 per år. 
 
Ny kod 20.3 (prövningsnivå C):  
Anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 6000 men högst 100 000 m3 per år. 
      
    
Stockholm den 2 september 2004 
 
SKOGSINDUSTRIERNA 
 
 
Christina Molde Wiklund 


