
 

 
 
 
 

 

Miljödepartementet 
103 33 Stockholm 
 
Remissvar avseende förslag till förordning om 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Dnr M2008/3939/Mk)    
 
Skogsindustrierna är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- 
och arbetsgivarorganisation och företräder ett 60 -tal massa- och 
papperstillverkare inom 28  företag/koncerner och ca 140 sågverk i ett 70 -tal  
företag/ koncerner. Värdet av exporterade skogsindustriprodukter uppgick 2008 
till ca130 miljarder kr.       
 
Skogsindustrierna anser att lagstiftning som avser luftkvalitet ska var gemensam 
för unionens medlemsstater. Ett viktigt skäl är att luftföroreningarna sprids över 
nationsgränserna och att uppemot 90 % av nedfallet i Sverige härstammar från 
utländska källor. Skogsindustrierna anser därför att regler av detta slag ska 
implementeras utan skärpningar. 
  
De tidigare antagna normerna har införts i det svenska regelverket med vissa 
skärpningar vilket innebär betydande svårigheter att uppnå normerna i en del 
regioner. Miljökvalitetsnormernas rättsliga verkan är långtgående och 
överskridanden kan förhindra etablering eller utbyggnad av verksamheter. 
Naturvårdsverket gör bedömningen att EUs kriterier för förlängd tidsfrist t ex för 
NOx- normen inte till fullo uppfylls. Skogsindustrierna anser att möjligheten att 
ändra den svenska förordningen i paritet med direktivets minimikrav borde ha 
övervägts. 
 
Skogsindustrierna välkomnar Naturvårdsverkets avsikt att införa reglerna för PM 
2.5 utan skärpningar. Vi konstaterar dock att en skärpning insmugit sig då ett 
”bör” har blivit ett ”ska” vad gäller gränsvärdet för gaturum år 2015. Det kan dock 
medges att ”bör” i kombination med innebörden av gränsvärde ter sig märklig 
utifrån ett svenskt perspektiv. Någon form av kommentar och lättnad är dock på 
sin plats. Vi konstaterar att regelverket generellt är krångligt och inte präglas av 
”better regulation”.   
 
Att reglerna kommer att medföra ökade kostnader är uppenbart. Skogsindustrierna 
konstaterar att någon konsekvensanalys inte gjorts för näringslivet. Om detta 
beror på att man ej ser att förordningen kommer att orsaka näringslivet några 
kostnader eller på ett förbiseende må vara oklart. Det framgår dock att företagen 
kan komma att drabbas av högre kostnader om Luftvårdsförbunden åläggs 
utökade mätningar. Mätkraven måste noga övervägas, samordnas och hållas på en 
rimlig nivå. 
 
Stockholm den 29 maj 2009 
 
SKOGSINDUSTRIERNA 
 
Christina Wiklund 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

             
         


