
 

 
  
 
 

 

Naturvårdsverket  

106 48 Stockholm 

 
Skogsindustrierna är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och 

arbetsgivarorganisation och företräder ett drygt 50- tal massa- och papperstillverkare 

inom 22 företag/koncerner och ca 125 sågverk i ca 60 företag/ koncerner. Värdet av 

exporterade skogsindustriprodukter uppgick 2012 till 123 miljarder kr.    

 

Skogsindustriernas yttrande över förslag till ändring av Naturvårdsverkets 

föreskrifter NFS 2006:9 om miljörapport, Ärendenr NV-03538-13 

Skogsindustrierna har tagit del av förslag till ändring av Naturvårdsverkets 

föreskrifter om miljörapport och ger nedan kortfattade synpunkter. 

 

Miljörapportens grunddel 3§ f) 

Skogsindustrierna kan i sig ha förståelse för att Naturvårdsverket önskar uppgift 

om verksamhetskoder och BAT-referensdokument avseende huvudverksamhet, 

sidoverksamhet och horisontella BAT-referensdokument i syfte att rätt kunna 

bedöma om verksamhetsutövaren uppfyller relevanta krav för sidoverksamheter. 

Detta är dock endast aktuellt då BAT-slutsatser för sidoverksamheter har antagits 

innan BAT-slutsatserna för huvudverksamheten. I annat fall ska BAT-referens-

dokumenten endast beaktas vid prövning och uppgifterna behövs således inte i 

miljörapporten. I detta fall torde uppgift om BAT-referensdokumenten för 

sidoverksamheter endast tynga miljörapporten och kan leda till oklarhet snarare än 

klarhet över vilka krav som ska gälla. Dessutom finns en lista i BAT-slutsatserna 

för huvudverksamheten med relevanta BAT-referensdokument för sido-

verksamheten.  

  

Skogsindustrierna anser att 3§ punkt f ska omformuleras så att innebörden blir 

den ovan angivna.  

 

Miljörapportens textdel 4 a § d) 

Den näst sista meningen under punkt d) lyder ” I tillämpliga fall ska kontrollen 

vara grundad på vad som anges i slutsatserna”. Eftersom varken mätmetoder, 

mätfrekvens eller utvärderingsmetoder som anges i BAT-slutsatserna är bindande 

så bör meningen fortsätta eller på vad som bedöms tillräckligt. Det väsentliga är 

att verksamhetsutövaren kan visa att använda metoder, frekvens etc är utformat på 

ett sådant sätt att det kan kontrolleras om angivna BAT AELs innehålls eller ej.   

 

Övergångsbestämmelser  

Skogsindustrierna anser att det vore bra om det framgår vad som gäller avseende 

miljörapport för verksamheter som inte omfattades av IPPC men omfattas av IED. 

 

Bilaga 2 Del 1 punkt 3 

Enhet för uppgiften saknas (ton). 

 

Stockholm den 30 oktober 2013 

 

Christina Wiklund 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 


