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

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 22 koncerner/företag och cirka 115 

sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller 

trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom 

organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för 

BioInnovation. Skogsindustrin sysselsätter nära 55 000 personer och exporterade för 145 miljarder kronor 2018.  
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Yttrande över översyn av två av Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter:  HVMFS 2013:19 om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och HVMFS 2017:20 om 

kartläggning och analys avseende ytvatten enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

 

 

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att besvara Havs- och vattenmyndighetens remiss och har följande 

synpunkter. 

Skogsindustrin välkomnar och tillstyrker förändringarna av föreskrifterna  

Skogsindustrierna anser att det är viktigt att klassificering av kraftigt modifierade vatten (KMV) ska 

användas samt att det blir tydligare hur den klassningen ska tolkas.  Det är också positivt att det med 

ändringarna blir tydligare hur och vilken dokumentation som behövs. Detta ställer visserligen större krav 

på verksamhetsutövare men gör det mer rättssäkert och tydligare för både domstolar och 

tillsynsmyndigheter. 

Det är positivt att det blir tydligare att del av ett vatten kan klassas som KMV även om den större delen av 

vattenförekomsten har en annan status. Vattenförekomster kan vara stora och det är helt rimligt att olika 

delar av en vattenförekomst kan ha olika kvalité, att en liten del kan vara kraftigt modifierad även om den 

större delen har god status. 

Skogsindustrin anser att det är bra att referensvärden och klassningsgränser är lagda i bilagor och inte i 

själva föreskriften. Detta har vi även påtalat i en tidigare remiss. Det vore förmodligen bäst om 

förorenande ämnen lades i en vägledning eftersom dessa enligt ramdirektivet ska tas fram och bedömas i 

varje specifik vattenförekomst. I varje enskilt fall ska det tas hänsyn till miljösituationen och de specifika 

förutsättningarna.  

http://www.skogsindustrierna.se/
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Skogsindustrin vill vara delaktig i det fortsatta arbetet 

I det fortsatta arbetet med bland annat översynen av bedömningsgrunderna är gärna skogsindustrin 

delaktig. Branschen är beroende av vatten och har också påverkan på ett antal vattenförekomster. I den 

arbetsprocess som beskrivs för förändringarna i denna remiss står det att det har hållits beredning med 

branschrepresentanter. Skogsindustrins verksamhetsutövare känner inte igen sig i denna beskrivning 

vilket är olyckligt då även den typen av verksamhetsutövare berörs.  Skogsindustrin önskar en fortsatt 

god dialog med Havs- och vattenmyndigheten. 
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