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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 Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade 

föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på 

avfallsområdet 

 

Skogsindustrierna välkomnar en digitalisering av avfallsrapporteringen, men den 

behöver göras på ett klokt sätt som fungerar effektivt för mindre aktörer och andra som 

ej har avfall som huvudverksamhet. 

Senarelägg införandet av rapportering till årsskiftet 2021  

Skogsindustrierna bedömer att det är för kort tid som återstår för att skarpt införa ett 

nytt rapporteringssystem för avfall. Branschen föreslår därför att systemen kan testas 

under sommar och höst för att sedan fungera skarpt från årsskiftet 2020/2021. 

Sverige ska givetvis införa EUs avfallspaket men för att få till ett bra system bör 

aktörerna få ett par månader till. 

Brister i dialog med skogsindustri 

Naturvårdsverket lär ha haft en ambitiös dialog med flera olika aktörer men verkar 

tyvärr ha missat skogsindustrin. Branschorganisationen Skogsindustrierna finns med på 

remisslistan men fick inte del av information förrän i april då ett medlemsföretag 

upptäckte planerade förändringar.  

Denna bristande dialog gör att branschen inte är tillräckligt insatt i hur rapporteringen 

är tänkt att fungera. För oss är det viktigt att både göra rätt och ha effektiv 

administration.  

http://www.skogsindustrierna.se/


 

  

 

 

  
 

Ett digitalt system kan bli effektivare och mer rättssäkert  

Skogsindustrierna är positiva till att det på sikt införs ett digitalt system för 

rapportering av avfall. Om det utformas klokt kan det minska den administrativa 

bördan. Det kan även öka rättssäkerheten med en mer likartad bedömning om hur avfall 

ska klassificeras. Vi ser även att det kan uppstå positiva effekter med en ökad kontroll 

som gör det svårare för oseriösa aktörer att fuska. Detta är även en miljönytta och ligger 

i linje med Sveriges mål om en giftfri miljö. 
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