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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 Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets 

skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för 

vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till 

allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall” 

 

 

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över Naturvårdsverkets skrivelser 

av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler 

för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa 

verksamheter som hanterar avfall” 

Skogsindustrierna bejakar den cirkulära ekonomin där vi ser vår bransch som en 

naturlig del både med vår förnybara råvara och återvinningsbara produkter. Branschen 

arbetar aktivt för att ytterligare öka värdet på rest och biprodukter. Där det är möjligt ur 

miljömässiga aspekter ser vi positivt till att även det som i något läge klassas som avfall 

tas tillvara och kommer till nytta. 

Om införandet av allmänna regler, och därmed undanta anmälningsplikt för användning 

i vissa applikationer, kan göras på ett sådant sätt att det underlättar återvinning och 

minskar näringslivets administrativa arbete är det positivt och välkommet.   

http://www.skogsindustrierna.se/


 

  

 

 

  
 

För att kunna bidra behöver reglerna vara tydliga och konkreta. De behöver även vara 

relevanta så att de kommer till användning. Reglering av miljöpåverkan behöver 

balansera olika miljöaspekter. Där myndigheter går längre i sin tolkning av 

begränsningar riskerar hela idén om att regelförenkla och underlätta den cirkulära 

ekonomin att falla.  

Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för 

vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa 

verksamheter som hanterar avfall” verkar tyvärr vara exempel där tolkningar gått för 

långt och man missar möjligheten att underlätta för utvecklingen av den cirkulära 

ekonomin. Förslaget bör därmed ses över och justeras så att de allmänna reglerna blir 

mer pragmatiska helt utan övertolkningar.  

Eventuellt kommande allmänna regler bör tas fram i samråd med berörda aktörer. 
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