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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 120 

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 närmare 100 000 personer och exporterade för 145 miljarder kronor 2020.  
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Yttrande över promemoria Ett förbättrat genomförande av MKB-

direktivet 

 

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att inkomma med yttrande över promemorian Ett 

förbättrat genomförande av MKB-direktivet. 

Skogsindustriernas synpunkter som i korthet är: 

• Vi ifrågasätter huruvida husbehovstäkter måste ingå i det svenska 

genomförandet av MKB-direktivet  

• Genomförandet får fler negativa konsekvenser än promemorian tar upp 

• Genomförandet av MKB-direktivet får inte ytterligare försvåra vare sig 

miljötillstånds- eller tillsynsförfarandet  

• Underlätta hantering av icke-farliga massor 

 

Vi ifrågasätter huruvida husbehovstäkter måste ingå i det svenska 

genomförandet av MKB-direktivet  

Bakgrunden till förslaget om nytt genomförande av MKB-direktivet är att Sverige har 

fått kritik från Europakommissionen. Men kritiken är av mer generell karaktär och går 

enligt miljödepartementet inte in på detaljer som husbehovstäkter. Sverige har ombetts 

att beskriva hur direktivet genomförs, vilket inte behöver betyda att någon förändring 

krävs när det gäller husbehovstäkter.  

http://www.skogsindustrierna.se/


 

  

 

 

  
 

Miljödepartementet har inte heller frågat kommissionen om hur vilka förändringar som 

efterfrågas eller hur andra länder tolkar och implementerar regelverket.  Det är viktigt 

att EU-direktiv implementeras likartat i medlemsländerna och skogslandet Sverige 

måste genomföra direktivet på ett relevant och balanserat sätt.  

Det framgår inte heller av promemorian att husbehovstäkter medför problem ur 

miljösynpunkt och det blir därmed märkligt att ställa utökade krav på anmälan för 

dessa.    Denna stora förändring kan inte anses vara motiverad. Skogsindustrierna anser 

därför att husbehovstäkter bör hanteras som pågående markanvändning och även 

fortsatt bör undantas från prövning.  

Innan förslagen i promemorian kan övervägas behöver regeringen säkerställa i 

vilken utsträckning EU-direktivet kräver att husbehovstäkterna omfattas i den 

svenska implementeringen av MKB-direktivet. 

Genomförandet får fler negativa konsekvenser än promemorian tar upp 

Att inkludera husbehovstäkter innebär flera negativa konsekvenser som promemorian 

inte tar upp. Skogforsk har tittat djupare på dessa konsekvenser för skogsbruket, som de 

beskriver i sitt remissvar Konsekvenser för skogsbrukets materialförsörjning från 

husbehovstäkter. Utöver ökade kostnader för anmälningar och tillståndsansökningar 

som även promemorian berör, handlar det om ökade kostnader för ökade transporter, 

ökat vägslitage och ökade klimatutsläpp. Skogforsk uppskattar kostnadsökningen till 

700 miljoner kronor per år och utsläppsökningen av koldioxid till 15 000 ton per år. 

Med ökade kostnader för underhåll av skogsbilvägar finns det risk att fler skogsägare 

väljer att stänga av vägar som nu är tillgängliga för allmänheten, räddningstjänst, 

intresseorganisationer med flera. Förslagen skulle även påverka skogsindustrins 

konkurrenskraft negativt vilket både är dåligt för Sverige och klimatet. 

Genomförandet av MKB-direktivet får inte ytterligare försvåra vare sig 

miljötillstånds- eller tillsynsförfarandet  

Ideell förening eller juridisk person som lever upp till kriterierna i 16 kap 13§ ska kunna 

överklaga vissa domar och beslut, men förslaget om att vidga denna möjlighet till ”beslut 

där tillsynsmyndigheten ska pröva om anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan” riskerar hämma näringslivet mer än tänkt 

miljönytta.  

Miljötillståndsprocesserna måste vara rättssäkra, förutsägbara och effektiva. Att detta 

behöver förbättras belyses av att regeringen tillsatt utredningen En modern och effektiv 

miljöprövning. En del av en rättssäker process är miljöorganisationers klagorätt. Det 

finns i nuvarande system och Skogsindustrierna ser inte att föreslagna förändringar 

skulle bidra till miljönytta utan svarare motverka arbetet med att göra 



 

  

 

 

  
 

tillståndsprocesserna mer effektiva. Att vidga möjligheten till överklagan till beslut där 

tillsynsmyndigheten ska pröva om anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder 

riskerar fördröja processer. 

Skogsindustrierna avstyrker därmed förslaget till ändring i 16 kap 13§. 

Underlätta hantering av icke-farliga massor 

Det finns ingen miljömässigt motiverad anledning att försvåra hantering av icke-farliga 

massor. Förslaget går emot den politiska ambitionen om regelförenkling och försvårar 

för näringslivet.  

I promemorian ordning och reda på avfallet, 2021, föreslås det en förbättring där icke-

förorenad jord undantas avfallslagstiftningen. Detta är en förbättrad implementering av 

direktivet och gör att vi får mer lika villkor i Europa. Miljömässigt är det också helt 

rimligt att jord som inte är förorenad inte heller klassas som avfall utan kan hanteras på 

ett enklare sätt. Skogsindustrierna välkomnade denna förändring i remissvar till 

miljödepartementet i maj 2021. Icke-farliga muddermassor borde, liksom icke 

förorenad jord kunna hanteras på ett enklare sätt. 

Skogsindustrierna avstyrker därmed ändringsförslaget i 29 kap 19§. 

 

Genomförandet av MKB-direktivet påverkar Skogsindustriernas medlemmar och bland 

andra SCA, Stora Enso, Södra och Holmen kommer att lämna in egna remissvar med mer 

detaljer kring hur de påverkas. Skogsindustrierna står även bakom våra medlemmars 

remissvar. 
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