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Yttrande gällande promemorian ”Ett förbättrat genomförande av
MKB-direktivet”
Ert diarienummer M2021/00596

Sammanfattning
BillerudKorsnäs yttranden gäller de delar i promemorian som berör förändringen i
anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet för morän- och bergtäkter.
De föreslagna förändringarna från anmälningspliktiga berg- och moräntäkter till
tillståndspliktiga, kommer att bidra till ökade kostnader och koldioxidutsläpp på
grund av ökade transportavstånd.
Med längre transportavstånd ökar även slitage på det allmänna vägnätet.
Den föreslagna gränsen mellan anmälningspliktig och tillståndspliktig volym tycker
BillerudKorsnäs är för låg och bör därför höjas till 100 000 ton för att det ska vara ett
ekonomiskt alternativ att anlägga husbehovstäkter i områden med mycket egna
vägar och långt från befintliga kommersiella täkter. Allt för att hålla nere
transportkostnaderna och koldioxidutsläpp.
Vid nybyggnation av vägar kan det förekomma mindre uttag av fyllnadsmassor som
i förslaget blir anmälningspliktiga. För att slippa anmäla till flera myndigheter anser
BillerudKorsnäs att Skogsstyrelsen är den myndighet som bör ta hand om de
anmälningspliktiga volymerna.
Förslaget innebär ökade kostnader för underhåll av vägarna vilket innebär att
BillerudKorsnäs tvingas se över hur tillgängliga vägarna ska vara för allmänheten.

Bakgrund
BillerudKorsnäs förvaltar Bergvik Skog Öst AB:s och AB Marmaskogs marker i
Mellansverige och Jämtlands län, ca 250 mil väg.
BillerudKorsnäs är certifierade enligt FSC, PEFC och ISO 14001.
Vi använder oss av krossmaterial från kommersiella täkter och anlägger också egna
husbehovstäkter för underhåll och nybyggnation. Det förekommer både

anmälningspliktiga täkter och mindre täkter. För närvarande har vi ca 5–10
husbehovstäkter.
De anmälningspliktiga täkterna är bergtäkter och som används under längre
tidsperiod med krossning ungefär vart femte år och däremellan lagring och
utkörning. Vid varje krossningstillfälle produceras ca 20 000 ton.
Moräntäkter mindre än 10 000 ton anläggs i samband med nybyggnation och större
upprustning av vägar långt från befintliga kommersiella täkter och bebyggelse.

Konsekvenserna för de skärpta kraven för tillståndsgivning gällande
husbehovstäkter för BillerudKorsnäs beskrivs i följande rapport från Skogforsk.
BillerudKorsnäs är en av flera skogsföretag som bidragit med data.
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2021/konsekvenser-forskogsbrukets-materialforsorjning-fran-husbehovstakter/
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