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Yttrande över promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKBdirektivet”
Inledning
Holmen Skog AB (nedan kallat Holmen) lämnar härmed sina åsikter till promemorian ”Ett
förbättrat genomförande av MKB-direktivet” och endast i de delar som gäller ändrade regler
för täktverksamhet.
En avgörande fråga för tolkning av begreppet täkt är översättningen av ordet ”quarry”.
Det har framkommit att den svenska översättningen av direktivets engelska ord ”quarry”
förmodligen har feltolkats till att gälla samtliga typer av täkter, detta då andra länder översatt
ordet med annan innebörd. De språkliga oklarheterna måste utredas närmare innan beslut i
ärendet kan tas.
Holmens yttrande över föreslagna ändringar
7. Övervägande och förslag
7.1.3 Reglering av husbehovstäkter och andra täkter.
Holmen anser att förslaget att alla husbehovstäkter ska vara anmälningspliktiga är olämpligt
och inte förankrad i den svenska skogs- och glesbygdens vardag.
Nätverket av skogbilvägar är stort i landet, över 20 000 mil. För ett rationellt nyttjande av
resurserna kan en markägare kan ha flera mindre husbehovstäkter i skogsbilvägars direkta
närhet, detta för att minska arbetet och transportsträckorna av material. Vägunderhåll sker
kontinuerligt inom jord- och skogsbruket t.ex. efter tjällossning. Uttaget för underhåll är
generellt litet, ofta bestående av morän, men på flera ställen inom innehavet.
Om promemorians förslag införs är det troligt att vissa markägare kommer att köpa material
från kommersiellt täkter vilket innebär långa transportsträckor, vilket varken kan försvaras
ekonomiskt eller miljömässigt. Andra markägare kommer som idag att fortsätta hämta
material från sin fastighet utan att anmäla eller ansöka om tillstånd, och för myndigheterna blir
det en svårkontrollerad uppgift att lagen följs.
Holmen anser att promemorians förslag bör balanseras så att anmälningsplikten för
husbehovstäkter ska gälla för täkter med uttag mellan 5 000 - 10 000 ton och tillståndspliktig
ska gälla för täkter med uttag över 10 000 ton. Förslaget att husbehovstäkter över 25 ha ska
vara tillståndspliktiga anser Holmen vara rimligt.

Holmen Skog

P.O. Box 5407. Visit: Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden

+46 (0)8 666 21 00
info@holmen.com
holmen.com

Sida

2/2

Promemorians förslag anger att beroende på täktens storlek ska olika myndigheter pröva
anmälan och tillstånd av husbehovstäkter. Skogsstyrelsen är den myndighet som hanterar
anmälningar och samråd vid anläggande av skogsbilvägar.
Holmen anser att det är lämpligt att Skogsstyrelsen ska vara den myndighet som hanterar
anmälan och tillstånd som rör husbehovstäkter, detta då Skogsstyrelsen har resurser med god
kunskap om naturmiljö och vägbyggnad. Att sprida ut ansöknings- och tillståndsförfarandet
för vägbyggnad och husbehovstäkter på flertalet myndigheter anser Holmen inte vara
gynnsamt för hanteringen av täktfrågor. Förändringar i regelverk bör göras med syfte att
verksamheten kan bli effektivare och enklare för samtliga berörda parter
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