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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 120 000 personer och exporterade för 163 miljarder kronor 2021.  
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Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av 

schaktmassor och annat naturligt förekommande material som 

kan användas för anläggningsändamål 
 

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge ett yttrande över Naturvårdsverkets 

skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som 

kan användas för anläggningsändamål. 

Målet med Naturvårdsverkets skrivelse är bra, den resurs som massor utgör och som 

idag finns tillgänglig som en följd av samhällsbyggande ska kunna nyttjas på ett hållbart 

och ändamålsenligt sätt. 

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.  

• Verksamhetsutövaren avgör klassningen av sin massa 

• Utökad anmälningsplikt riskerar skapa ökad administration 
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Verksamhetsutövaren avgör klassning av sin massa 

Skogsindustrierna anser att det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om ett 

materialflöde är produkt, rest-/biprodukt eller avfall. Vi tolkar att förslaget även ger 

denna möjlighet men det får inte riskera misstolkas. 

Skrivelsen tar upp hantering av ”icke-avfall” vilket riskerar bli otydligt. ”Icke-avfall” är 

produkter som är hanterad i annan lagstiftning. Det finns annars risk för onödig 

dubbelreglering. 

 

Utökad anmälningsplikt riskerar skapa ökad administration 

Förslaget riskerar öka den administrativa bördan då mer blir anmälningspliktigt.  

På skogsindustrins anläggningar uppstår det till vanligen någon sophög som inte borde 

behöva inkluderas i rapporteringen. Det handlar om material exempelvis på vedgården 

med lite grus, jord och rester från rundved och bark. Det är naturliga material som 

brukar separeras och återanvändas.  

Är allmänna regler, likt Finland ett alternativ? Det har tidigare föreslagits men bör 

kanske utredas igen. 
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