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Remissyttrande över uppdrag om förslag till ny lagstiftning om virkesmätning
Svebio har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen om förslag till ny lagstiftning om
virkesmätning. Svebio vill framföra följande.
Virkesmätningslagen har i sin nuvarande utformning fungerat bra på virkesmarknaden och
nuvarande virkesmätningssystem har ett stort förtroende hos både säljare och köpare av virke. Detta
förtroende är viktigt att bibehålla när en ny lagstiftning eventuellt införs och då även inkluderar
energisortimenten. Svebio stödjer i stort lagförslaget. Det är viktigt att virkesaffärer och även
energiaffärer är korrekta och transparenta både för säljare och köpare. Eftersom skogsråvaran
alltmer förutspås att användas till mer än sågade varor och pappersmassa är det logiskt att lagen
anpassas till att inkludera fler sortiment.
Svebio är positiva till att lagstiftningen föreslås vara teknikneutral och bara berör noggrannhet och
egenkontroll. Lagstiftningen ska ju inte i sig vara ett hinder för teknikutveckling.
Vi har ett påpekande kopplat till noggrannheten. Det föreslås att i 4 § punkt 1 att Skogsstyrelsen får
meddela föreskrifter om att systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att inte systematiska fel
förekommer. Det är inte realistiskt att helt undvika systematiska fel. En nolltolerans skulle leda till
mycket höga kostnader för virkeshandeln. Istället föreslår vi att dagens formulering (SKSFS 1999:1,
5§) används, dvs endast obetydliga systematiska fel får förekomma. Ett alternativ är att helt ta bort
texten om systematiska fel eftersom man har krav på noggrannhet och då ryms även systematiska fel
i det begreppet.
Remissen föreslår några undantag för när virkesmätning inte behöver göras. Till exempel undantas
virke som är avsett för annat än förädling i industriell skala eller energiproduktion i industriell skala.
Vi stödjer dessa förslag men skulle vilja se en tydligare beskrivning av vad som menas med industriell
skala så att undantagen inte blir för omfattande.
I förslaget till 5 § punkt 2 virkesmätningslagen samt i virkesmätningsförordningens 3 § punkt 2 anges
”att resultaten av utförd mätning ska lämnas till köpare och säljare”. Det är bra, men en tidsram
borde även anges.

Svebio hade gärna sett att Skogsstyrelsen hade gjort en djupare konsekvensbeskrivning av vad det
innebär för energisektorn att omfattas av en ny virkesmätningslag. En sådan analys skulle kunna ge
svar på om förslaget leder till väsentligt ökade kostnader.
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