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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Ert Dnr
2014/941

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om
virkesmätning
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt
och till relativt sett låga kostnader för berörda företag.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Skogsstyrelsen föreslår nya föreskrifter som en följd av förslaget om ny virkesmätningslag (prop.
2013/14:177). Med virkesmätning avser bestämmande av virkets kvantitet och lämplighet för avsedd
användning. Den föreslagna regleringen syftar till att vederlagsgrundande virkesmätning ska utföras korrekt
för att ge köpare och säljare mer jämbördiga möjligheter att bedöma rimligt vederlag för försålt virke. Den
nu gällande virkesmätningslagen från 1966 omfattar endast timmer av barrträd och massaved. I den
angivna propositionen föreslås den nya lagen omfatta samtliga trädslag, virkessortiment och
användningsområden. Det innebär en utökning så att även bl.a. primärt skogsbränsle och lövtimmer
omfattas av reglerna. Med primärt skogsbränsle menas toppar, grenar, rundvirke och stubbar. I
föreskrifterna regleras bl.a. en ny obligatorisk egenkontroll, noggrannheten i virkesmätningen, mätmetoder,
egenkontroll av utförd mätning samt definition av småskalig förädling.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av remissen framgår att 97 procent av all den nuvarande virkesmätning, utförs av tre
virkesmätningsföreningar – VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd. Av remissen framgår även att de
nämnda virkesmätningsföreningarna drivs i formen ekonomiska föreningar där företrädare för
skogsnäringens parter (säljare och köpare) är medlemmar.
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Förslaget innebär en utökad skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna uppgifter om detta till
Skogsstyrelsen och systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätningen följer de krav som
anges i förslaget. Av förslaget framgår vidare att den som utfört virkesmätningen ska lämna informationen
till virkessäljaren och virkesköparen inom skälig tid efter mätningen av virkespartiet avslutats, om inte
parterna har avtalat om något annat. Vidare ska mätbeskedet förvaras och hållas tillgängligt för
Skogsstyrelsen i minst två år efter att mätbeskedet lämnats ut till virkessäljaren och virkesköparen.
Skogsstyrelsen beräknar den totala administrativa kostnaden enligt förslaget till virkesmätningslag och
föreskrifter till 397 miljoner kronor varav ökade administrativa kostnader hänförliga till förslaget om nya
föreskrifter utgör 63,4 miljoner kronor. Detta ska ställas i relation till att det totala värdet på det virke som
markägare avverkar uppgår till ca 25 miljarder kronor per år i Sverige. Även utan en reglering på området
har företagen behov av att kvantifiera och värdera varuflödet för att kunna bestämma betalning vid
virkesaffärer och för att kunna styra sin verksamhet. Vid antagande om att företagen har ett eget behov av
att utföra mätning, kontrollera mätningen på ett ändamålsenligt sätt och att skicka mätbesked till köpare
och säljare, beräknar Skogsstyrelsen att företagens kostnader uppgår till 395,8 miljoner kronor. Företagens
administrativa kostnader för övriga regler enligt remissen beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor.
Enligt Regelrådets mening saknas skäl att frångå Skogsstyrelsens bedömning. Förslaget tillstyrkes således
med anledning av att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga administrativa
kostnader för berörda företag.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen är utförlig och innehåller en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna för
företag som berörs av den föreslagna regleringen. I konsekvensutredningen behandlar förslagsställaren
vilken tidsåtgång reglerna kan föra med sig för företag, vilka andra kostnader regleringen medför företag
samt vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna
regleringen. I konsekvensutredningen finns vidare beskrivet hur hänsyn har tagits till små företag genom att
reglerna har utformats för att vara teknikneutrala varigenom mätning kan ske genom enkla och traditionella
metoder som inte kräver avancerade beräkningar eller inköp av kostsam mätutrustning.
Enligt Regelrådet mening uppfyller konsekvensutredningen de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 4 juni 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Markus Garfvé.

Karin Lindell
Ordförande

Markus Garfvé
Föredragande
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