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Remissförslag Stranden – en värdefull miljö (Ds 2008:21)
Skogsindustrierna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovannämnda remiss
och lämnar här följande yttrande.
Skogsindustrierna vill understryka, liksom vi gjort i tidigare svar i ärendet, att vi
är angelägna om bevarandet av biologisk mångfald i vår omgivning, i skogliga
miljöer såväl som i strandnära områden.
Skogsindustrins produktionsställen är av naturliga skäl placerade i
råvaruupptagningsområden, dvs i skogrika gles- och avflyttningsbygder.
Branschen har lokalt stor betydelse för utvecklingen av service- och tjänsteutbud.
För många av våra medlemsföretag är det en överlevnadsfråga att kunna rekrytera
kompetent personal till verksamheter i glesbygd. Det är en stor brist på efterfrågad
kompetens och företag i glesbygden har varken råd eller möjlighet att konkurrera
om denna arbetskraft enbart med höga löner. Ett attraktivt boende är ett viktigt
konkurrensmedel. En del av problematiken ligger i sambandet mellan
nybyggnadskostnaden och marknadsvärdet om inte byggnationen sker på en
attraktiv tomt. En nybyggd villa kan förlora halva sitt värde i den stund den är
slutlevererad beroende på att nybyggnadskostnaden vida överstiger det
marknadsvärde som råder lokalt. Detta gör att en eftersökt kompetens inte bygger
sin bostad i glesbygd och inte heller väljer sitt arbete där. Vi måste ha starka
argument för att attrahera arbetskraft till glesbygden.

Skogsindustrierna välkomnar det differentierade strandskydd med lättnader och
ökad flexibilitet, som föreslås jämfört med tidigare promemoria. Det är positivt att
strandskyddet föreslås anpassas till lokala förhållanden och förutsättningar. Det
främjar en långsiktigt hållbar utveckling i miljömässigt, socialt och ekonomiskt
perspektiv, även på landsbygden. Utveckling av en bygd innebär att människor
attraheras av miljön för boende och arbetstillfällen.
Förslaget ger inga bestämda definitioner för vad som är landsbygd utan lämnar
öppet för bedömning från fall till fall. Det kan vara positivt om tanken är att flera
aspekter ska vägas in i bedömningen. Dock kan det också innebära en osäkerhet
att inte veta hur bedömningen går till.
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Skogsindustrierna ser positivt på att kommunerna får huvudansvaret för prövning
av upphävande av strandskyddet. Decentralisering av beslutsprocesser och folklig
förankring är bra och kommunerna har god insikt om lokala förhållanden.
Länsstyrelsens roll som gransknings- och överprövningsinstans är vi dock
tveksamma till. Detta torde förlänga beslutstider, och går stick i stäv med tanken
om regelförenklingar.
Ökade möjligheter till insyn och deltagande är positivt, dock anser vi att förslaget
att låta miljöorganisationerna ha exklusivitet vad gäller överklagande inte rimmar
med hållbarhetstanken i alla perspektiv – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Enligt förslaget till ny paragraf 7 kap 18 d § ska ett upphävande eller dispens från
strandskydd beakta ”om ett strandnära läge för bostadsbebyggelse, verksamheter,
anläggningar eller åtgärder bidrar till utvecklingen av landsbygden och
upphävandet eller dispensen avser ett område som är lämpligt för utvecklingen av
landsbygden”. I författningskommentarerna framhålls att det ska vara fråga om en
långsiktig ekonomisk påverkan. Exempel ges på tänkbara verksamheter, som kan
främja utvecklingen av landsbygden. Industrins betydelse för långsiktig
landsbygdsutveckling framhålls inte alls. En förutsättning för överlevnad och
utveckling av en industriell verksamhet i glesbygd är, som påpekats ovan,
kompetent personal. Ett viktigt konkurrensmedel för att erhålla arbetskraft är
attraktiva boendemiljöer.
Att förslaget också syftar till regelförenklingar och till en mer enhetlig och
effektiv prövning och därmed snabbare genomförande av investeringar
välkomnas.
Vi hoppas att möjlighet ges att lämna synpunkter också på den vägledning som
föreslås sammanställas av Naturvårdsverket och Boverket. För att vidga
perspektivet föreslår vi att dessa två myndigheter samarbetar med ytterligare
någon myndighet, t ex Nutek, som har kännedom om näringslivets förutsättningar.

Stockholm den 25 juni 2008
SKOGSINDUSTRIERNA
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