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Miljödepartementet 
 

 

Yttrande över remiss gällande Naturvårdsverkets 
skrivelse Hantering av schaktmassor och annat 
naturligt förekommande material som kan 
användas för anläggningsändamål 
 
 
 
Rubricerad remiss från Miljödepartementet har överlämnats från Fagersta 
kommun till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (V-Dala) för 
yttrande.  
 
Remissen från miljödepartementet gäller Naturvårdsverkets skrivelse Hantering 
av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas 
för anläggningsändamål. Naturvårdsverket har identifierat flera olika orsaker till 
att hantering av massor idag ofta innebär en ineffektiv resursanvändning.  
 

 Svårighet i bedömning av om massor är avfall eller produkt 
 Brister i matchning mellan uppkomst av massor och efterfrågan 
 Brister i planering och samordning 
 Särskilda utmaningar för tillsynen 

 
Naturvårdsverket har beskrivit problemen och utifrån detta föreslagit en del 
åtgärder och förändringar i lagstiftningen, i syfte att få till en mer resurseffektiv 
hantering av schaktmassor. Dessutom föreslås även en reglering gällande jord 
som innehåller invasiva främmande arter, samt ett nytt kapitel i 
miljöprövningsförordningen för att reglera hanteringen av material som uppstår i 
bygg- och anläggningsverksamhet och som inte är inert. 
 
Yttrandet från Fagersta kommun, sker genom V-Dala som svarar utifrån sin roll 
som miljö- och byggförvaltning. V-Dala är positiv till de förslag till förändringar 
som Naturvårdsverkets redovisar gällande schaktmassor.  
 
V-Dala anser att de av Naturvårdsverkets föreslagna åtgärder bör leda till en bättre 
och mer resurseffektiv hantering av schaktmassor, utan att det för den delen leder 
till spridning av föroreningar till mark eller vatten. Vidare anser V-Dala att det är 
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bra att hantering av massor som innehåller invasiva främmande arter tydliggörs 
och regleras. 
 
V-Dala anser även att det behövs betydligt bättre vägledning än idag, när det 
gäller klassning och hantering av schaktmassor. Detta för att tillsynsmyndigheter 
ska kunna hantera dessa ärenden på ett snabbt och effektivt sätt, utan att risker att 
föroreningar sprids eller att användbara massor deponeras 
 
 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
 
 
 
Leif Markfjärd 
Miljöinspektör 
 
 
Beslutet skickas till: m.remissvar@regeringskansliet.se och 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se.  
 
Kopia till: Fagersta kommun 
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