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Remissvar - Hantering av schaktmassor och 
annat naturligt förekommande material som 
kan användas för anläggningsändamål
Dnr KS/2022:380     Dpl 25

Nedan följer Karlstads kommuns synpunkter på remiss av 
Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt 
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål 
(Miljödepartementets diarienummer M2022/01181).

Synpunkter på remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan 
användas för anläggningsändamål

 Överlag är Karlstads kommun positivt inställda till Naturvårdverkets 
förslag. Förslaget påvisar en tydligare lagstiftning och förbättrad 
vägledning. Grundtanken med att underlätta för användning av 
schaktmassor i olika anläggningsändamål bidrar till en cirkulär 
ekonomi och ökad återvinning. Dock är det svårt att ta ställning i 
vissa delar då andra dokument och förordningar som behöver 
uppdateras inte är färdiga. 

 Utifrån den problembild som redovisas i förslaget är de 
författningsändringar som föreslås i huvudsak bra för att 
åstadkomma en mer resurseffektiv och ändamålsenlig hantering av 
massor ur miljösynpunkt. Om förslagen genomförs är det av stor vikt 
att lämpligt vägledningsmaterial tas fram för både 
tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare.

 Utbildning av alla aktörer kommer att krävas för att förslagen ska få 
full effekt. Förslaget kan även innebära att kommun, entreprenör 
med flera behöver anställa fler. 
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 Vid eventuell ändring av lagen om skatt på avfall är det viktigt att 
möjligheterna för att kunna utföra bra och säkra sluttäckningar samt 
nödvändiga konstruktionsarbeten på avfallsanläggningarna inte 
påverkas på ett negativt sätt. 

 Det föreslås att anmälningsplikt ska gälla för att återvinna inert och 
icke-farligt avfall för anläggningsändamål (29 kap 35 § 
miljöprövningsförordningen). Enligt beskrivningen ska detta gälla 
sådant icke-farligt avfall som kan anses omfattas av gällande 
definition av inert avfall i 3 a § deponeringsförordningen 
(2001:512). Hur detta ska bedömas för olika typer av avfall är en 
viktig del av den vägledning som bör finnas på området. Särskilt 
viktigt är att det finns kriterier för vilket föroreningsinnehåll, 
lakbarhet samt ekotoxicitet hos lakvattnet som maximalt får finnas 
för att ett visst avfall ska anses vara inert. Att enbart bedöma detta 
från fall till fall kan skapa osäkerheter och förmodligen också en 
olikartad bedömning av olika myndigheter för samma typ av avfall.

 Planering av masshantering och matchning av massor är viktigt. I 
små och medelstora projekt sker oftast provtagning av massor som 
ska schaktas upp väldigt nära inpå schakt eller efter att schakt har 
genomförts. I nuläget kan matchning med andra projekt i dessa fall 
vara svår att uppnå. Kommunen ser därför positivt på förslaget om 
ökad tid för mellanlagring eftersom detta skapar bättre 
förutsättningar för att hitta en matchning.

 Synpunkt av redaktionell art: 
I den praktiska användningen av reglerna uppstår ganska ofta 
missförstånd mellan ord i myndighetstext och de ord som används i 
projekt av till exempel entreprenör och konsult. Ett sätt att minska 
missförstånden kan vara att man i den nya vägledningen även 
använder branschens benämning (Fall A och Fall B) i en parentes 
bakom myndighetens benämning. Till exempel massor som 
återanvänds inom projektet (Fall A). Massor som körs bort från 
området (Fall B).

Per-Samuel Nisser Ulrika Jansson
Kommunstyrelsen ordförande Kommundirektör
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