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Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse - Hantering av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande 
material som kan användas för anläggningsändamål   

Beskrivning av ärendet 

Leksands kommun har mottagit en remiss från Miljödepartementet avseende 

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om utredning avseende 

hantering av schaktmassor som kan användas för anläggningsändamål 

(Regeringskansliet diarienummer M2022/01181). Att besvara remissen är 

frivilligt, men miljöenheten bedömer att det är värdefullt att ta tillfället att 

besvara den. 

 

Naturvårdsverket redovisar problemställningarna gällande masshantering, 

föreslår förändringar i lagstiftningen och förbättrad vägledning, och går 

igenom konsekvenserna av förslagen. Målet är att underlätta användning av 

massor i anläggningsändamål, men utan att tumma på miljö- och 

hälsoskyddet. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 

Miljöenheten har granskat Naturvårdsverkets skrivelse och tillstyrker 

förslagen. 

 

Förslagen innebär bl.a. förtydliganden i syfte att underlätta för 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Idag är det otydligt, och 

massor återanvänds inte i den utsträckning som är önskvärt. Det kan t.ex. 

vara problem att hitta avsättning för massor från ett projekt i ett annat 

projekt. 

 

Vissa förslag innebär visserligen mer arbete och kostnader för företag och 

tillsynsmyndigheter, men fördelarna bedöms överväga. Med de 

utvecklingsplaner Leksands kommun har är det betydelsefullt att hanteringen 

av schaktmassor kan förbättras. 

 

Förslag till beslut 

Leksands kommun beslutar att lämna följande yttrande i remiss om 

masshantering: 
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Leksands kommun tillstyrker förslaget till ändringar i lagstiftningen rörande 

hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som 

kan användas för anläggningsändamål. 

Leksands kommun instämmer i beskrivningen av utmaningarna och de 

problem som föreligger idag. 

 

Det är positivt att det sker en översyn av regler avseende masshantering för 

att gynna återanvändning av massor. Det kan ofta vara svåra frågeställningar, 

t.ex. om syftet med återvinningen, och det är därför angeläget med utvecklad 

vägledning, såväl för verksamhetsutövare som för tillsynsmyndigheter. Idag 

kan det ofta vara svårt för tillsynsmyndigheten att ge tydliga svar på frågor 

från verksamhetsutövare m.fl. 

 

Ny anmälningsplikt kommer innebära mer arbete för företagen och 

tillsynsmyndigheterna, men det är positivt att det blir tydligare och mer 

förutsägbart för alla parter vad som gäller. 

 

Utredningens uppdrag gäller massor som kan användas för 

anläggningsändamål, men det vore önskvärt om massor som inte kan 

användas för anläggningsändamål också berörs, åtminstone med tydliga 

hänvisningar till den lagstiftning och vägledning som gäller för dessa 

massor. Det är t.ex. massor med organiskt material som inte lämpar sig för 

utfyllnad, tillverkning av anläggningsjord etc., som också behöver hanteras i 

samband med exploateringsprojekt. Det är relativt vanligt att privatpersoner 

vill fylla ut med t.ex. dikesmassor. I mindre kommuner i glesbygd kan det 

svårt att få till t.ex. återvinning av uppbrutna stubbar, som också kan 

uppkomma vid schaktning.  

 

Vad gäller invasiva arter – avses att ”yrkesmässigt återvinna massor” även 

då privatpersoner anlitar en entreprenör? 

 

Det hade varit bra att beräkna kostnader även för referensalternativ för att 

visa på kostnader som dessa alternativ innebär. 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 

Remiss 

Naturvårdsverkets skrivelse daterad 2022-05-31 

Slutligt beslut skickas till 

Regeringskansliet 

Miljöenheten 
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