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

Stena Recyclings inställning 

Stena Recycling är positivt till den allmänna ambitionen i Naturvårdsverkets skrivelse att öka 

nyttjandet av massor på ett hållbart och ändamålsenligt sätt och det finns delar i förslaget som 

även har potential att styra åt det hållet. I sin helhet är det emellertid Stena Recyclings 

bedömning att ändringarna inte kommer att uppnå målet och att de även kan få motsatt effekt. 

Att utöka de åtgärder som kräver förprövning genom anmälan eller ansökan enligt 9 kap. 

miljöbalken kommer sannolikt inte öka incitamentet att hitta avsättningar som innebär att 

massor kommer till nytta i samhället.  

Utöver den ökade prövningsbördan så är Stena Recycling i första hand tveksamt till förslaget att 

införa ett krav på att återvinning av avfall för anläggningsändamål endast skall kunna ske av 

inert avfall. Av skrivelsen framgår det inte vad Naturvårdsverket lägger in i begreppet inert, men 

det finns ett resonemang kring definitionen i deponilagstiftningen. Om detta får genomslag i 

tillämpningen innebär det mycket stränga krav på vad som överhuvudtaget skall kunna komma i 

fråga för återvinning. Som Stena Recycling uppfattar det kommer förslaget att leda till att 

prövningen mot de lokala förhållandena blir onödig med ett så strängt krav som inert. Enligt 

Stena Recyclings bedömning så skulle inskränkningen kunna utgöra grunden för ett generellt 

undantag från prövningsplikten i dessa fall, men det är en inskränkning av möjligheterna att 

återvinna avfall för anläggningsändamål som inte kan motiveras med miljöskäl.  

Med hänsyn till det ovan anförda anser Stena Recycling att inert inte skall införas som 

kriterium för att avfall skall få återvinnas i anläggningsändamål i 29 kap. 34 och 35 §§ 

miljöprövningsförordningen. I vart fall måste i så fall begreppet definieras på ett sätt som inte 

inskränker möjligheterna för återvinning mer än vad som är miljömässigt motiverat.   

Stena Recycling är medlem i Återvinningsindustrierna och ansluter i övrigt till det dess 

remissvar.  
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Presentation Stena Recycling  

Stena Metallkoncernen är en ledande återvinningskoncern där Stena Recycling AB ingår. Bland 

verksamheterna ingår förutom återvinning, produktion av aluminium från återvunnen råvara, 

leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och 

olja. Koncernen bedriver verksamhet på cirka 200 platser i nio länder, varav cirka 100 är 

lokaliserade i Sverige. Koncernens totalt 3 500 medarbetare arbetar nära våra kunder för att 

skapa nya värden som alla tjänar på – företagen, miljön och samhället. Varje år återvinner vi 

sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter och förser våra kunder med nödvändiga råvaror, 

stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta 

framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. 
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