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REMISSVAR – HANTERING AV SCHAKTMASSOR 
OCH ANNAT NATURLIGT FÖREKOMMANDE 
MATERIAL SOM KAN ANVÄNDAS FÖR 
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL  

Sveriges Åkeriföretag är branschorganisationen för den svenska åkerinäringen. Näringen 
omsätter totalt ca 160 miljarder kronor och sysselsätter totalt 225 000 människor. 
Sveriges Åkeriföretag har ca 5 300 medlemsföretag som tillsammans förfogar över 
38 000 fordon.  

Av Sveriges Åkeriföretags medlemsföretag verkar ca 500 företag i avfalls- och 
återvinningsbranschen. De omsätter tillsammans ca 5,5 miljarder. 

Sveriges Åkeriföretag är generellt positiva till slutsatserna i Naturvårdsverkets analys av 
de bakomliggande orsakerna till att resurshanteringen av massor idag ofta brister vad 
gäller cirkulär och effektiv användning. 

Sveriges Åkeriföretag ser också i stora drag positivt på de förslag till åtgärder som 
Naturvårdsverket presenterat som botemedel mot bristerna i hanteringen.  

  

Sveriges Åkeriföretags (SÅ) ståndpunkter i korthet: 

• SÅ tillstyrker förslagen om vägledningsarbete och vidare uppdrag. 

• SÅ tillstyrker förslagen till ändringar i prövningsreglerna. 

• SÅ framhåller att problematiken med risk för kväveläckage vid hantering av 
entreprenadberg från tunnelsprängning ingår som en del i fortsatt 
vägledningsarbete. SÅ föreslår att det inrättas ett formellt forum som bistår i 
arbetet med vägledningar där branscher som hanterar massor, Statliga 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner deltar. Fokus på ökad kunskap och 
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information Naturvårdsverkets slutsatser och förslag har ett stort fokus på 
ökad kunskap och information.  
 

• SÅ framhåller att nationella end of waste kriterier utformas för vissa typer av 
massor. 

• SÅ framhåller att det som positivt då både verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndigheter behöver ökad kunskap i frågorna för att kunna mötas och 
tillsammans skapa mer cirkulära kretslopp för massor. 

• SÅ framhåller att om kommande vägledningar behöver rikta sig till både 
verksamhetsutövare och myndigheter för bästa genomslagskraft och att 
vägledningarna är tydliga. 

• SÅ framhåller att det behövs ökad kunskap och informationsutbyte om 
massornas innehåll och egenskaper för att underlätta matchningen mellan 
uppkomna massor med efterfrågan.    
  

• SÅ framhåller att fysisk planering kopplad till masshantering är positivt för att 
koppla massahantering tydligare till fysisk planering enligt PBL härigenom 
skapas en förutsebarhet för alla parter. Uppläggningsplatser och behov av 
anläggningar för bearbetning kan förberedas i tid, hantering och transporter 
kan effektiviseras.  

 

• SÅ framhåller att data bör kommuniceras digitalt i alla led och vara enligt 
framtagen BEAst branschstandard 4.0. 

 

Den 26 oktober 2022 

För Sveriges Åkeriföretag 
 

 

Peter Svensson 

 

 


