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Hantering av schaktmassor ska ses över  

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och 

schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande 

material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill 

göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på 

resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär 

ekonomi. 

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, 

vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och 

branschaktörer, miljöproblem och ett dåligt utnyttjande av resurser. En 

översyn behövs för att få kunskap om hur regelverk och andra styrmedel kan 

förändras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig masshantering. 

− Det finns ett stort behov av regler som möjliggör en effektiv hantering av 

avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi behöver minska 

resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. 

Samtidigt behöver avfall hanteras på ett sätt som minimerar risk för skada på 

människors hälsa och miljön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att ställa om till en giftfri 

cirkulär ekonomi. En utgångspunkt för omställningen är att material ska 

användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och 

deponering av avfall.  
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− Det uppstår stora mängder schaktmassor i samband med bostadsbyggande 

och anläggande av vägar och järnvägar. Jag är glad att Naturvårdsverket nu 

ska se över bestämmelser så att schaktmassor kan användas på ett bättre sätt. 

Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna ställa om till en giftfri och 

cirkulär ekonomi, säger bostadsminister Per Bolund. 

Naturvårdsverket ska göra en bred översyn av dagens hantering och föreslå 

hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att 

åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en cirkulär 

ekonomi. Regeringen ser att olika material med olika kvalitet och olika 

användningsområden kan behöva regleras på olika sätt. 

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022.  

 


