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Byggföretagens yttrande över 
Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till allmänna regler 
för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag 
till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar 
avfall”  
Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar ca 3 700 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra 
nedanstående synpunkter.  

Sammanfattning 

• Byggföretagen avstyrker förslaget till författningsändringar med 
allmänna regler. 

• Byggföretagen betonar vikten av att End-of-Waste-kriterier skyndsamt 
tas fram. 

• Byggföretagen anser att kriterier för ämneshalter i massor måste medge 
platsspecifik bedömning av återanvändning. 

Inledning 

Höga kostnader för bostadsbyggande är något som diskuteras ofta och det är 
vanligt att ge ”byggarna” skulden. Byggföretagen vill framhålla att bristande 
resurseffektivitet är en av många fördyrande faktorer i detta sammanhang varför 
en effektiv och miljömässigt riktig masshantering måste ha hög prioritet. 

Synpunkter på Naturvårdsverkets förslag 

Byggföretagen är positiva till att allmänna regler under förutsättning att de ger 
en rättssäker och entydig tolkning som främjar återvinning och återbruk. 

Byggföretagen anser dock att Naturvårdsverkets uppdrag varit alltför snävt 
formulerat för att möjliggöra förslag om effektiva åtgärder som skulle lösa den 
problematiska situationen vad gäller masshantering i bygg- och 
anläggningsverksamhet. 

Byggföretagen avstyrker därför det förslag till författningsändringar med 
allmänna regler som föreslås i remitterad PM. Föreslagna regler kommer inte att 
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lösa problemet utan snarare försämra förutsättningarna för en rationell och säker 
materialhantering och återvinning inom bygg- och anläggningssektorn. 

End-of-Waste-kriterier 

Naturvårdsverket skriver i redovisningen av sitt regeringsuppdrag om att utreda 
undantag för tillståndsplikt att de ”identifierat ett flertal problem och brister 
kopplade till masshanteringen i samhället, vilka bland annat anses leda till 
hämmad återvinning, onödiga transporter samt omotiverade kostnader. 
Naturvårdsverket bedömer att det krävs en bred översyn av hur 
masshanteringen regleras idag för att komma till rätta med bristerna.” 
Byggföretagen instämmer i analysen och förordar att en bred översyn prioriteras 
för att skapa tydlighet om vad som inte ska betraktas som avfall utan som den 
samhällsnyttiga resurs det faktiskt är. Uppdraget måste även omfatta, och 
prioritera, att ta fram sk End-of-Wastekriterier för relevanta materialkategorier. 

”Mindre än ringa risk” 

 Byggföretagen anser att begreppet övertolkas och att de riktvärden som nämns 
istället tillämpas som strikta gränser. Detta omöjliggör en platsspecifik 
bedömning och har i praktiken lett till att mycket stora mängder material 
deponeras istället för återanvänds på lämplig plats. Denna stelbenta tillämpning, 
som dessutom kan variera stort mellan olika tillsynsmyndigheter, medför redan i 
dag en oacceptabel påverkan på både klimatet, genom onödiga transporter och 
ianspråktagande av jungfruligt material, och byggandets ekonomi. 
Samhällsekonomiskt handlar det om att miljardbelopp belastar byggandet 
årligen (Anläggningsmassor och klimatpåverkan, Byggföretagen 2018). 

Byggföretagen anser vidare att regelverket bör formuleras i en föreskrift snarare 
än i en förordning. Regelverket innehåller detaljerade kvalitetskrav och 
provtagningsmetoder, något som inte hör hemma i förordningstext, som beslutas 
av Regeringen och således enbart kan ändras av denna, utan bättre lämpar sig för 
en föreskrift. 

Synpunkter i övrigt  

För tekniska resonemang och mer detaljerade synpunkter hänvisar 
Byggföretagen till medlemsföretaget Svevia ABs remissvar samt till 
branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Miljöexpert Marianne 
Hedberg på 08-698 58 36 eller marianne.hedberg@byggforetagen.se 
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