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Byggföretagens yttrande över Naturvårdsverkets 
vägledning om masshantering och återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten – Tolkning av centrala begrepp 
Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar ca 3 800 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Byggföretagen har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående 
synpunkter.  

Sammanfattning 

• Byggföretagen anser att begreppet produktion måste definieras om/ 
förtydligas så att nuvarande tolkning att byggsektorn inte producerar 
något och därmed aldrig kan ge upphov till restprodukter moderniseras 
och anpassas till samhällsbyggnadssektorns behov och förutsättningar. 

• Byggföretagen föreslår att Naturvårdsverkets resurser satsas på att 
färdigställa Regeringsuppdraget om effektivare masshantering snarare 
än att vägleda om nu gällande regler som måste förändras. 

• Byggföretagen anser att begreppet ”oavsiktligt producerat” ska 
omformuleras så att det är tydligt att massor uppkommer genom 
avsiktliga och planerade åtgärder men att de inte är huvudsyftet för 
utförande av dessa. 

Synpunkter på Förslag till tolkning av centrala begrepp vid hantering av 
massor  

Byggföretagen anser inledningsvis att det är anmärkningsvärt att 
Naturvårdsverket satsar resurser på att ta fram vägledningar om lagstiftning som 
är under omarbetning på annat håll inom verket. Resurserna borde satsas på att 
få fram ett väl underbyggt och brett förankrat förslag till förändring av 
nuvarande regler så att dessa inte hindrar cirkularitet och effektiv 
materialhantering i bygg- och anläggningssektorn.   

Begreppen produktion och restprodukt 

Byggföretagen anser att de tolkningar som förordas av Naturvårdsverket i 
promemorian är helt orimliga. Avsikten med all bygg- och 
anläggningsverksamhet är att producera byggnadsverk av olika slag; hus, broar, 
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tunnlar, vägar osv. Att detta inte skulle vara produktion är en märklig tolkning 
som måste omprövas. Resultatet blir att de massor som uppkommer vid 
produktion av byggnadsverk aldrig kan anses vara restprodukter och därför inte 
kan utvärderas mot kriterierna i 15 kap 1 § miljöbalken. En sådan utvärdering 
skulle medföra möjlighet att i avsevärt större utsträckning klassa användbart 
material som biprodukt och därmed möjliggöra återanvändning och 
nyttiggörande av uppkomna massor utan att riskera negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön. 

Övrigt 

Byggföretagen hänvisar i övrigt, och för mer detaljerade resonemang, till 
medlemsföretagen Svevia och Swerock (del av Peabkoncernen) samt till 
yttrande från Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI . 

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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