
		

 

Hantering av avtäckningsmassor 
som avfall 
Inventering av totalt 16 avfallsflöden i fyra olika 
kommuner 

Malin Dahlgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student 
Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 5 juni 2017 
Handledare: Fredrik Lundmark Umeå universitet; Marie Eldståhl ÅF Infrastructure AB; Gustaf Sjölund DÅVA 
Deponi och Avfallscenter 

  



		

Förord 
Detta examensarbete är en del av kandidatprogrammet inom Miljö- och hälsoskydd på Umeå 
Universitet. Arbetet innefattar 15 högskolepoäng och är genomfört under mars till juni 2017 
sammantaget cirka 10 veckor.  
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till mina handledare Gustaf Sjölund från DÅVA 
Deponi och Avfallscenter (DÅVA D.A.C) samt Marie Eldståhl och Anne Temin från ÅF 
Infrastructure AB (ÅF) för det stöd som de har gett mig under denna tid. De alla har funnits 
där under hela perioden och svarat på frågor samt inspirerat mig till resultatet av ett 
färdigställt examensarbete. Jag vill även rikta ett stort tack till Fredrik Lundmark vid Umeå 
Universitet som har varit ett bra stöd och gett mig mycket bra vägledning under hela denna 
period. 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min underbara familj som stått vid min sida och 
peppat mig under denna vår. Extra stort tack till min sambo Eric Lyxell Lind som peppat, 
motiverat mig och funnits som stöd vid min sida hela tiden. 

Umeå ̊ 2017-05-26, Malin Dahlgren  



		

Abstract 
 
In the event of construction, trees in the area will be removed and the ground is being 
prepared. Stumps, litter and earth masses that can be of different variety and quality occurs. 
Because of the differences of these masses, they have different provisions and their 
management differs. The purpose of this study was to investigate how construction masses 
are handled and allocated by various entrepreneurs and the difference between 
municipalities in Sweden. Problems associated with waste management was identified and 
suggestions on how these problems can be solved. 
 
Information for this study has been obtained through telephone interviews containing 8 
questions. The interviews are made within 15-30 minutes with 16 different entrepreneurs 
who is handling these masses. These entrepreneurs were seated in Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland and Gävleborg. First contact with entrepreneurs from different municipalities 
was taken by e-mail and in some cases, it was necessary to complement these with phone call 
requests. 
 
Clear differences between entrepreneurs and municipalities handling was not determined 
because of the few numbers of entrepreneurs. It was also difficult to determine the most 
usual deposition, but it was clear that the handling of construction masses is problematic. 
The most usual problems are related to economy and knowledge about why the legislation 
exists. By giving out more information about the legislation and how to handle their masses 
some of these problems could decrease. Information is a cheap and simple solution, but 
problems and limitations are always going to exist if the management is considered too 
expensive. 
 
Key words: Landfill gas, organic waste, waste management, deposit, management of earth 
masses 
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1 Inledning 
 
Mängden avfall i världen ökar samtidigt som populationerna växer och dessutom blir varje 
individs levnadsstandard allt högre med tiden (Zamali et al. 2009). År 2014 uppkom totalt 
167 miljoner ton avfall i Sverige där avfall från verksamheter inom byggverksamheter, 
gruvverksamheter, övriga branscher samt hushåll var inräknat (Naturvårdsverket 2016). 
 
I och med de exploateringsarbeten som pågår runt omkring i landet uppkommer en hel del 
av avfallet som behöver tas hand om därifrån. Bygg- och anläggningssektorn är den sektor 
som efter gruvsektorn genererar mest avfall i Sverige (Naturvårdsverket 2016). Totalt 
uppkom omkring 8,9 miljoner ton avfall från byggverksamheter i Sverige år 2014.  
 
Vid exploatering av naturmark avverkas eventuella träd på området och området avbanas för 
den byggnation som ska utföras (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan 
Värmland 2010). Kvar blir stubbar, förna och jordmassor som kan vara av olika sort och 
kvalitet. På grund av dessa massors olikheter har de olika avsättningar och hanteringen kring 
dessa skiljer sig åt (Vägverket 2007). Vad som avgör om de räknas som avfall är ifall man kan 
nyttiggöra sig massorna. Kan de inte nyttiggöras blir de ett avfall (SFS 1998:808). De massor 
som blir liggandes i väntan på att användas kommer efter en viss tid att falla under 
definitionen avfall. I och med att massorna klassas som avfall är det avfallslagstiftningen som 
ska följas vid hantering och användning. 

Avfallshierarkin regleras i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) och är grunden till 
avfallshanteringen i Europeiska Unionen (EU). Den innebär att avfall helst ska förebyggas, i 
andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och i fjärde hand utvinna 
exempelvis värme och el ur förbränning. När dessa inte går att tillämpa är det i sista hand 
deponeringssteget som tillämpas. 

Deponier tar emot tre sorters avfall – farligt avfall, icke-farligt avfall och inert avfall. Vilket 
avfall som är farligt eller icke-farligt bestäms utifrån en sammanvägning av föroreningarnas 
farliga egenskaper, frätande och irriterande egenskaper samt miljöfarliga egenskaper i 
avfallet. Inert avfall är till exempel jord, sten och grus. Krav för att något ska räknas som 
inert avfall är att det inte genomgår fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar samt 
att föroreningsinnehållet ska räknas som obetydligt (SFS 2001:512).  

Avtäckningsmassor (s.k. överskottsmassor/avbaningsmassor) är de som uppstår vid 
exploatering av naturmark genom schaktning (Statens geotekniska institut 2017). När dessa 
klassas som avfall har innehållet av organiskt material betydande påverkan över om de ska 
kunna deponeras. Kraven på hur hög procenthalt organiskt material ett farligt avfall, icke 
farligt avfall och inert avfall får innehålla för att få deponeras skiljer sig åt. På grund av dessa 
krav behövs det bra ändamål för att kunna återanvända massorna istället. Mer om vad som 
utmärker de olika avfallsslagen samt deponeringskraven redovisas i avsnitt 2. 

Vanliga avsättningar för avtäckningsmassor är bland annat återanvändning vid sluttäckning 
av deponier, efterbehandling av täkter, att använda det till bullervallar eller uppställningsytor 
(Länsstyrelsen 2013). Stubbar krossas och flisas oftast ner för att sedan användas vid 
förbränning som biobränsle (Strömberg 2008). Med tanke på allt det avfall som genereras i 
Sveriges kommuner är det i nuläget svårt att lokalisera exakt var allt avfall, i detta fall 
avtäckningsmassor, tar vägen. Denna studie om hantering av avtäckningsmassor utförs i 
samarbete med ÅF och DÅVA D.A.C i Umeå. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur avtäckningsmassor som uppstår vid 
exploatering av naturmark hanteras och avsätts av olika entreprenörer samt skillnaden 
mellan kommuner i Sverige. Eventuella problem vid avfallshanteringen identifieras och även 
förslag på hur dessa problem kan avhjälpas. 
 

o Vilken är den vanligaste avsättningen för avtäckningsmassorna i de utvalda 
kommunerna?  

o Hur skiljer sig hanteringen av avtäckningsmassorna mellan kommunerna?  
o Hur skiljer sig hanteringen av avtäckningsmassorna mellan olika entreprenörer? 
o Vilka sorters begränsningar anser entreprenörerna att lagstiftningen om hantering av 

organiskt avfall sätter? 
o Finns det problem eller flaskhalsar vid bortskaffning av avtäckningsmassor och hur 

kan dessa i sådana fall avhjälpas? 
 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Definition av avfall 
Varje ämne eller föremål som en innehavare ska göra sig av med, avser eller är skyldig att 
göra sig av med anses som avfall (SFS 1998:808). Det är syftet med avtäckningsmassorna 
som bestämmer utifall de anses som avfall. Det är upp till den som hanterar ett avfall att se 
till att hanteringen går till på rätt sätt. Med hantera avses att samla in, bortskaffa, 
transportera, återvinna eller liknande. 

 
2.2 Avfallshierarkin 
Avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan (figur 1) regleras i EU:s avfallsdirektiv 
(2008/98/EG) och är grunden till avfallshanteringen i Europeiska Unionen (EU). Sedan 
2011 har Sverige införlivat direktivet i den svenska lagstiftningen (Naturvårdsverket 2016). 
Direktivet syftar till ”att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller 
minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska 
resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna 
användning”. 

 

Figur 1. Prioriteringsordningen för avfallshierarkin. Den innebär att avfall helst ska förebyggas, i andra hand 
återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och så vidare (Avfallsdirektivet (2008/98/EG) 2009).  
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2.3 Inert avfall 
Inert avfall innebär ett avfall som inte genomgår några fysikaliska, kemiska eller biologiska 
förändringar (SFS 2001:512). Det varken löses upp, brinner upp eller reagerar fysikaliskt 
eller kemiskt på något annat sätt. Ett inert avfall bryts inte ner biologiskt eller inverkar på 
andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön 
eller människors hälsa. För att vara ett inert avfall får avfallet inte heller ha högre 
föroreningsinnehåll eller ekotoxicitet än det som anses vara obetydligt och inte äventyrar 
kvaliteten på yt- eller grundvatten. 
 
2.4 Farligt/Icke farligt avfall 
För att bedöma om ett avfall anses vara farligt eller icke farligt avfall behövs en noggrann 
utredning av de olika massornas egenskaper.  
 
Till att börja med sammanvägs farliga egenskaper, frätande och irriterande egenskaper samt 
miljöfarliga egenskaper hos föroreningar enligt metodiken i Naturvårdsverkets vägledning 
för klassning av farligt avfall 2013. 
   
De farlighetsklasser som ingår vid en sammanvägning av avfall är: 
 

• Ämnen med mycket giftiga, giftiga eller hälsoskadliga egenskaper (H6 respektive H5 i 
avfallsförordningen) 

 
• Ämnen med irriterande och frätande egenskaper (H4 respektive H8 i 

avfallsförordningen) 
 

• Ämnen med ekotoxiska egenskaper (H14 i avfallsförordningen) 
   
Vid sammanvägning av de miljöfarliga egenskaperna erhålls en kvot per kategori. 
Sammanvägningarna baseras på vilka koncentrationer av exempelvis giftiga ämnen, frätande 
ämnen, ämnen som är skadliga för vattenmiljön avfallet innehåller. Dessa koncentrationer är 
beräknade genom analyser och om kvoten för någon av de olika egenskaperna är större än 1 
klassas avfallet som farligt. En kvot under 1 innebär att avfallet klassas som icke farligt. Mer 
exakt om vilka beräkningar som utförs går att utläsa i Naturvårdsverkets vägledning för 
klassning av farligt avfall 2013. 
  
Utöver en sammanvägning av ämnenas egenskaper bör massorna genomgå en 
grundläggande karakterisering av avfall som inte genereras regelbundet i enlighet med 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Avfall som inte genereras 
regelbundet ska undersökas med skaktest SS-EN 12457-3 eller perkolationstest SIS-CEN/TS 
14405:2004. (NFS 2010:4). Denna prövning gäller farligt avfall samt vissa angivna inerta 
avfall men inte icke farligt avfall. 
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2.5 Deponering av avfall 
Deponering innebär att ett avfall på något sätt bortskaffas, antingen genom transport till en 
deponianläggning men också genom att avfallet läggs på hög eller grävs ned på ny plats. 
Detta gäller när lagring sker under en längre tidsperiod än tre år (SFS 2011:927).  
 
Avtäckningsmassor som inte är förorenade och kommer användas för byggnation på den 
plats där grävningen utförts räknas inte som avfall. Detta gäller så länge inte användningen 
skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa och miljön. I de fall då 
avtäckningsmassor placeras på samma plats som grävningen har utförts men avsikten inte är 
att använda för byggnation tillämpas andra bestämmelser. Exempelvis används 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) då syftet är att kompostera. Detta beskrivs som 
en anmälningspliktig verksamhet eftersom det gäller biologisk behandling. 
 
Av olika skäl bör vissa typer avfall deponeras då de innehåller ämnen som inte bör spridas. 
Organiskt material medför inte nämnvärd miljöpåverkan vid deponering om det innehåller 
under en viss halt totalt organiskt kol (Naturvårdsverket 2017). Dessa avfallsslag gäller då 
som undantag från förbuden. Icke-farligt avfall som innehåller en lägre TOC-halt än 10 % 
räknas till exempel som undantag och får deponeras (NFS 2004:4). Även inert avfall som 
innehåller en TOC-halt lägre än 3 % och farligt avfall som innehåller en lägre TOC-halt än 6 
% får deponeras (NFS 2010:4). 
 
2.6 Deponeringsförbud 
År 2002 infördes deponeringsförbud för brännbart avfall och år 2005 utökades detta förbud 
till att omfatta organiskt avfall (Naturvårdsverket 2009). Vid nedbrytning av organiskt 
material bildas metan som innehåller en hög koldioxidfaktor och då påverkar den globala 
uppvärmningen (SMHI 2016). Syftet med deponeringsförbuden är att öka resurshållningen 
och minska miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2017). Vissa undantag gäller för dessa 
bestämmelser och avfall kan fortfarande deponeras med dispens om Länsstyrelsen anser att 
det är väl motiverat. En anledning kan vara att det finns otillräckligt med kapacitet för 
återvinning. 
 
Det finns fler problem än metans påverkan av globala uppvärmningen angående att 
deponera organiskt avfall. Till exempel medför nedbrytningen av organiska avfall sättningar i 
deponier och metan är dessutom brandfarlig, explosiv och tränger undan syre (Energigas 
Sverige 2014). Dessa egenskaper kan medföra problem i deponier. Svavelväte kan också 
bildas vid nedbrytningen och detta är en gas som är bland annat är brandfarlig och giftig vid 
inandning (Naturvårdsverket 2017). 
 
2.7 Avtäckningsmassor 
Exploatering av naturmark sker till exempel vid iordningställande av tomter och 
nybyggnationer (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland 2010). 
Inför nybyggnationer behöver marken anpassas för byggnader och infrastruktur vilket 
kommer att leda till ett överskott på massor bestående av jord och sten (Miljösamverkan 
Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland 2010) samt också en hel del stubbar och 
humus (Sjölund, muntl). Avtäckningsmassorna som grävs upp ska och kan hanteras olika 
beroende på deras kvalitet och sort (Vägverket 2007). Genom att använda dessa massor i 
anläggningsändamål kommer avfallsmängden till deponi och mängden transporter att 
minska (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland 2010). 
 
Deponering är det sista alternativet som anges i avfallshierarkin (Avfallsdirektivet 2009). 
Enligt avfallslagstiftningen är det dock inte möjligt att deponera avtäckningsmassor på grund 
av dess höga innehåll av organiskt material (>10%) (Naturvårdsverket 2017). Därför måste 
något av de övriga alternativen från avfallshierarkin tillämpas, exempelvis återanvändning. 
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2.8 Vanliga avsättningar 
 
2.8.1 Sluttäckning av deponier 
Vid varje nedläggning av en deponi måste den sluttäckas för att minimera miljöpåverkan 
(Länsstyrelsen Skåne 2015). För att en sluttäckning ska vara godkänd krävs det att den 
uppfyller vissa krav varav ett är att en skyddstäckning ska ingå. Ett vanligt material att 
använda dessa gånger är humuslagret med växtskikt, rötter m.m. 
 
2.8.2 Efterbehandling av täkter 
Efter avslutad brytning i täkter ska man återställa landskapet så bra det går och anpassa 
området så att det lättare smälter in i omgivningen (Miljösamverkan Sverige 2006). I dessa 
sammanhang fungerar det bra att använda sig av ovanpåliggande jord, morän eller liknande 
om täktverksamheten tidigare har medfört avbaning av stora mängder av dessa massor. 
Massorna kan användas för att skapa en slänt efter avslutad brytning för att minska risken 
för kvarlämnande av branter. 
 
2.8.3 Bullervallar 
Buller som uppkommer vid till exempel trafik kan ofta dämpas med hjälp av bullervallar. 
Viktigt vid utformning av bullervallar är att rätt material används så att lutningen som krävs 
för att tillgodose de akustiska kraven kan hållas (Vägverket 2004). Jordvallar är lämpliga att 
användas som bullerskydd vid till exempel nybyggnation av järnväg (Granbäck 2015). De kan 
sedan förses med växtlighet för att bidra till en attraktivare miljö. Detta gör det möjligt att 
återanvända en del av de massor som uppstår vid exploatering av naturmark till dessa 
ändamål. 
 
2.8.4 Biobränsle 
När bränsle skapas av organiskt material kallas det för biobränsle (WWF 2011). Detta bränsle 
kan sedan användas för att producera el och värme och även som drivmedel. Biobränsle 
bidrar inte till den globala uppvärmningen. Detta på grund av att den koldioxid som frigörs 
vid förbränningen tas upp av naturens skog och växter och blir en del av kretsloppet. 
 
I Sverige finns gott om skog och därför används en stor del av den skogen som finns som 
bränslekälla (Strömberg 2008). Under många år har stubbar lämnats kvar i skogen då det 
varit oekonomiskt att utvinna energi ur dem samt av ekologiska anledningar. Idag med den 
nya utvecklingen av exempelvis utrustning finns det stor potential för användning av stubbar 
som biobränsle. 
 
Vid brytning av stubbar rycks stubbarna upp med rötterna och i vissa fall klyvs stubbarna 
innan brytningen (Strömberg 2008). Sedan skakas stubbarna och läggs på hög för att bli av 
med de största mängderna jord, grus och sten som finns i stubbarna samt för att torka upp. 
Det kan ta upp till ett år från att stubben bryts från backen till att den kan utgöra bränsle. 
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3 Metod 
 
Denna studie är en litteraturstudie samt en kvalitativ studie där den kvalitativa metoden 
utförs i form av telefonintervjuer. Intervjuerna sker med 16 entreprenörer i Sverige. 
Intervjuer har utförts med fyra entreprenörer från fyra olika kommuner med en relativt stor 
spridning över landet. Intervjuerna har genomförts med entreprenörer i kommunerna 
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och i Gävleborg. Inga namn på varken personer 
eller entreprenörer utges i arbetet utan endast vilka län de entreprenörer som intervjuats 
verkar i. 
 
3.1 Litteraturstudie 
Underlag till denna studie har insamlats genom att utföra en litteraturstudie. Relevanta 
regerverk, forskning, myndighetsrapporter samt allmänna hemsidor har använts. Sökningar 
har genomförts på sidor som Google Scholar, Web of Science, Naturvårdsverket, Avfall 
Sverige, Notisum m.fl. 

Sökord: Avtäckningsmassa, avfall, avfallshantering, deponering, deponering organiskt avfall, 
organiskt avfall, miljöbalken, hantering av massor, hantering överskottsmassa, metan, 
koldioxid, utsläpp deponi. 
 
3.2 Telefonintervjuer 
Information kring hanteringen i de olika kommunerna i Sverige har inhämtats genom 
telefonintervjuer med olika entreprenörer. I ett tidigt skede togs kontakt med entreprenörer 
från olika kommuner genom e-post. Detta e-postmeddelande innehöll en beskrivning av det 
projekt som utfördes, ett antal frågor samt en förfrågan om att delta på intervjun. I e-posten 
framgick att inga namn eller liknande kommer att nämnas i resultatet från intervjuerna, se 
bilaga 1. I de flesta fall behövdes det i senare skede ytterligare kontakt genom telefonsamtal 
och komplettering med en muntlig förfrågan. 

För varje entreprenör som deltog utfördes en intervju på cirka 10 frågor och intervjuerna 
varade mellan 15–30 minuter. Samtliga entreprenörer som togs kontakt med hanterar 
avtäckningsmassor genom sitt arbete. Syftet här var att utföra en kvalitativ studie och 
undersöka om någon skillnad kunde påvisas mellan de olika kommunerna som valts ut samt 
mellan entreprenörerna. Intervjufrågor redovisas i Bilaga 2. 
 
 

4 Resultat  
 
4.1 Kommunernas avsättning 
Det finns både likheter och skillnader i hanteringen av avtäckningsmassor mellan olika 
kommuner. De beskrivs mer ingående i nedanstående avsnitt (4.1.1) samt redovisas i tabell 1. 
Det som beskrivs i tabellen som ”transport till täkt” gäller grus/sten och i dessa fall 
transporteras de till täkter för att återanvändas, eventuellt krossas och sedan återanvändas. 
Det som beskrivs i tabellen som ”grävs ned” gäller både stubbar och avtäckning och innebär 
att entreprenörerna antingen lägger ner stubbar och avtäckning i den grop som redan är 
grävd. Eventuellt att de gräver en grop på ny plats och placerar massorna där. 
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Tabell 1. Översikt på hur avtäckningsmassor hanteras av entreprenörer i olika kommuner (benämns som deras län) vid exploatering av naturmark. Fält markerat med ”-” innebär att 
dessa massor inte hanteras hos entreprenören. 
 

Entreprenör	nr	 Avsättning	 Västerbotten	 Norrbotten	 Västernorrland	 Gävleborg	

1	

Stubbar	 Biobränsle	 Grävs	ned	 Biobränsle	 -	

Mineraljordar	 Deponeras	 Fyllnadsmaterial	
	

Fyllnadsmaterial	
	

Fyllnadsmaterial	

Avtäckning	 Efterbehandling	täkt	 Grävs	ned	 Läggs	på	hög	 Matjord/Sluttäckning	av	deponi	

Grus/sten	 Deponeras/Transport	till	täkt	 Återanvänds	till	byggnation	av	
pirar/murar	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	

2	

Stubbar	 Biobränsle	 Läggs	på	hög	 Biobränsle	 Biobränsle	
Mineraljordar	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	 Planteringsjord	
Avtäckning	 Deponeras	 Skidbackar/Lagerytor	 Efterbehandling	täkt	 Bullervallar/Läggs	på	hög	

Grus/sten	 Transport	till	
täkt/Fyllnadsmaterial	

Fyllnadsmaterial/	
Krossas	 -	 Kabelskyddsmaterial/	

Krossas	

3	

Stubbar	 Biobränsle	 Biobränsle	 Grävs	ned/Biobränsle	 Grävs	ned/Biobränsle	

Mineraljordar	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial/	
Deponeras	 Bullervallar/Deponeras	

Avtäckning	 Slänter/Deponeras	 Sluttäckning	deponi	 Grävs	ned/	
Sluttäckning	deponi	 Bullervallar/Grävs	ned	

Grus/sten	 Fyllnadsmaterial/	
Krossas	 Deponeras	 Transport	till	täkt	 Transport	till	täkt	

4	

Stubbar	 Biobränsle	 Biobränsle	 Biobränsle		 Biobränsle	
Mineraljordar	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	 Fyllnadsmaterial	
Avtäckning	 Efterbehandling	täkt	 Läggs	tillbaka	i	skogen	 Transport	till	återvinningscentral	 Efterbehandling	täkt	

Grus/sten	 Krossas/Säljs	 Fyllnadsmaterial/	
Krossas	 Deponeras	

	
Fyllnadsmaterial	
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4.1.1 Skillnader och likheter 
Hanteringen av avtäckningsmassorna i de olika kommunerna i denna studie skiljer sig i att 
Norrbotten använder mer av massorna på arbetsplatsen. Där är det vanligast med 
återanvändning av massorna på plats eller att de grävs ned/läggs tillbaka. De avfall som grävs 
ned är ofta stubbarna och avtäckningen och mineraljordar, grus och sten används ofta som 
fyllnadsmaterial. Entreprenören i Norrbotten som enligt tabell 1 lägger tillbaka avtäckningen 
i skogen utför de flesta arbetena i skogen och då lägger tillbaka avtäckningen i den grop som 
blivit, ofta vid nedläggning av kablar. Transport av avfall till deponianläggning sker också 
utav dessa entreprenörer men inte i samma utsträckning som i de övriga tre kommunerna. 
 
I Västerbotten är det desto vanligare att avfallet läggs på deponier, täkter eller på någon 
anläggning som vidare tar hand om avfallet. Vanligast för stubbar är att de körs ut till en 
anläggning där stubbarna flisas och torkas för att sedan bli till biobränsle men det händer 
också att de grävs ner på området där de brutits upp. Mineraljordar, avtäckning, sten och 
grus körs oftast till antingen täkter eller deponier beroende på vem som kan ta emot. Trots 
att deponering av avtäckning vanligtvis inte är godkänd hantering uppstår denna hantering 
bland två av de intervjuade entreprenörerna, som enligt dem är godkänt av mottagaren. Efter 
kompletterande samtal till mottagningsanläggningen framkommer det att detta har handlat 
om massor som innehållit större del jord och endast små mängder torv eller avtäckning. Det 
gör hanteringen godkänd om massorna läggs på inert deponi. Det uppstår också tillfällen då 
mineraljordar, stenar och grus återanvänds på plats som fyllnadsmaterial men detta i mån av 
efterfrågan. 
 
Kommunen i Gävleborgs län liksom kommunen i Norrbottens län återanvänder mycket av de 
massor som uppkommer vid exploatering. Mineraljordar används till största del som 
fyllnadsmaterial till bland annat gräsmattor och bullervallar medan avtäckningen ofta 
används till övertäckning av bullervallar, deponier och i vissa fall även grävs ner i anslutning 
till åkrar. Stubbar blir till biobränsle eller grävs ner. Grus och sten används oftast som 
fyllnadsmaterial hos de intervjuade entreprenörerna i Gävleborgs län men skickas även i 
vissa fall till täkter där de eventuellt krossas. 
 
I Västernorrlands hantering av avtäckningsmassor syns ett mönster att återanvändning är 
väldigt vanligt för många av massorna, antingen direkt på plats eller genom transport till 
anläggning. Mineraljordar, grus och stenar används emellanåt som fyllnadsmaterial på 
arbetsplatsen men vanligast är att de körs till närmaste deponi eller täkt som tar emot dem. 
Det inträffar dessutom att avtäckningen grävs ner i marken igen då det är dags att fylla igen 
schaktet, men på detta sätt var det en av fyra entreprenörer som svarade att avtäckningen 
hanterades. Vanligaste hanteringen av stubbar är oftast transport till återvinningscentral som 
krossar till flis och transporteras till värmeverk som biobränsle. 
 
Vid sammanställning av de olika kommunerna tillsammans visas det att den vanligaste 
avsättningen för stubbar i de utvalda kommunerna är att de används som biobränsle eller att 
de deponeras. Deponeringen innebär både att de läggs på hög vid arbetsplatsen samt att de 
körs till anläggning. För hanteringen av mineraljordar är den vanligaste avsättningen i 
kommunerna att dessa massor används som fyllnadsmaterial och för avtäckningen är det en 
liten skillnad mellan vilken avsättning som är vanligast. De tre vanligaste är att avtäckningen 
deponeras, används vid täkter samt att de grävs ner. När avtäckningen grävs ner kan det vara 
till allt från skidbackar, lagerytor till att det grävs ner på arbetsplatsen igen efter upptag. Grus 
och stenar avsätts vanligtvis som fyllnadsmassor enligt svaren i utförda intervjuer men också 
väldigt vanligt är att det transporteras till täkter. 
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4.2 Entreprenörernas avsättning 
Entreprenörerna som har intervjuats har mellan 1–160 antal anställda och har varit 
verksamma sedan allt ifrån år 1948 till år 2010. Varken entreprenörernas storlek eller ålder 
resulterade i avgörande skillnader. Attityden kring lagstiftningen reflekterades dock ofta i 
hanteringen av avtäckningsmassorna. När entreprenörerna jämfördes mellan varandra 
baserat på detta syntes både skillnader och likheter. Det avfall som oftast visade sig vara 
problematiska för entreprenörerna var stubbar och avtäckning. 

Tabell 2. Överblick på de intervjuade entreprenörernas synpunkter på lagstiftningen angående 
deponeringsförbuden Det framgår vilka begränsningar och problem som uppstår vid hantering och bortskaffning 
av avtäckningsmassor samt hur många av de intervjuade entreprenörerna som gräver ner stubbar/avtäckning 
eller lägger dessa på hög vid bortskaffning. 
 

 
I tabell 2 framkommer vilka entreprenörer som tycker att lagstiftningen behövs och är bra 
samt vilka som tycker att den är onödig eller helt enkelt inte förstår varför den finns. Nio av 
de 16 entreprenörer som blev intervjuade ansåg att lagstiftningen om deponeringsförbud var 
onödig, överdriven eller att de helt enkelt inte förstod syftet med den. Av dessa nio 
entreprenörer var det sex entreprenörer som nämnde att de stundtals kunde gräva ner 
stubbar och avtäckningen på olika ställen eller att de lades på hög vid bortskaffning. 
 
Fem entreprenörer som blev intervjuade ansåg att lagstiftningen var bra och i vissa fall att 
den till och med skulle kunna bli hårdare. De övriga två av entreprenörerna ansåg att 
lagstiftningen var OK och i dessa fall kunde det handla om att lagstiftningen gjorde så 
problem och begränsningar uppkom i arbetet men samtidigt förstod man syftet med den. 
Bland de entreprenörer som ansåg att lagstiftningen var bra eller OK var det ingen som 
varken grävde ner avtäckningen eller lade den på hög.  
 
Det är alltså en skillnad mellan de entreprenörer som ansåg att lagstiftningen var bra/OK och 
de som ansåg att lagstiftningen var dålig. Skillnaden mellan dessa visades i deras hantering 
av massorna. 
 
  

Synpunkter Entreprenörers geografiska läge 

 Västerbotten Norrbotten Västernorrland Gävleborg 

Åsikt om 
lagstiftning OK Bra Dålig Bra Dålig Dålig Dålig Bra OK Dålig Dålig Dålig Bra Bra Dålig Dålig 

Begränsningar? T Inga MA E E E E/P Inga E E E E Inga Inga T/E E 

Problem som 
uppstår MA/E Inga MA E E MA E O S E E E Inga Inga MA E 

Gräver ned eller 
lägger på hög? NEJ NEJ JA NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ JA NEJ 

                       
E = Ekonomi    P = Okunskap hos privatpersoner        
T = Tid    O = Orättvis konkurrens         
MA = Tillgång till 
mottagningsanläggning 

S = Hantering av stubbar 
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4.3 Begränsningar och problem vid bortskaffning 
I frågor kring de vanliga begränsningarna för entreprenörer vid bortskaffning av 
avtäckningsmassor så är de ekonomiska begränsningarna högt i fokus (tabell 2). De 
ekonomiska begränsningarna var många gånger kopplade till de långa sträckor som 
massorna kunde behöva transporteras samt avgiften som anläggningar tar för att ta emot 
dessa massor. De ekonomiska begränsningarna gällde för flest entreprenörer från 
Västernorrland och därefter Norrbotten. Även någon från Gävleborg och Västerbotten kände 
av detta. 
 
Utöver detta var tid en vanlig begränsning då det ofta upplevdes stressigt under markarbetet 
och detta gjorde sorteringen av massorna svårare att utföra på ett riktigt sätt. Några övriga 
begränsningar som kom på tal var okunskap hos privatpersoner blandat med ekonomiska 
begränsningar. Här var problemet att privatpersoner ofta tyckte det var för dyrt att 
transportera bort avtäckning och istället ville ha kvar det på sin gård. De förstod inte risken 
för sättningar och då inte varför entreprenörerna inte ville gräva ner avtäckning på tomten. 
Begränsningar som att det var svårt att hitta en mottagningsanläggning åt massorna togs 
också upp i intervjuerna. Gemensamt för dessa begränsningar var att de främst gällde vid 
bortskaffning av stubbar och avtäckningen. 
 
De problem och flaskhalsar som finns vid bortskaffning av avtäckningsmassor och nämndes i 
intervjuerna var exempelvis att hitta en anläggning som tar emot massorna. Här påtalades 
också ekonomin som ett stort problem då anläggningarna ofta kunde vara belägna så långt 
bort vilket ökade kostnaderna. En annan ekonomisk aspekt som trädde fram var skillnaderna 
mellan hur väl entreprenörer följer de bestämmelser som finns. De som hanterar sina massor 
på sätt som följer lagstiftningen kommer automatiskt att behöva betala större kostnader för 
bortskaffningen än de som enligt entreprenören ”genar i kurvorna”. Detta ansågs skapa en 
”osund konkurrens”. Åsikter kring myndigheters handläggningstider har också dykt upp i 
intervjusvaren, där man anser att ett problem blir när handläggningstider blir långa och 
anställda ”står och kostar pengar”. 
 
4.4 Föreslagna åtgärder 
Förslagen som framkom på åtgärder för avhjälpning mot ovanstående nämnda problem och 
begränsningar både liknar varandra och skiljer sig åt på många punkter. Några av förslagen 
är att starta fler anläggningar som tar emot avtäckningsmassor (främst stubbar och 
avtäckningen) och att till exempel myndigheter går ut med mer information kring 
avfallshantering. 
 
Det finns även de som anser att lagstiftningen är lite väl hård och skulle kunna lättas upp en 
del. Det uppkommer förslag som att deponeringsförbudet mot stubbar och rötter bör tas bort 
och att det ska vara gratis att deponera. Bland många råder mycket förvirring på varför 
lagstiftningen förbjuder deponering av organiskt material. Dessa synpunkter blandas med att 
andra har full förståelse av lagstiftningen men anser att mer information bör gå ut till 
allmänheten samt att lagstiftningen bör specificera mer i sina uttalanden. Detta ger i 
slutändan väldigt spridda svar mellan entreprenörerna. Sammanställning av intervjusvar 
redovisas i Bilaga 3. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Avsättningar 
Vanligaste avsättningarna för entreprenörerna i dessa kommuner är utvinning av biobränsle, 
återanvändning som fyllnadsmaterial, nedgrävning på plats samt efterbehandling av täkter 
och deponier. Mineraljordar och sten/grus var de massorna som var enklast för 
entreprenörerna att avsätta medan stubbar och avtäckning utgjorde större problem vid 
bortskaffningen. 
 
5.1.1 Kommunernas avsättning 
Hanteringen i respektive kommun av avtäckningsmassor skiljer sig mest mellan kommunen 
belägen i Norrbotten och kommunen belägen i Västerbotten samt Västernorrland. 
Kommunen i Gävleborg liknar sig mycket vid kommunen belägen i Norrbotten då de också 
återanvänder stora delar av de massor som uppkommer vid exploateringsarbeten. Däremot 
uppkommer också en del olikheter med kommunen i Norrbotten, dvs. hur massorna 
återanvänds. 
 
Vad dessa skillnader beror på är svårt att bestämma men en anledning kan exempelvis vara 
antalet mottagningsanläggningar och det långa avståndet mellan dem. I det fallet utgår man 
ifrån att anläggningar att lämna massor på ligger tätare i Västernorrland, Gävleborg och 
Västerbotten än vad de gör i Norrbotten. Under många av samtalen i Norrbotten nämns det 
hur långt det är varje gång något ska transporteras samt hur dyrt det blir att skicka alla 
massor så långt. 
 
I Västernorrland var det vanligt med informationsbrist då många av entreprenörerna trodde 
att de deponerade stubbar och vid ett kompletterande samtal med anläggningen beskrivs det 
att samtliga flisas ned och går till biobränsle. Detta gjorde till en början att resultatet blev 
missvisande och pekade på att kommunen i Västernorrlands hantering av stubbar skiljde sig 
mot de andra kommunerna då de deponerades. 
 
Vid samtal med entreprenörer i Gävleborg handlar det ofta om att det kan bli en hel del 
arbete inne i centrala stadsdelar där det inte fungerar lika bra att lägga något på hög eller 
gräva ner. Då passar det bättre att köra till anläggningar och är ofta inte lika långa sträckor 
till närmaste anläggning.  
 
5.1.2 Entreprenörernas avsättning 
Skillnaderna för hanteringen av avtäckningsmassor mellan entreprenörerna som valts ut till 
denna studie är ungefär lika många som likheterna. Vid fördelningen mellan antalet 
anställda samt antalet år de varit verksamma syntes inga tydliga skillnader. Dock märktes det 
redan under intervjuerna att entreprenörernas attityd och kunskap kring lagstiftningen 
kunde reflekteras i hur de hanterade massorna. 
 
Vid samtalen som utfördes var det ofta entreprenörers inställning och kunskap som 
eventuellt kunde kopplas till hur olika massor avsattes. Skillnaderna mellan antalet anställda 
och antalet år som de varit verksamma var inte alls lika tydliga. De som inte förstod varför 
lagstiftningen förbjuder deponering av organiskt material var oftare de som lämnade kvar 
massorna i högar eller grävde ner massorna, vilket kan kännas som en lättsam lösning på 
problemen. Däremot de entreprenörer som förstod lagstiftningen och varför den fanns ansåg 
istället att de som arbetar med att hantera dessa massor har för liten kunskap. De ansåg att 
alla borde följa samma bestämmelser och ta fler lärdomar över hur material kan återvinnas. 
Under intervjuerna uppkom kommentarer som att ”organiskt material är naturligt och ska 
inte vara någon miljöfara” samtidigt som några var missnöjda över att ”det finns de som 
genar i kurvorna”. Dessa kommentarer visar det breda spannet i inställning och kunskap om 
lagstiftningen vilket reflekteras i hanteringen. 
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Inställningen hos entreprenörerna kan möjligtvis ha sin grund i hur informerad de är av 
konsekvenserna kring deponering av organiskt material. Mycket av inställningen hos dem 
kändes som en frustration över att man inte förstår syftet och varför lagstiftningen inte 
medger att man kan lägga av sig material även om det kommer från naturen. 
 
5.2 Begränsningar och problem vid bortskaffning 
De vanligaste problemen och begränsningar som dök upp i intervjuerna var den ekonomiska 
aspekten och tidsbrist vid bortskaffning av avtäckningsmassor. Anledningar var exempelvis 
långa sträckor som kostar pengar då det finns för få anläggningar i närheten. De företag som 
var mindre kände att kostnaderna inte var anpassade för dem och en hel del entreprenörer 
tyckte att det lätt blev stressigt i arbetet. Vid stressiga arbeten var det svårt att sortera ut 
massorna på ett bra sätt vilket sänker kvaliteten på massorna de transporterar iväg.  
 
Vid dessa problem kan man tänka sig att prioritering har en stor betydelse för hur man 
hanterar massorna. Några anser att dessa bestämmelser är så lågt prioriterade och det är 
viktigare att gå med mycket i vinst samt att det inte ska vara för problematiskt. Detta 
reflekteras sedan på var massorna hamnar. De som kan och vill hantera massorna rätt 
påpekar att det uppstår en orättvis konkurrens då de måste spendera mer pengar och tid för 
att lyckas utföra arbetet enligt lagstiftningen. 
 
Många begränsningar och problem faller tillbaka på ekonomin. Problemet att hitta en 
anläggning har sina rötter i att transporterna inte ska bli för långa och dyra. Hanteringen av 
stubbar handlade också om att det är dyrt att transportera dem långt när ingen i närheten tog 
emot dem. Tidspressen handlar också om ekonomin och att arbetet inte får ta för lång tid för 
då kostar det för mycket pengar. Dessutom kan man koppla den orättvisa konkurrensen till 
ekonomin också då det kostar mer pengar för de som följer lagstiftningen än de som bara 
lägger av sig sina massor på bästa möjliga plats. 
 
5.3 Åtgärder 
Förslag på åtgärder för att avhjälpa de problem som uppstår vid bortskaffning av 
avtäckningsmassor är många från de intervjuade entreprenörerna. Med tanke på den 
miljöpåverkan som uppkommer vid deponering av organiskt material (SMHI 2016) kommer 
det nog inte vara möjligt att ta bort förbuden om deponering eller lätta upp bestämmelserna 
kring detta.  
 
De åtgärder som känns mer rimliga är att underlätta för de som hanterar massorna genom 
att gå ut med mer information. Information om varför dessa massor inte bör deponeras samt 
vilka avsättningsalternativ som finns i entreprenörernas närhet (anläggningar, 
återanvändningsmetoder osv) kan nog underlätta hanteringen.  
 
I några av intervjuerna vet inte entreprenörerna själva vad som händer med massorna efter 
att de lastats av på anläggningar. Exempelvis trodde några att de deponerade stubbar då de 
egentligen krossas till biobränsle. Vid ett annat samtal menade entreprenören att det inte 
fanns någon anläggning som tog hand om stubbar i området, vilket inte stämde då en 
anläggning som flisar ner stubbar för biobränsle låg i samma kommun. Dessa är exempel på 
när informationen inte gått fram och då framstår stubbar som problematiskt att göra sig av 
med. Om informationen var tydligare mellan entreprenörer, anläggningar och myndigheter 
kunde man nog förbättra några av entreprenörernas inställning gentemot lagstiftningen, och 
därmed en del av hanteringen. 
 
Att fler anläggningar startas upp som kan ta emot stubbar och avtäckning är också en åtgärd 
som kan underlätta vid hanteringen av massorna. Den åtgärden är dock inte lika enkel att 
lösa då det måste finnas någon som vill starta upp en sådan anläggning. I och med att fler 
anläggningar startas upp så måste även mer naturmark exploateras för att göra upp plats och 
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här finns miljöbestämmelser som möjligtvis kan bromsa detta. Ännu aspekt som kan försvåra 
uppförandet av fler anläggningar är att det nog kommer behöva krävas ett mer stabilt 
biobränslepris för att någon ska vilja starta upp en sådan anläggning. Så som det ser ut i 
dagsläget är biobränslepriset för ostabilt. 
 
5.4 Felkällor 
De felkällor som kan ha uppstått under detta projekt är exempelvis ärligheten under 
intervjuerna. Det finns alltid en risk att de som intervjuas inte vill säga hela sanningen eller 
kanske inte minns hur massorna har hanterats. I dessa fall kan det kännas bra att svara det 
som man tror är rätt. Trots detta är utgångspunkten att alla som blivit intervjuade har varit 
ärliga med hur de hanterar massorna med tanke på att det i detta projekt varken nämns 
namn eller kommuner på de entreprenörer som har intervjuats. 
 
Valet av metoden som användes i detta projekt visade sig vara både positivt och negativt. 
Positivt var att man kunde hålla en dialog med entreprenören där följdfrågor kunde ställas 
vid funderingar. Risken för missförstånd minskade i och med att det fanns möjlighet att 
förklara frågor som var svårtydda. Under sammanställningen av intervjusvaren uppstod det 
emellanåt frågetecken och eftersom denna studie utförts med telefonintervjuer var det då lätt 
att komplettera med ytterligare intervjuer. 
 
Det negativa med val av denna metod var svårigheterna med att sammanställa resultatet. I 
och med att det var öppna frågor där man inte kunde svara ”ja” eller ”nej” blev det svårt att 
sammanställa och se något tydligt mönster i resultatet. Det blev dessutom vissa svårigheter 
med hur resultatet skulle redovisas på ett så tydligt sätt som möjligt.  
 
Om studien hade utförts med hjälp av enkäter hade man lättare kunnat fråga fler 
entreprenörer och därmed fått in fler svar. Då hade dock den geografiska avgränsningen 
behövt breddas i och med att det var ganska svårt att få tag på entreprenörer som utförde 
detta arbete och ville vara med. Dessutom hade kompletteringar inte varit lika lättsamt och 
det är oklart hur många man hade lyckats få att svara på enkäter. Risken med att skicka ut 
enkäter är också att man kanske inte får in så många svar. 
 
Ännu en aspekt som måste vara med i bedömningen av detta arbete är hur stor roll slumpen 
har spelat in i resultatet. Eftersom endast 16 entreprenörer i hela Sverige har blivit 
intervjuade och dessa blev slumpmässigt utvalda så kan även detta ha påverkat resultatet. Ett 
exempel hur slumpen kan ha påverkat är att entreprenören vid tidpunkten för intervjun 
hanterade stora volymer av avtäckningsmassor på en obekväm plats. Detta kan då möjligtvis 
resultera i en annorlunda hantering än vad som vanligtvis utförs. 
 
Det är dessutom svårt att säga om informationen som införskaffats är tillräcklig då det aldrig 
har uppkommit frågor eller svar om några volymer. I och med att inga volymer som hanteras 
i varje kommun eller av varje entreprenör nämns är det svårt att avgöra var alla 
avtäckningsmassor tar vägen och hur de hanteras. Det kan bara antas att det finns mycket 
massor som flödar i landets kommuner och att man har fått svar på var en del av dessa tar 
vägen. 
  
5.5 Slutsats 
Sammanfattningsvis är det svårt att se någon tydlig skillnad mellan entreprenörer och 
kommuner. Det är även svårt att fastställa den vanligaste avsättningen och detta på grund av 
de tidigare nämnda felkällorna. Enligt denna studie anses hanteringen av avtäckningsmassor 
sällan vara problemfri och dessa problem visar sig ofta vara ekonomiskt relaterade. Ännu ett 
problem som framgått från intervjuerna är att informationen kring lagstiftningen inte helt 
når ut till alla som hanterar dessa massor. Genom att gå ut med mer information om varför 
bestämmelserna ser ut som de gör samt information om avsättningsalternativ kan dessa 
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problem till en viss del avhjälpas. Information är en billig och enkel lösning, men problem 
och flaskhalsar kommer alltid att kvarstå så länge som hanteringen anses vara för dyr. 
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Bilaga 1 
Kopia av utskickat e-postmeddelande 
 
Hej! Mitt namn är Malin Dahlgren och jag studerar tredje året på miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet på Umeå Universitet. 
 
Som examensarbete utför jag just nu en studie om avtäckningsmassor 
(överskottsmassor/avbaningsmassor) och hanteringen kring dessa massor i 
samarbete med ÅF Infrastructure och DÅVA DAC i Umeå. Tanken är att intervjuer 
kommer ske med en person från fyra olika entreprenadföretag i 4 slumpmässigt 
utvalda kommuner i Sverige om hur dessa massor hanteras. Arbetet handlar om att 
studera hur massorna avsätts, åsikter om lagstiftningen kring hanteringen samt 
upplevda problem. 
 
Jag la märke till att er entreprenad utför markarbeten och antar då att ni hanterar 
dessa massor. Det är endast ett fåtal (ca 10 st) frågor som skulle betyda mycket för 
mig om ni kunde hjälpa mig att få svar på! Studien är anonym så inga namn kommer 
att användas i arbetet. Är detta något ni skulle vara intresserad att hjälpa till med? 
 
Svara ja eller nej på detta mail så kontaktar jag er så vi kan bestämma en tid som 
fungerar för er. Då kan vi ta en telefonintervju när det passar. 
Tack på förhand! 
	
	
Med vänlig hälsning	
 	
Malin Dahlgren	
	

 
 



	

		
	

Bilaga 2 
Kopia av de använda intervjufrågorna 
 

1. Hur många anställda finns på företaget? 
 
 
 

2. Hur länge har er entreprenad varit verksam? 
 
 
 

3. Utför er entreprenad hantering av 
a. Stubbar? 

i. Hur avsätts de? 
 

b. Mineraljordar? 
i. Hur avsätts de? 

 
c. Avtäckning? 

i. Hur avsätts de? 
 

d. Grus/sten? 
i. Hur avsätts de? 

 
4. Vilka av dessa massor är vanligast för er att hantera? 

 
 

5. I lagstiftningen finns bestämmelser om hur hög halt organiskt material en massa max får 
innehålla för att deponeras. Vad tycker du om detta? Hur fungerar det att agera efter dessa 
bestämmelser? 
 
 
 

6. Sätter dessa bestämmelser begränsningar i erat arbete och i sådana fall vilka? 
 
 
 

7. Vilka problem brukar/kan uppstå vid bortskaffningen av dessa massor? 

 
8. Har du några egna förslag på hur dessa problem skulle kunna avhjälpas? 

 
 



	

		
	

Bilaga 3 
Sammanställning av intervjusvar 

 
Entreprenör 1 – Gävleborg 
 
Verksamt sedan: 2008 
Antal anställda: 2 
Avsättning stubbar: Hanteras inte 
Avsättning mineraljordar: Återanvänds som fyllnadsmaterial�
Avsättning avtäckning: Separerar rötter och jord och återanvänder jorden som matjord. 
Det har även hänt att entreprenören använt avtäckningen för sluttäckning av en deponi.�
Avsättning sten/grus: Grus återanvänds som fyllnadsmaterial och stora stenar används 
som fyllning i botten på stora gropar eller krossas till grus. 
 
Eftersom det är en så liten entreprenör berättas det att denne inte bestämmer själv hur 
bestämmelserna ska följas men tycker att de inte går att undgå. Bestämmelserna anses inte 
utgöra några problem eller begränsningar och de fokuserar på att återanvända material för 
att vara miljövänlig. De anser att om halten TOC överskrids ska man deponera för att 
”organiskt avfall är inte dåligt för miljön”. De har inga förslag på förbättringar. 
 
Entreprenör 2 – Gävleborg 
 
Verksamt sedan: 1996 
Antal anställda: 42 
Avsättning stubbar: Klyvs, krossas och förbränns till biobränsle�
Avsättning mineraljordar: Blandas med sand för att sedan återanvändas som 
planteringsjordar och gräsmattejordar�
Avsättning avtäckning: Separerar rötter och jord och återanvänder jorden som 
fyllnadsmaterial. Större rötter återanvänds till bullervallar och mindre rötter läggs på hög för 
att komposteras.�
Avsättning sten/grus: Används som kabelskyddsmaterial och större stenar krossas till 
mindre för att kunna återanvändas som fyllnadsmaterial. 
 
De återanvänder cirka 80 % av de massor som de hanterar. Synen på lagstiftningen är att det 
är ett vettigt tänk och de anser att Sverige är alltför dålig på att återvinna byggnadsmaterial 
samt dessa avtäckningsmassor. Lagstiftningen anses inte sätta några begränsningar för dem 
och förslag på åtgärder är att vi lär oss om att återvinna mer. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 3 – Gävleborg 
Verksamt sedan: 1972 
Antal anställda: 10-15 
Avsättning stubbar: Stubbar är det svåraste att avsätta och arbetar man i skogen så grävs 
dessa ofta ner direkt i marken eller så transporteras de till företag som krossar och flisar ner 
men sådant anser entreprenören är dyrt.�
Avsättning mineraljordar: Mineraljordar används ofta till järnbankar, bullervallar eller 
liknande men kan också deponeras vissa gånger.�
Avsättning avtäckning: Avtäckningen används i och på bullervallar samt för att fylla ut 
svackor åt bönder intill åkrar. Företaget äger egna bergtäkter så de kan också transporteras 
till dessa.�
Avsättning sten/grus: Fyllnadsmaterial eller transport till täkten. 
 
Lagstiftningen visste de inget om då de ställen som de transporterar till inte utför 
provtagning på de massor som de lämnar. De anser att lagstiftningen bör tas bort ”då ändå 
ingen följer den”. Bestämmelserna sätter inga begränsningar då ”ingen har brytt sig på 30 år” 
där de har arbetat. Problem som uppstår vid bortskaffningen är de ekonomiska problemen. 
”Massor kan man alltid bli av med på något sätt, det är bara frågan om hur dyrt det blir”. 
Förslag på förbättringar är att man ska få lägga stubbar i täkter då det är det svåraste att 
hantera. Eller att man ska få deponera stubbar. Avtäckningen anses vara lättare att hitta 
lösningar till. 
 
Entreprenör 4 – Gävleborg 
Verksamt sedan: 1969 
Antal anställda: 19 
Avsättning stubbar: transporteras till en entreprenör som flisar upp stubbarna och vad 
som händer efter det låter han vara osagt då han inte har hand om det. �
Avsättning mineraljordar: Används som fyllnadsmaterial. 
Avsättning avtäckning: Transporteras iväg för att till exempel efterbehandla täkter. 
Avsättning sten/grus: Används som fyllnadsmaterial. 
 
De är medvetna om lagstiftningen då det ofta är någon från miljö som tar prover i samband 
med deras arbete men de anser att det är ”fjantigt”. Eftersom det inte finns något farligt i det 
de gräver upp så borde man få deponera det. Bestämmelserna sätter begränsningar för dem 
genom att det tar tid att bestämma hur massorna ska hanteras medan tiden mot deadline 
tickar. Ekonomiskt blir det också en begränsning i och med att det är så dyrt att transportera 
massor och att betala dem som tar emot dessa. Problem som uppstår är att hitta någon som 
tar emot dessa massor. Det finns en som tar emot dessa massor men då denna inte kan ta allt 
blir det ett problem. Förslaget för att avhjälpa dessa problem är att starta upp fler 
anläggningar som tar emot och återvinner/återanvänder dessa massor. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 1 – Västernorrland 
Verksamt sedan: 1983 
Antal anställda: 10 
Avsättning stubbar: Stubbar brändes förr hos ett företag som tog emot, fräste ner och 
brände för att skapa biobränsle men det blev för dyr hantering så de tar inte emot längre. Nu 
deponeras stubbarna.�
Avsättning mineraljordar: Används som planteringsjord efter att det blandats ut med 
mjälig sand.  
Avsättning avtäckning: Avtäckningen kan hanteras på flera olika sätt. I några av fallen då 
det inte är bråttom lagrar de massorna så tjälen får hjälpa till att separera jorden från 
rötterna. Jorden återanvänds och rötterna läggs på hög och blir kompost. �
Avsättning sten/grus: Används som fyllnadsmaterial. 
 
Lagstiftningen är väldigt ny för honom, han tycker att det kan försvåra en hel del för 
hanteringen men tycker samtidigt inte det är lagstiftningen som det är fel på. Det kommer 
krävas mer provtagningar och på så sätt bli dyrare att hantera dessa massor. 
Begränsningarna som bestämmelserna sätter är ekonomiska. Problem de har för tillfället 
med hantering av massor är just nu stubbarna som inte kan återanvändas på ett bra sätt utan 
deponeras istället. Förslag på hur dessa problem som kan uppkomma med bestämmelserna 
ska lösas är genom att man har fler platser där massor kan sorteras och sedan återanvändas. 
De anser att det måste bli strängare krav innan någon kan tycka att detta är ett vinnande 
koncept och tjäna pengar på detta. Innan dess kommer inte fler sådana anläggningar att 
öppnas. 
 
Entreprenör 2 – Västernorrland 
Verksamt sedan: 2008 
Antal anställda: 1 
Avsättning stubbar: transporteras till en deponi som tar emot. 
Avsättning mineraljordar: Återanvänds som fyllnadsmaterial eller skickas till eventuell 
täkt som tar emot.�
Avsättning avtäckning: transporteras till täkter som tar emot eller används som övre lager 
för att låta växter växa. Företaget gör mycket åt privatpersoner och i de fall som personerna 
inte bor inne i stan finns det ofta en slänt man kan fylla ut med avtäckningen.�
Avsättning sten/grus: Hanteras inte 
 
Lagstiftningen är inte något som företaget varit mycket i kontakt med men tycker att det 
sätter ju lite ”käppar i hjulet” för den som ska hantera massorna. De problem som 
uppstår/kan uppstå vid bortskaffning av massorna är ekonomiska problem då täkter tar 
betalt för att ta emot massor och detta gör att det kan bli dyrt. Det anses att man bör sätta 
mer fokus på att någon anläggning i närheten av kommunen ska kunna ta emot stubbar för 
att förbränna och göra bränsle av det. Det anses också att det ska prioriteras att fler platser 
där man kan sortera ut massorna ska finnas. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 3 – Västernorrland 
Verksamt sedan: 1978 
Antal anställda: 25 
Avsättning stubbar: Grävs ner i slänter eller transporteras till närmaste 
återvinningscentral.�
Avsättning mineraljordar: Används som fyllnadsmaterial eller transporteras till 
deponier. 
Avsättning avtäckning: transporteras till deponier eller så grävs de ner i vissa fall. 
Avsättning sten/grus: Transporterar till täkter som återställningsmaterial 
 
Lagstiftningen anses vara överdriven men det skapar mer jobb för de som kör massorna. De 
förstår inte miljövinsten i att ha denna lagstiftning och begränsningarna som sätts är de 
ekonomiska då det blir mycket transporter. Problem man möter på vid bortskaffning av 
massor är till exempel när tillstånd ska sökas så har myndigheterna för lång 
handläggningstid och då står folk bara och kostar pengar. Förslag på avhjälpning anses vara 
att hantering av jungfrulig mark borde vara lättare då den inte är rörd. Vitsen med att ta 
prover i förorenade områden är förståeligt men inte på orörda platser. 
 
Entreprenör 4 – Västernorrland 
Verksamt sedan: 2006 
Antal anställda: 7 
Avsättning stubbar: Transporteras till deponi 
Avsättning mineraljordar: Läggs på lager eller används som fyllnadsmaterial�
Avsättning avtäckning: Separerar jord från rötter och rötterna skickas tillsammans med 
stubbarna�
Avsättning sten/grus: Transporteras till deponi. 
 
Lagstiftningen anses inte fungera så bra för att ingen kollar hur hög halt organiskt material 
deras massor har när de kör dem till deponier. Det anses att detta är en lågprioriterad fråga 
bland de som arbetar med det. Just eftersom bestämmelserna inte riktigt följs så blir de 
ingen begränsning men om de skulle följas så skulle det bli ekonomiska begränsningar. 
Problem som eventuellt kan uppstå är att det blir långa transportsträckor och därmed blir 
dyrt. Annars tycker han att det fungerar bra och har därför inga förslag på förbättringar. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 1 – Västerbotten 
Verksamt sedan: 2005 
Antal anställda: 10-25 
Avsättning stubbar: Transporteras till anläggning som klipper och flisar ner stubbarna så 
de kan fungera som förbränning i ett senare skede. 
Avsättning mineraljordar: Transporteras till inert deponi och i vissa fall transporteras de 
till täkter.�
Avsättning avtäckning: Transporteras till täkter. I vissa fall om det är rätt underlag kan de 
gräva en stor grop på tomten de ska göra, gräva upp sand som kan användas på tomten och 
sedan lägga ner stubbarna och organiska jordarna i denna grop. 
Avsättning sten/grus: Transporteras till inert deponi. I vissa fall transporteras det till 
täkter för att återanvändas eller krossas och sedan återanvändas. 
 
Angående lagstiftningen anses det vara svårt att sortera bra när det är så pass stressigt som 
det är i jobbet. Det händer att de får skäll från deponier att det är för dåligt sorterat och det 
försvårar i arbetet men samtidigt förstår de att lagstiftningen säger som den säger. Problem 
som brukar uppstå är att det tar slut på anläggningar i närheten som tar emot massorna och 
därför blir det dyra transporter när man måste köra massorna långt bort. Helst av allt vill 
man hitta sätt att återanvända massorna på plats men går inte det måste de transporteras 
bort. Förslag på förbättringar är att kommunen borde släppa på mer mark så det finns fler 
deponier och täkter eller liknande som kan ta emot massorna. Detta kommer göra att fler 
transporterar bort massorna så de hanteras på rätt sätt och det blir inte lika dyrt. 
 
Entreprenör 2 – Västerbotten 
Verksamt sedan: 2004 
Antal anställda: 47 
Avsättning stubbar: Transporteras till anläggning som lagrar och krossar stubbarna så de 
kan fungera som förbränning i ett senare skede.�
Avsättning mineraljordar: Används till största möjliga mån som fyllnadsmaterial till 
olika ändamål beroende på kvalitet. 
Avsättning avtäckning: Transporteras till inert deponi, som de kommit överens med 
avfallsmottagningen om. Det händer att avtäckningen läggs i bullervallar men är sällsynt. 
Avsättning sten/grus: Egen bergtäkt som det transporteras till men försöker vanligtvis 
återanvända så mycket som möjligt. 
 
De anser inte heller lagstiftningen sätter några begränsningar för just deras företag. Tidigare 
var det ett problem att ingen tog emot stubbar då man inte visste vad man skulle göra av det. 
Detta är inte längre ett problem då en ny anläggning tar emot dessa. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 3 – Västerbotten 
Verksamt sedan: 1990 
Antal anställda: 80 
Avsättning stubbar: Transporteras till anläggning som lagrar och klyver stubbarna så de 
ska bli biobränsle. Företaget har testat någon enstaka gång att klyva stubbar själva men 
transporterar dem nu till en anläggning.�
Avsättning mineraljordar: Återanvänds som gräsmattejord om kvaliteten passar till 
detta. I vissa fall används det som fyllnadsmaterial till villatomter, slänter eller liknande. 
Avsättning avtäckning: Transporteras till inert deponi och i vissa fall kan avtäckningen 
återanvändas till att göra slänter vid vägbyggen.�
Avsättning sten/grus: Grus används som fyllnadsmaterial och sandigt grus sorteras och 
sedan återanvänds. Större stenar återanvänds inte, de deponeras eller krossas. 
Lagstiftningen förstår de inte riktigt syftet med och tycker att de som lagstiftar borde ta mer 
ansvar att se till att bra lösningar finns för de som hanterar dessa massor. Största problemet 
ligger på de organiska jordarna då det finns någon som kan ta emot stubbar. Men de 
organiska jordarna vill ingen ta emot och de får inte deponeras. Detta blir ett hinder vid 
hanteringen av massorna. Efterfrågan på organiska jordar till att sluttäcka deponier och fylla 
täkter är inte nog stor med tanke på hur mycket massor som hanteras. Lagstiftningen borde 
specificera mer, möjligtvis skriva in undantag som stubbar och rötter då de blir alldeles för 
svåra att placera någonstans annars. 
 
Entreprenör 4 – Västerbotten 
Verksamt sedan: 1960 
Antal anställda: 160 
Avsättning stubbar: Krossas och används till bränsle hos värmeverk. Stubbarna klipps 
upp, torkas och töms på grus så att värmeverken ska kunna använda dessa.�
Avsättning mineraljordar: Används oftast som återfyllnad om det är av bra slag men de 
mer siltiga och leriga jordarna återanvänds till att efterbehandla täkter.�
Avsättning avtäckning: Organiska jordar används oftast till slänter i bergtäkter.�
Avsättning sten/grus: Grus krossas ner och sorteras i olika fraktioner. Säljs och 
återanvänds. 
 
Han tycker att lagstiftningen fungerar bra men att returträ är svårt att hitta användning för. 
Problem som kan uppstå vid bortskaffningen är att få tillstånd att lämna på en anläggning i 
närheten och då kan transporterna bli väldigt långa och dyra. Något förslag på hur detta kan 
avhjälpas visste han inte. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 1 – Norrbotten 
Verksamt sedan: 1988 
Antal anställda: 5 
Avsättning stubbar: Grävs ner i marken och fylls över�
Avsättning mineraljordar: Återanvänds genom att användas som fyllnadsmassa under 
hus, till gräsmattor eller läggs på upplag för att användas senare.�
Avsättning avtäckning: Grävs ner som ett tunt lager under där det ska vara gräsmattor 
Avsättning sten/grus: Används till att bygga pirar, stenmurar, slänt osv. Stenar kan också 
skickas till täkter där de krossas och kan sedan återanvändas. 
 
Lagstiftningen finns det inte så mycket åsikter om förutom att de tar det till en överdrift. 
Fokus ska ligga mer på att minska transporterna och att man ska få gräva ner mer, så 
materialen hamnar tillbaka där de kommer ifrån. Problem som man möter på är höga priser 
på deponier som inte är anpassade efter mindre företag som kanske inte har dessa pengar att 
lägga på att transportera massorna till anläggningar. De tycker att Sverige har kommit långt 
och att fokus borde ligga mer på att hjälpa andra länder komma till vår nivå, men ändå 
såklart inte stanna av Sverige. ” Det borde vara gratis att deponera massor så att fler vill göra 
det”. 
 
Entreprenör 2 – Norrbotten 
Verksamt sedan: 1948 
Antal anställda: 50 
Avsättning stubbar: Läggs ofta på hög men i små projekt kan de elda upp dem själva. 
Eventuella lösningar är att lägga dem i skidbackar. I vissa fall finns det dem som tar emot och 
flisar upp dessa.�
Avsättning mineraljordar: Det är det lättaste som ofta går att återanvända som 
fyllnadsmaterial till olika ändamål.�
Avsättning avtäckning: Avtäckningen används som underlag på skidbackar, lagerytor 
eller läggs på deponi mot en kostnad.�
Avsättning sten/grus: Grus återanvänds till många olika ändamål och större stenar 
skickas till grusleverantör som kan krossa dessa stenar till mindre. 
 
Lagstiftningen förstår de inte riktigt varför man inte bara kan lägga av massorna när man 
grävt upp det. ”Organiskt material är naturligt och ska inte vara en miljöfara”.  
Bestämmelserna sätter ekonomiska begränsningar och hinder då det blir dyr hantering när 
dessa massor ska avsättas. I vissa fall kan det bli långa transporter och därmed dyrt. Problem 
som uppstår vid hanteringen av massor är att hitta en lämplig anläggning som kan ta emot 
dessa massor och dessutom till en bra peng. Förslag på lösning framkom inte under 
intervjun. 
 
  



	

		
	

Entreprenör 3 – Norrbotten 
Verksamt sedan: 2010 
Antal anställda: 12 
Avsättning stubbar: Transporteras till anläggning där stubbarna flisas ner och blir till 
biobränsle på något värmeverk. 
Avsättning mineraljordar: Återanvänds som fyllnadsmaterial till tomter 
Avsättning avtäckning: Transporteras till deponi för sluttäckning 
Avsättning sten/grus: Används som fyllnadsmaterial 
 
De anser att lagstiftningen är helt korkad och förstår inte varför det finns en lagstiftning som 
säger att inte allt får deponeras. Begränsningar som uppstår av lagstiftningen är ofta att 
privatpersoner tycker det blir dyrt att köra bort massorna och då istället vill gräva ner det 
under deras egen tomt så det blir sättningar. De har inte förståelse för varför entreprenörer 
inte vill gräva ner dessa massor på tomter och ber då istället entreprenören lägga massorna 
på hög på deras egen tomt istället för att betala för att köra iväg det. Sedan gräver de i vissa 
fall ner massorna själva. Problem som uppstår vid bortskaffningen är att det blir för dyrt att 
transportera massorna. Han tycker att man ska lösa detta genom att se över lagstiftningen 
och gå ut med mer information om varför lagstiftningen ser ut som den gör. Han tycker att 
man ska kunna fylla tomten med en viss % avtäckning för att det är bra näring. Så pass lite 
att det inte blir sättningar. 
 
Entreprenör 4 – Norrbotten 
Verksamt sedan: 1986 
Antal anställda: 25 
Avsättning stubbar: Transporteras bort till anläggningar som tar emot dessa och flisar ner 
dem.�
Avsättning mineraljordar: Används på plats som fyllnadsmassor.�
Avsättning avtäckning: Används gärna på plats då detta företag ofta är i skogen och 
arbetar och då kan lägga tillbaka avtäckningen där den låg när de grävt ner den ledning eller 
liknande som de skulle.�
Avsättning sten/grus: Används i den mån som de kan på platsen där det grävs. Annars 
transporteras större stenar till en anläggning där stenar kan krossas om de inte kan 
användas. 
 
Han tycker att lagstiftningen fungerar bra då de har anläggningar att köra bort massorna till 
och tycker inte att lagstiftningen sätter några begränsningar för deras arbete. De problem 
som han anser finns är de ekonomiska men anser att det största problemet är att alla 
entreprenörer följer dessa bestämmelser olika mycket. Han tycker att om alla skulle spela 
efter samma regler skulle det bli lättare. Just nu ”finns det dem som genar” och därmed 
skapar en osund konkurrens för de som vill ”sköta sig”. 
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