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KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-30 

Svar på remiss: Regional masshanteringsplan för 
Stockholms län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 2 maj 2022 till 
Länsstyrelsen Stockholm som svar på remiss Regional masshanteringsplan för 
Stockholms län. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och 
Stockholms stad har genom ett gemensamt projekt tagit fram en regional plan för 
hantering av massor i Stockholms län. Det övergripande syftet är att skapa 
förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och en 
regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv 
hantering. 

Täby kommun anser att syftet med masshanteringsplan är angeläget och 
eftersträvansvärt, men planen behöver förtydligas i flera avseenden innan 
kommunen kan ta ställning, bland annat avseende hur samverkan ska 
formaliseras och planens ekonomiska konsekvenser. 

Ärendet 

Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och 
Stockholms stad har genom ett gemensamt projekt tagit fram en regional plan för 
hantering av massor i Stockholms län. Det övergripande syftet är att skapa 
förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och en 
regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv 
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hantering. Planen redovisar kortfattat hinder, konsekvenser och möjligheter för 
en effektiv hantering av massor i länet och redovisar effektmål och åtgärder. 

Täby kommun anser att syftet med masshanteringsplan är angeläget och 
eftersträvansvärt, men innan kommunen kan ta ställning behöver planen 
utvecklas och konkretiseras. I planen beskrivs ett komplext och oförutsägbart 
regelverk, bristande logistik och samordning samt en brist på ytor för 
masshantering vilket leder till onödiga kostnader, negativ påverkan på miljö och 
klimat samt brist på massor. Planen beskriver regional samordning som en 
lösning, men utan att konkretisera hur samarbetet ska formaliseras och fungera i 
praktiken. Planen pekar ut kommunerna som ansvariga för en rad åtgärder, 
något som innebär ökad administration och inrättande av nya funktioner, men 
utan att adressera ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. 

Ekonomiska överväganden 

Täby kommun anser att förslaget till regional masshanteringsplan inte tillräckligt 
tydligt redovisar ekonomiska förutsättningar och konsekvenser av de förslagna 
åtgärderna varför det inte går att utläsa vilka ekonomiska konsekvenser planen 
innebär. Det saknas exempelvis en affärsmodell för masshanteringen, något som 
är nödvändigt då hanteringen berör flera aktörer och då ytor för masshantering 
många gånger finns i kommuner som inte själva har behov av dem. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Yttrande från Täby kommun, daterat den 2 maj 2022 

2. Följebrev Remiss – Masshanteringsplan Stockholms län 2022 

3. Remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län 
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Expedieras 

Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se dnr: 500-19592-2022 

Utredare Gustaf Kangeryd för vidare expediering internt 
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