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Yttrande från Täby kommun angående remissen
Regional masshanteringsplan för Stockholms län
Synpunkter
Täby kommun anser att syftet med masshanteringsplan är angeläget och
eftersträvansvärt, men innan kommunen kan ta ställning till planen som
underlag för överenskommelse och samverkan behöver den utvecklas och
konkretiseras, inte minst avseende de ekonomiska konsekvenserna.
Remissversionen tar ett förhållandevis kort steg mellan problemformulering och
förslag till åtgärder. Täby kommun anser att en noggrannare kartläggning av
utmaningar och möjliga lösningar behöver göras i ett första steg.
Remissversionen redovisar heller inte tillräckligt tydligt de ekonomiska
förutsättningarna och konsekvenserna av förslagna åtgärder. 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.
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 på problemet, men utan att
konkretisera hur samarbetet ska formaliseras och fungera i praktiken. Täby
kommun anser att planen behöver fördjupas i detta avseende och tydligare
omfatta alla intressenter i frågan.
Planen pekar ut kommunerna som ansvariga för en rad åtgärder, något som
innebär ökad administration och inrättande av nya funktioner, men utan att
beskriva ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Täby kommun anser att
berörda aktörer själva ska bedöma på vilket sätt planen ska hanteras inom
respektive organisation.
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Ett förslag till åtgärd är att ytor och områden för masshantering ska planeras och
beaktas i översiktsplaner. Täby kommun är tveksamma till denna åtgärd då
innehållet i en översiktsplan bör regleras genom lagstiftning eller föreskrifter,
inte genom ett samverkansunderlag. Behovet av masshantering är angeläget att
lyft i översiktsplaner, däremot kan det vara både svårt och olämpligt att peka ut
ytor. Dessutom är behovet av ytor för masshantering ofta temporärt.
Täby kommun har goda erfarenheter av lokal hantering av massor inom större
stadsbyggnadsprojekt och anser att planen tydligare bör förorda återanvändning
och hantering av massor så nära källan som möjligt. Planen bör även adressera
frågan om tydligare och mer förutsägbara regelverk och tillståndsprocesser.

Täby kommun anser att beställaren av entreprenader borde planera för någon
form av lokalt omhändertagande. Stora beställarorganisationer som Trafikverket
behöver tillse detta och även ha tillgång till mark som kan tas i anspråk för denna
typ av verksamhet. Stora beställare kan ha stor del av ansvaret för återbruk eller
användande av sina ”biprodukter” efter att de exempelvis sprängt fram nya
massor för att sedan återbruka. Detta kan med fördel förtydligas i planen.
Innan planens ekonomiska konsekvenser blir tydligare kan Täby kommun inte ta
ställning till densamma.
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