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Remiss av utredningen om Styrmedel för att
förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en
cirkulär ekonomi, dir. 2016:3.” (Betänkande av
Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22
Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter
som rör myndighetens verksamhet som statistikproducent. SCB har
expertkunskap inom området miljöstatistik som en följd av många år
som producent av sådan statistik på uppdrag av t.ex.
Naturvårdsverket, Havs och Vattenmyndigheten samt inom
anslagsverksamhet.

1

Allmänna synpunkter

SCB anser att det är viktigt att redan i detta skede tänka på hur de
föreslagna styrmedlen ska följas upp för att man ska kunna se om de
har önskad effekt. Det är glädjande att se att data och expertis från
SCB har kunnat bidra till utredningen.

2

Särskilda synpunkter

2.1 Förslag till förordning om ändring i förordning (1997:907) om
miljöledning i statliga myndigheter
Utredningen föreslår att statliga myndigheter ska redovisa arbetet
med avfall samt uppkomna avfallsmängder inom arbetet med
miljöledningssystem. SCB anser att det skulle vara värdefullt om man
bad om uppgifter om avfallsmängder per avfallsslag och inte bara
total mängd uppkommet avfall. Det är troligen inte mycket
merarbete, finns uppgifter om avfall så finns de troligen per
avfallsslag. Om myndigheter redovisar per avfallsslag kan dessa data
användas i den nationella avfallsstatistiken.
Idag är det svårt att ta fram data över avfall från tjänstesektorn (där
statliga myndigheter ingår). Skulle det finnas en redovisning enligt
vårt förslag skulle det öka kvalitén på nationell avfallsstatistik. Det
här har belysts tidigare i Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget ”Förbättrad avfallsstatistik och
spårbarhetssystem för farligt avfall” som nyligen har varit på extern
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remiss från Miljödepartementet1, se sid 51-52, samt sid 59. SCB tror
även att det ska vara förordningen om miljöledning i statliga
myndigheter 2009:907 (inte 1997 som det står i utredningen). SCB
föreslår att lydelsen om ändring i förordning (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter ändras från:
4. Avfallsmängder Redovisa den årliga uppkomna mängden avfall.
till:
4. Avfallsmängder Redovisa den årliga uppkomna mängden avfall per
avfallsslag.

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande
generaldirektör Folke Carlsson i närvaro av avdelningschef Marie
Haldorson samt som föredragande Louise Sörme.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Folke Carlsson
Louise Sörme

Kopia till:
Ida Adolfsson och Marie-Louise Nilsson, Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-isamhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-avfallsstatistiksparbarhet/ru-avfallsstatistik-delrapp20150910.pdf
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