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Remissvar gällande Naturvårdsverkets skrivelser
”Förslag till författningsändringar med allmänna
regler för vissa verksamheter som behandlar
avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa
verksamheter som hanterar avfall”
Statistikmyndigheten SCB:s yttrande begränsas till synpunkter som rör
myndighetens verksamhet som statistikproducent. SCB har
expertkunskap inom området miljöstatistik, och har i många år varit
producent av bl.a. avfallsstatistik samt statistik om utsläpp till luft och
vatten för nationella och internationella ändamål på uppdrag av
Naturvårdsverket.

I.

Allmänna synpunkter

Efterfrågan på avfallsstatistik är stor och ökar alltjämt, t.ex. inom den
internationella rapporteringen och den nationella
miljömålsuppföljningen. För att statistiken som rapporteras ska bli
tillförlitlig måste de berörda verksamheterna kunna undersökas. Detta
kan ske antingen genom att avfallsdata inhämtas från befintliga
register eller att verksamheterna enkätundersöks. Grunden för
datainsamling är i bägge fallen anläggningsregister av god kvalitet.
Nedan beskrivs åtgärder som förbättrar möjligheterna att bygga upp ett
sådant avfallsbehandlingsregister.

Registreringsplikt m.m.
Kommentarerna nedan avser kapitel. 3, sida 22-23 i skrivelsen ”Förslag till
författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som
behandlar avfall”.
SCB noterar att verksamhetsutövare som omfattas av och avser att
bedriva sin verksamhet i enlighet med allmänna regler, behöver lämna
uppgifter om sin verksamhet till sin tillsynsmyndighet för registrering
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innan verksamheten påbörjas. Denna tillsynsmyndighet kan enligt
Naturvårdsverkets tolkning vara en central myndighet
(Naturvårdsverket), länsstyrelsen eller kommunen. Naturvårdsverket
anser att kommunen ska föra registret, då kommunen oftast idag är
tillsynsmyndighet för de aktuella verksamheterna, och därför har mest
nytta av uppgifterna för att kunna bedriva tillsyn.
Enligt skrivelsen bör frågan om att säkerställa att de register som förs är
kompatibla, såväl tekniskt som juridiskt, med framtida digitala
miljöinformations- och rapporteringssystem på avfallsområdet
uppmärksammas i det fortsatta arbetet.
SCB tolkar detta som att Naturvårdsverket överväger att samordna
ovannämnda kommunala register och Naturvårdsverkets planerade
Avfallsregister tekniskt och juridiskt.
SCB anser att nämnda register bör integreras, dvs. samordnas även
avseende innehåll. Avfallsregistret skulle få en högre täckningsgrad,
vilket både kommer att förenkla arbetsmetoder vid statistikproduktion
och förbättra möjligheterna att bedöma statistikens täckningsgrad och
kvalitet.

II.

Förslag till författningsändringar med
allmänna regler för vissa verksamheter
som behandlar avfall

Naturvårdsverket föreslår allmänna regler för kompostering av högst 50
ton tillförd mängd park- och trädgårdsavfall per år. Verksamheterna är
små, men enligt skrivelsen (sida 45) kan det handla om flera tusen
verksamheter, vilket gör att det nationellt ändå handlar om betydande
mängder avfall som hanteras. SCB bedömer att genom att låta
kommunerna registrera aktuella verksamheter i Avfallsregistret, uppnår
Avfallsregistret högre täckningsgrad avseende verksamheter som
komposterar avfall.

III.

Förslag till allmänna regler för vissa
verksamheter som hanterar avfall

Naturvårdsverket föreslår allmänna regler för återvinning för
anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel, som
håller en viss miljö- och hälsomässig kvalitet. Dessa material utgör
vanliga förekommande avfallstyper inom kategorin ”bygg- och
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rivningsavfall”. SCB bedömer att genom att låta kommunerna registrera
aktuella verksamheter i Avfallsregistret, uppnår Avfallsregistret högre
täckningsgrad avseende verksamheter som återvinner bygg- och
rivningsavfall.

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Mikael Schöllin, samt föredragande Mikael Szudy.
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