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Remiss avseende utkast till rapport om hur Sverige
genomför Århuskonventionen
Statistiska centralbyrån, SCB, producerar miljöstatistik både inom
den anslagsfinansierade verksamheten och på uppdrag av andra
statistikansvariga myndigheter som Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten. Nedanstående remissvar beskriver hur SCB
inom båda dessa verksamhetsformer bistått i Sveriges genomförande
av Århuskonventionen.
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Allmänna synpunkter

3. Artikel 3, Allmänna bestämmelser
(b) När det gäller punkt 3 – åtgärder som har vidtagits för att främja
utbildning och medvetenhet i miljöfrågor
SCB har regeringens uppdrag att samordna den indikatorbaserade
uppföljningen av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030.
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar
utveckling varav flera är relevanta ur miljösynpunkt. På global nivå följs
målen upp med hjälp av 230 indikatorer. I mars 2021 lanserade SCB en
ny webbsida som i samlad form redovisar indikatorerna inom Agenda
2030.
I anslutning till statistiken som presenteras finns också beskrivningar
av statistikens framställning och kvalitet.

11. Artikel 5, Insamling och spridning av
miljöinformation
(c) När det gäller punkt 3 – åtgärder som har vidtagits för att säkerställa
att miljöinformation i ökad utsträckning görs tillgänglig i digitala
databaser som är lätt åtkomliga för allmänheten;
Inom den anslagsfinansierade statistiken publicerar SCB sedan 2019
statistik om miljöpåverkan från konsumtion i Statistikdatabasen.
SCB tar fram statistik på utsläpp till luft på uppdrag av
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Statistiken
publiceras i Utsläpp i siffror på Naturvårdsverkets webbplats.
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SCB har tagit fram lättlästa statistikblad om uppkommet avfall i olika
branscher och om flöden av avfall på uppdrag av Naturvårdsverket. SCB
har också utvecklat publikationen Avfall i Sverige, nu fokuserar den
främst på behandlat avfall och är kortare och mer lättläst.

13. Ytterligare information om den praktiska
tillämpningen av bestämmelserna i artikel 5
Ge ytterligare information om den praktiska tillämpningen av
bestämmelserna om insamling och spridning av miljöinformation i artikel
5,
t.ex. om det finns någon statistik om publicerad information?
Förutom den statistik som finns i Statistikdatabasen finns också
information om bioekonomi och ett analysverktyg som samlar
miljöekonomisk statistik i Excel-format.

14. Webbadresser som är relevanta för att
genomföra bestämmelserna i artikel 5
Ange eventuella relevanta webbadresser
https://scb.se/hitta-statistik/temaomraden/agenda-2030/
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Mark/Avfall/Statistik-utvalda-branscher/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Mark/Avfall/Avfallsstatistik-utvalda-floden/
Publikationen Avfall i Sverige:
https://www.scb.se/publikation/41145
Analysverktyg som samlar miljöekonomisk statistik i Excel-format:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Mikael Schöllin samt enhetschef Petra Nilsson, föredragande.
SCB, Statistiska centralbyrån
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