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Remissvar: En förbättrad förpackningsinsamling – 
Nya roller för kommuner och producenter 
(M2021/02118) 
 

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. 

1 Allmänt om betänkandet 
SCB anser att förslagen i promemorian är bra och att de förbättrar 
förutsättningarna för att ta fram förpackningsstatistik. 
Förutsättningarna för att beräkna återvinningsgraden av olika 
förpackningsmaterial blir bättre när förslagen i promemorian 
implementeras fullt ut.  En förbättrad återvinning av förpackningsavfall 
är ett viktigt led i Sveriges strategi för att nå en cirkulär ekonomi där 
materialen ingår i cirkulära kretslopp.  

2 Specifika synpunkter på betänkandet 
Underrapporteringen av förpackningar som är satta på marknaden är 
ett välkänt problem inom förpackningsstatistiken. En konsekvens av 
underrapporteringen är att återvinningsgraden blir överskattad. För att 
förbättra denna del av förpackningsstatistiken är det viktigt att alla 
producenter som släpper förpackningar till den svenska marknaden 
ingår i urvalet och rapporterar till förpackningsstatistiken. Enligt 10 
kap. 1 § i förslaget till en ny förordning om producentansvar för 
förpackningar ska producenter av förpackningar lämna en årlig rapport 
till Naturvårdsverket. Förutsättningarna för att ta fram ett bättre urval 
för förpackningsstatistiken blir bättre när denna lagstiftning 
implementeras fullt ut.    

Även om lagstiftningen implementeras fullt ut riskerar ändå en stor 
mängd förpackningar att inte ingå i förpackningsstatistiken. 
Promemorian lyfter fram problemet med friåkare som inte rapporterar 
förpackningar som sätts på den svenska marknaden. Det uppkommer 
också olika typer av förpackningar som tas in via privatimport och e-
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handel. Företag som tar fram dessa förpackningar är inte anslutna till 
en producentansvarsorganisation i Sverige och ingår därmed inte i 
förpackningsstatistiken. Detta kan utgöra en betydande del av den 
mängd förpackningar som cirkulerar i samhället och förväntas öka i 
framtiden. I framtiden behöver Sverige skatta mängden förpackningar 
som är satta på marknaden mer noggrant för att uppfylla EU-krav. 
Detta gäller speciellt plastförpackningar. Sverige kommer att behöva 
metoder för att kvantifiera den totala mängden förpackningar som är 
satta på marknaden. En statistisk metod som bygger på plockanalyser 
för att skatta mängden förpackningar i restavfall från hushåll och 
verksamhetsavfall skulle kunna komma åt den saknade mängden 
förpackningar. Det saknas dock förslag i promemorian om att använda 
sig av statistiska metoder för att skatta mängden förpackningar i avfall 
vilket vore önskvärt. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef 
Elisabeth Hopkins, sektionschef Karin Berglind samt handläggare 
Staffan Åkerblom, föredragande. 

 
SCB, Statistiska centralbyrån 
 
 
 
Joakim Stymne 
 
 
  Staffan Åkerblom 
 
 
 
 


