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Remissvar gällande Naturvårdsverkets rapport 
Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om 
bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG i den svenska lagstiftningen 
(M2021/01629) 
 

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 vatten 
samt luft och klimat för nationella och internationella ändamål på 
uppdrag av Naturvårdsverket. 

1 Sammanfattning 
SCB instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att den befintliga 
lagstiftningen uppfyller kraven på rapportering enligt artikel 37.1 och 
att Naturvårdverkets roll som ansvarig myndighet för avfallsstatistik 
därmed inte påverkas av förslagen. Därmed bedöms inte heller SCB:s 
uppdrag att ta fram avfallsstatistik avseende bioavfall påverkas som en 
följd av förslagen. SCB vill dock understryka att tillämpningen av 
befintlig lagstiftning inom området medför att allt avfall som definieras 
som bioavfall inte ingår i avfallsstatistiken vilket medför att det finns 
en underrapportering i rapportering av bioavfall.  

2 Kapitel 3.3 Sveriges rapportering av 
uppgifter om kommunalt avfall enligt 
artikel 37.1 

SCB instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att det inte krävs några 
författningsändringar när det gäller rapportering av insamlade mängder 
bioavfall som är kommunalt avfall för att uppfylla kraven på 
rapportering enligt artikel 37.1.  

SCB vill dock understryka att tillämpningen av befintlig lagstiftning 
inom området medför att allt bioavfall inte ingår i avfallsstatistiken. 
Det finns redan krav i lagstiftningen att kommuner ska rapportera 
uppgifter om kommunalt avfall. Det finns dock områden av bioavfall 
som inte inkluderas i nuvarande avfallsstatistik. Att dessa inte ingår 
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beror snarare på tillämpningen av lagstiftningen än att det finns brister 
i lagstiftningen. De områden som beskrivs i avsnitt 3.3 inkluderar inte 
bara kommunalt avfall utan beskriver även bioavfall som inte ingår i det 
kommunala ansvaret. De områden av bioavfall där det saknas data idag 
är: 

1. Parkavfall (både vad gäller uppkommet (sid 25) och behandlat 
(sid 28) avfall) 

2.  Avfallets sammansättning (som kan tas fram med 
plockanalyser, sid 25 – 26) för: 

a. Verksamheters blandade avfall 
b. Kommunalt avfall insamlade av externa aktörer 

3. Grossister (sid. 26, 29, och sidan 34)  
4. Förpackad mat från livsmedelsbutiker 
5. Lager (sid. 32) 
6. E-handelsaktörer (sid. 32)  

I avsnitt 3.3.3 anges att det nuvarande läget avseende 
ansvarsfördelning om hantering av kommunalt avfall behöver regleras 
och realiseras (avsnitt 3.3.3, sid 28 – 29). Innan denna process är färdig 
är det svårt att få en bild över hur kommande system för insamling av 
data för bioavfall kan genomföras.  

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. 
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