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Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund

Remiss – Förbättrad avfallsstatistik
Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att som yttrande över rubricerad remiss anföra följande:
- direktionen har inga synpunkter på de förslag till åtgärder för en förbättrad
avfallsstatistik som presenteras i utredningen
- direktionen delar utredningens målbild för en bra avfallsstatistik och vill där särskilt
betona vikten av att det ska vara lätt att lämna uppgifter samt att en uppgift endast
ska lämnas en gång.
Ärendet
Hallsbergs kommun har av Miljödepartementet utsett till remissinstans för rubricerad
remiss. Då kommunalförbundet har ansvaret för avfallshanteringen i Hallsbergs
kommun avger då förbundet yttrandet över remissen.
Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda hur en förbättrad avfallsstatistik kan
åstadkommas. Uppdraget har innefattat att beskriva behoven av insamling av
uppgifter om avfall och hur vi kan samla in och sammanställa de uppgifter som behövs
för att få ett bättre underlag för avfallsstatistik och rapportering inom avfallsområdet.
Naturvårdsverket bedömer att avfallsstatistiken tillgodoser de krav som ställs för
internationell rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning. Det innebär dock inte
att avfallsstatistiken är fri från brister, bla kvalitetsbrister rörande avsaknad av eller
osäkerhet kring vissa uppgifter.
Det pågår, har genomförts, eller planeras en rad arbeten för att förbättra
avfallsstatistiken. Exempel på det är bla tillhandahållande av avfallsregistret, om
förpackningar och om bygg-och anläggningsavfall.
Naturvårdsverket bedömer att även följande förslag bör genomföras för att hantera
identifierade brister:
- ändringar i avfallsförordningen som syftar till att ge tydligt rättsstöd för
inhämtande av uppgifter om gränsöverskridande avfallstransporter i vissa syften
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samt att underlätta informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter i fråga om
gränsöverskridande avfallstransporter
ändringar i förordningarna om producentansvar för elutrustning, batterier, bilar,
däck, förpackningar och om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt i
avfallsförordningens bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter i
syfte att tydliggöra att uppgifterna får användas för framställande av statistik
tillägga i offentlighets- och sekretessförordningen för att kunna skydda vissa
känsliga uppgifter gällande gränsöverskridande avfallstransporter och
producentansvar för bilar och däck
uppdrag till Naturvårdsverket att utreda förutsättningarna för en ny digital lösning
för företagens årliga miljörapportering i samverkan med berörda myndigheter och
aktörer där länsstyrelsernas bidrag särskilt bör framgå
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