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Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad avfallsstatistik
– behov, brister och vägen framåt”
Ert dnr M2021/00372
Länsstyrelsen tillstyrker de föreslagna författningsändringarna i Naturvårdsverkets skrivelse.
Avfall från vissa icke-tillståndspliktiga anläggningar
I 6.2.8 anges att det inte är motiverat att icke-tillståndspliktiga verksamheter omfattas av krav på
rapportering.
Vad avser uppgifter från icke-tillståndspliktiga verksamheter, knutna till arbetsställen, ger
Naturvårdsverkets skrivelse inte någon klar bild av i vilken omfattning som uppgifter fås in. I
skrivelsen saknas definition av ”arbetsställe”. Det anges att arbetsställen inom tillverkningsindustrin som inte är knutna till någon tillståndspliktig anläggning undersöks genom en
enkätundersökning och att undersökningen utgörs av en frivillig urvalsundersökning.
Förfarandet beskrivs dock inte närmare.
Mot bakgrund av att det finns ett stort antal anmälningspliktiga (C-) och icke-anmälningspliktiga (U-) verksamheter i landet bedömer Länsstyrelsen att det inte kan uteslutas att det, för
att minska osäkerheten i underlaget till statistiken, kan vara motiverat att även icke-tillståndspliktiga verksamheter (framför allt C-verksamheter) omfattas av krav på rapportering med årligt
eller längre rapporteringsintervall.
Utvinningsavfall
Det framgår att det finns en rad osäkerheter beträffande utvinningsavfall men det föreslås inga
åtgärder som hanterar dessa problemområden. Konsekvenserna av det framgår inte.
För Länsstyrelsen i Hallands läns vidkommande
Länsstyrelsens arbete bedöms inte bli påverkat av de föreslagna författningsförändringarna. Ett
kommande regeringsuppdrag till Naturvårdsverket (att utreda förutsättningarna för en ny digital
lösning för företagens årliga miljörapportering) som involverar Länsstyrelsens engagemang
kommer att inverka mer eller mindre på Länsstyrelsens arbete med tillsyn och prövning
beroende på uppdragets omfattning och tilldelning av resurser.
Vad gäller tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter i Hallands län är Länsstyrelsen i
Västra Götalands tillsynsmyndighet.

I detta ärende har förutom beslutande landshövding Brittis Benzler och föredragande
miljöhandläggare Lotta Schurmann, även miljövårdsdirektör Per Leander deltagit.
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Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia
david.hansson@regeringskansliet.se
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

