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Regeringskansliet
c/o Mil jödepartementet

Förbättrad avfallsstatistik - behov, brister och vägen
framåt
Er beteckning: diarienummer M2021/00372
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Naturvårdsverkets skri velse
Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götaland har inga synpunkter på föreslagna åtgärder och
förslag till förändringar i lagsti ftningen för att åstadkomma en förbättrad
avfallsstatistik.
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns har nedan förtydligat den del som avser att
ersätta ”Svenska Mil jörapporteringsportalen” (SMP) med ett nytt I T-stöd
”Företagens mil jöinformation och rapportering” (FMR).

6.3.4 Uppdrag om förutsättningar för ny digital lösning för
miljörapportering
Länsstyrelserna önskar förtydliga att frågan om att ersätta ”Svenska
Mil jörapporteringsportalen” (SMP) med ett nytt I T-stöd ”Företagens
mil jöinformation och rapportering” (FMR) har utretts i en förstudie av
Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Förstudien visar att det finns ett stort behov
av att utveckla en ny digi tal lösning för företagens årliga mil jörapportering,
hantering av digi tal och strukturerad information samt rapportering av aggregerad
mil jödata till mil jömålsuppföljning och EU-rapportering. Förstudien visar att ett
skalbart I T-stöd genom FMR möter såväl företagens önskan om regel förenkling
och effekti v hantering av mil jöinformation som lagstiftarens krav på digi tala
rapportering samt informationssäkerhet och dataskydd vid inhämtande, lagring och
spridning av mil jödata vid tillsyn, prövning och återrapportering.
Förstudien har hanterats av Samordningsstyrgruppen för FMR (med representation
från Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner) samt
presenterats för Programstyrgrupp Mil jöskydd inom ramen för Digi talt först –
smartare mil jöinformation. Programstyrgrupp Mil jöskydd (med representation från
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges
kommuner och regioner) har funnit det lämpligt att peka ut länsstyrelserna (FO
Mil jöskydd) som ansvariga för uppdraget att utveckla FMR i samverkan med
berörda myndigheter och aktörer.
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Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges
Kommuner och regioner har tillsammans l yft frågan till Mil jöinformationsrådet,
som har godkänt FMR som ett nationell t ini tiativ där länsstyrelserna föreslås dri va
utvecklingen tillsammans med berörda myndigheter inom ramen för
Samordningsstyrgruppen för FMR.
Sammantaget innebär detta att Länsstyrelsen Västra Götalands län är posi tivt
inställd till förslaget i avsni tt 6.3.4 att skapa förutsättningar för en ny digi tal
lösning för mil jörapportering som en möjlig väg för att förbättra bland annat
avfallsstatistik. Uppdraget att utveckla FMR bör dock lämnas till länsstyrelserna
för att i samverkan med berörda myndigheter och aktörer utveckla en skalbar I Tlösning som ersättare för SMP och för att utveckla den svenska återrapporteringen
av mil jödata från företag. Uppdraget är dock omfattande och förutsätter särskilda
medel.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Lisbeth Schultze med länsmil jöingenjör
Therese Byström som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
chefen för mil jöskyddsavdelningen Monique Wannding medverkat.

Denna handling har godkänts digi tal t och saknar därför namnunderskri ft.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

