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Remiss om ”Förbättrad avfallsstatistik behov,
brister och vägen framåt”
Er beteckning: NV-02826-20

Yttrande
Länsstyrelsen i Norrbottens Län lämnar föl jande synpunkter på remissen.
I avsni tt 6.3.4 med rubriken ”Uppdrag om förutsättningar för ny digi tal lösning för
mil jörapportering” framgår att: Naturvårdsverket anser att det vore önskvärt att
Naturvårdsverket får ett uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för en ny
digital lösning för mil jörapportering i samverkan med berörda myndigheter och
aktörer. Länsstyrelsernas bidrag i detta arbete är särskilt viktigt vilket bör tydligt
framgå av uppdraget. Detta för att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för
arbetet.
Länsstyrelsen önskar förtydliga att frågan om att ersätta SM P (Svenska
Mil jörapporteringsportalen) med ett nytt IT-stöd FM R (Företagens mil jöinformation
och rapportering) har utretts (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 jömålsuppföl jning och EUrapportering.
Länsstyrelsen är posi ti vt 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 – Företagens mil jöinformation och
rapportering, bör dock lämnas till länsstyrelserna för att i samverkan med berörda
myndigheter och aktörer utveckla en skalbar I T-lösning som ersättare för SMP och för
att utveckla den svenska återrapporteringen av mil jödata från företag. Uppdraget måste
gi vetvis vara finansierat. Länsstyrelserna har för ändamålet äskat om ett tillskott av 10
mkr årligen 2022, 2023 och 2024 för utvecklingskostnaderna. Härtill är det viktigt att
länsstyrelsernas anslag för förval tning av I T-stöd utökas så att länsstyrelserna kan
vidmakthålla I T-stödet i takt med lagändringar och nya återrapporteringskrav.
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Länsstyrelsen ställer sig posi ti v till de övriga förslag på åtgärder som utredningen
redovisar.

Bakgrund
Naturvårdsverket har utrett hur en förbättrad avfallsstatistik kan åstadkommas.
Uppdraget har innefattat att beskriva behoven av insamling av uppgi fter om avfall och
hur vi kan samla in och sammanställa de uppgi fter som behövs för att få ett bättre
underlag för avfallsstatistik och rapportering inom avfallsområdet. Vidare har uppdraget
innefattat att redogöra för vad som pågår och vad som behöver göras framöver för att
förbättra avfallsstatistiken.
I utredningen framkommer att Naturvårdsverket bedömer att föl jande förslag bör
genomföras för att hantera identi fierade brister:
-

-

-

-

ändringar i avfallsförordningen som syftar till att ge tydligt rättsligt stöd för
inhämtande av uppgi fter om gränsöverskridande avfallstransporter i vissa syften
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 uppgi fterna får användas för framställande av statistik,
tillägg i offentlighets- och sekretessförordningen för att kunna skydda vissa
känsliga uppgi fter gällande gränsöverskridande avfallstransporter och
producentansvaren för bilar och däck,
uppdrag till Naturvårdsverket att utreda förutsättningarna för en ny digi tal
lösning för företagens årliga mil jörapportering i samverkan med berörda
myndigheter och aktörer där länsstyrelsernas bidrag särskil t tydligt bör framgå.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter över
utredningen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med mil jöhandläggare Maria Enkvist
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef K arin
Börjesson och enhetschef Anna-Carin Ohlsson medverkat.

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

