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Begäran om yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad
avfallsstatistik- behov, brister och vägen framåt”.
Er beteckning: M2021/00372
Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget men noterar att en förstudie redan genomförts, vilken
påvisat behovet av ny digital lösning för företagens miljörapportering. Länsstyrelserna
föreslås driva utvecklingsarbetet tillsammans med berörda myndigheter. Länsstyrelsen
förutsätter att full kostnadstäckning erhålls för framtagandet av en ny digital lösning för
miljörapportering.
En annan nyhet som berör Länsstyrelserna är avfallsregistret som startade i november
2020. Naturvårdsverket får många frågor från såväl berörda verksamhetsutövare som
tillsynsmyndigheter gällande de nya bestämmelserna om antecknings- och
rapporteringsskyldighet och om hur rapporteringen till avfallsregistret rent
praktiskt fungerar. Även om det redan tidigare funnits en anteckningsskyldighet för
berörda verksamhetsutövare är det tydligt att inte alla varit medvetna om den och
det har visat sig svårt för många verksamhetsutövare att förstå hur de ska tolka och
fullgöra sitt ansvar.
Länsstyrelsen synpunkter.
Naturvårdsverket har redovisat de problem som uppstått med införandet av ett nytt
avfallsregister. Länsstyrelsen i Uppsala län gör följande medskick om hur introduktionen
av nya avfallsregistret fungerar i länet.
Det nya avfallsregistret innebär att alla verksamhetsutövare, oavsett producerad mängd
farligt avfall, ska rapportera in dessa uppgifter direkt till Naturvårdsverket.
Det har under året inneburit att stora yrkesgrupper plötsligt insett att de omfattas av de
nya reglerna. En sådan yrkesgrupp är till exempel frisörer. De har att förhålla sig till tre
myndigheter. Naturvårdsverket som håller i registret, miljökontoret som bedriver tillsyn
mot verksamheten och Länsstyrelsen som handlägger anmälan om att själv få transportera
farligt avfall.
En samlad information har saknats och företagarna har helt naturligt blivit frustrerade då
de skickats mellan myndigheterna för att få svar på olika frågor kring farligt avfall.
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Länsstyrelsen som handlägger anmälan (avgiftsbelagd) om egen transport av farligt avfall
har fått konkreta frågor som;
-Var kan vi lämna in vårt farliga avfall?
Länsstyrelsen har inte kunnat besvara en sådan fråga utan har haft anledning att fundera
på om det överhuvudtaget finns godkända aktörer som tar emot små mängder farligt
avfall som transporteras till dem. En rundringning gav vid handen att det, för Uppsala
kommuns del, finns en sådan aktör i Uppsala kommun. Det är ett större privat
renhållningsbolag. Kommunen som har ett väl utbyggt system för att ta emot små
mängder farligt avfall genom sina återvinningscentraler kommer inte att ta emot farligt
avfall från företag. Hur det står till i länets övriga kommuner är tillsvidare okänt.
Det kan tilläggas att det finns flera privata aktörer som erbjuder hämtning av farligt
avfall. Tjänsterna är i dagsläget anpassade till kunder med större mängder farligt avfall.
För aktuella småföretagare blir det ett dyrt sätt att bli av med sitt farliga avfall.
Miljökontoret, liksom Länsstyrelsen, har fått många frågor kring farligt avfall; om
förvaring av avfall i avvaktan på borttransport, om avfallskoder, om vissa farliga avfall
(som sprayflaskor) är farligt gods, om lämpliga förvaringsemballage, diverse detaljfrågor
som exempelvis om torkade färgrester på material är farligt avfall, var man kan lämna
avfallet, hur och var man knappar in uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister med
mera.
Det positiva, om vi återigen tar exemplet frisörerna, är att det finns en stark vilja från
branschens sida att göra rätt. Det negativa är att myndigheterna framstått som handfallna
inför uppgiften genom att inte kunna besvara konkreta frågor om exempelvis
avfallsinlämning samt genom att skicka företagen mellan sig.
Ur regional synpunkt är det lämpligt att Länsstyrelsen tar initiativ till samordning med
länets kommuner för att bestämma vilken myndighet som huvudsakligen ska besvara
frågor och inventera vilka resurser som finns att ta hand om företagens farliga avfall i
respektive kommun samt se till att Naturvårdsverkets länkar för inmatning till
avfallsregister når alla företagare.
Det är också viktigt att medel skjuts till från centralt håll för att utöka Naturvårdsverkets
bemanning när det gäller att besvara praktiska frågor från företagare om inknappning i
avfallsregistret.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med miljöskyddshandläggare Lars
Andersson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsråd Cecilia
Magnusson, Lennart Nordvarg, avdelningschef miljöavdelningen samt Ida Lindén
enhetschef miljöskyddsenheten medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia till
david.hansson@regeringskansliet.se

