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Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad avfallsstatistik - behov,
brister och vägen fram; diarienummer M2021/00372
Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata
återvinningsföretagen med en omsättning på drygt 30 miljarder kronor och nästan 10 000
anställda. Medlemsföretagen hanterar årligen drygt 12 miljoner ton avfall och återvinningsbart
material, varav ca 60 % återvinns till nya råvaror.

Sammanfattande synpunkter
•

•

•

ÅI anser att en övergång till digitala lösningar är positiv. Vi saknar emellertid
information om hur myndigheterna tänker kring IT-säkerhet för att förhindra att
avfallsstatistik läcker ut till orätta händer.
ÅI anser att det är positivt att statistik som är affärskritisk bättre skall kunna
skyddas. Det bör dock övervägas om även delar i miljörapporter kan
sekretessbeläggas på ett tryggare sätt. Begreppet ”redligheten i handeln” som
föreslås i offentlighets- och sekretessförordningen bör förtydligas.
ÅI anser att endast myndigheter skall vara behöriga att formellt samla in statistik om
avfall som inte omfattas av producentansvar. Det formella ansvaret för
konkurrensutsatt avfall som inte omfattas av producentansvar får inte överlåtas till
branschföreningar, exempelvis för kommunalt avfall.

Generellt om skrivelsen
ÅI är generellt positiva till förslagen i promemorian som syftar till att utreda hur en förbättrad
avfallsstatistik kan åstadkommas. Avfallsstatistik är viktigt då det ger oss kunskap om hur vi
tillsammans över värdekedjan steg för steg lyfter avfall upp i avfallshierarkin. Statistik är vidare
ett viktigt underlag när beslutsfattare och andra aktörer tar beslut om nya regelverk eller
investeringar för att förflytta samhället mot en cirkulär ekonomi. Det är därför av stor vikt att den

statistik som samlas in är korrekt och att systemen för insamling är robusta, IT-säkrade och enkla
för användaren.

Statistik och rättsliga förutsättningar
ÅI ser det som positivt och viktigt att utgångspunkten i arbetet är att uppgiftslämnaren ska
behöva lämna uppgifter endast en gång och att det skall ske digitalt som standard. Vi vill
dock även lyfta vikten av IT-säkerhet i kombination med digitalt som standard. Det är av
stor vikt att obehöriga inte kommer åt statistik som är känslig och som är affärskritisk. För
avfallsentreprenörer utgör avfallsstatistik mycket känsliga uppgifter motsvarande
försäljningsvolymer och kundregister hos andra företag som säljer varor.

Sekretess
Sekretess är som ovan nämnts en viktig faktor för avfallsbranschen. Vi ser det därför som
positivt att utredningen påtalar vikten av att avfallsstatistik kan vara affärshemligheter och
därför bör skyddas.
ÅI anser emellertid att de särskilda begräsningarna i sekretessen som föreslås i offentlighetsoch sekretessförordningen är otydliga. Begreppet ”redligheten i handeln” bör förtydligas.
Uttrycket känns mycket godtyckligt och kan leda till dålig förutsebarhet och rättstrygghet.

Statistik från branschföreningar
Med tanke på frågor om sekretess och konkurrensneutralitet är det viktigt att enbart
myndigheter är mottagare av avfallsstatistik som används för allmänna ändamål och som
inte omfattas av producentansvar. Ett exempel på branschförening som samlar in statistik,
och som Naturvårdsverket ser som en viktig leverantör av statistik, är Avfall Sverige som
samlar in statistik om kommunalt avfall. Vi vill understryka vikten av att denna
organisation inte blir ansvarig för insamling och rapportering av kommunalt avfall med
anledning av införandet av nya regler för frival av kommunalt avfall.

Medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet av statistikplattformar
ÅIs medlemmar är positiva till och deltar gärna fortsatt i utvecklingen av digitala system för
miljöstatistik med fokus på avfall.

Stockholm den 8 oktober 2021

Viveke Ihd
vd
Återvinningsindustrierna

