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Remiss – Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad avfallsstatistik
– behov, brister och vägen framåt
Sammanfattning
Polismyndigheten ser positivt på åtgärder som syftar till att förbättra
avfallsstatistiken, eftersom mer tillförlig statistik kan bidra till bättre
förutsättningar att förebygga och bekämpa brott inom avfallsområdet.
Myndigheten har inte några invändningar mot förslagen i skrivelsen men
lämnar följande synpunkter.
Polismyndighetens synpunkter
Tillförlitlig statistik och underlag i form av lägesbilder ger polisen möjligheter
att förhindra, upptäcka och lagföra kriminella aktörer. Med bättre
avfallsstatistik kan samhällets kostnader för den illegala avfallshanteringen
bättre uppskattas och synliggöras; förebyggande insatser och ekonomiska
resurser kan riktas bättre. Dessutom kan förändringar inom brottsområdet
upptäckas snabbare och därmed kan relevanta lagändringar och andra
styrmedel föreslås efter behov.
Polismyndigheten ser ett tydligt behov av mer och bättre statistik inom
avfallsområdet. För att förbättra Polismyndighetens möjligheter att lämna
nationella lägesbilder avseende brottslighet inom avfallsområdet behövs bättre
statistik bl.a. över så kallat minusavfall, dvs. avfall vars omhändertagande är
förknippat med kostnader, såsom exempelvis osorterat bygg- och
rivningsavfall, blandat plastavfall och förorenade jord- och schaktmassor.
Det är i dagsläget enbart verksamheter som är tillståndspliktiga som ska lämna
uppgifter enligt miljöbalken. Det innebär att så kallade C- och U-verksamheter
inte omfattas. Av Polismyndighetens lägesbilder framgår att
avfallsbrottsligheten till stor del rör avfallsflöden som hanteras av Cverksamheter. För att förbättra möjligheterna att ta fram mer rättvisande
nationella lägesbilder över avfallsbrottsligheten bör statistiken därför utökas
till att även omfatta vissa C- och U-verksamheter som hanterar avfall. Det bör
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vidare övervägas om kravet på att lämna statistik också bör omfatta
byggentreprenader där förorenade schaktmassor uppkommer.
I skrivelsen konstateras att kvaliteten på de statistikuppgifter som lämnas
delvis är bristfällig. Idag är det verksamhetsutövarna själva som rapporterar in
statistiken. För att lägesbilder ska ge en rättvisande bild av den nationella
avfallsbrottsligheten behöver uppgifterna vara tillförlitliga och fullständiga. I
dagsläget saknas ett kontrollsystem för att säkerställa att uppgifterna är
korrekta och fullständiga samt att samtliga verksamhetsutövare rapporterar in
uppgifter. Polismyndigheten anser därför att det finns behov av att utöka
tillsynen och kontrollen för att säkerställa att de uppgifter som
verksamhetsutövare lämnar är korrekta samt att de som medvetet underlåter att
rapportera in uppgifter upptäcks. För att säkerställa kvaliteten på statistiken
kan det även finnas anledning att skapa bättre möjligheter för myndigheterna
att dela uppgifter inom avfallsområdet.
Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av
juristen Fredrik Persson. Enhetschefen Linda H Staaf, nationella operativa
avdelningen, har deltagit i den slutliga handläggningen.
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