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Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad
avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt
Storumans kommun lämnar följande yttrande över rubr. remiss.
Vi ställer oss bakom att insamlandet av statistik för avfall är under all
kritik. Dålig, oanvändbar, statistik skapas av att rapportering av avfall sker
i digitala system som inte är anpassade för avfallets rörelsekedja samt att
avfallet i många fall lätt dubbel registreras.
Spårbarheten för farligt avfall måste man se över och skapa lättare
förutsättningar. Naturvårdsverket är okunniga på hur avfallskedjan/
processen för hur det farliga avfallet ser ut. Här föreslår vi att rapportering
endast ska ske av transportörerna. Denne anger avfallsproducenten i
anmälan och vart avfallet transporteras. Mottagaren ska sedan vid
ankomst ”checka av” och godkänna i exempelvis en app. Naturvårdsverket
kan se på hur El-kretsen har jobbat med frågan och därmed utveckla sin
egen portal.
Frivalet för avfallshantering är inget vi som kommun förespråkar.
Detta avfall som behandlas inom frivalet ska inte rapporteras in till
kommunerna. Vi förstår vad syftet är, att myndigheten ska få kännedom
om mängder och flöden. Men denna information bör istället rapporteras
till Naturvårdsverket. Även här ska transportören istället vara den som
rapporterar in avfallsproducent, mottagare och mängder.
Avfallsstatistiken för dessa fraktioner kan sedan överföras, eller delges
kommunen via Avfall Web, som är det verktyg som vi som kommun
känner till och som vi vill ska utvecklas. Avfall Web kan utvecklas
tillsammans med Naturvårdsverket.
Storumans kommun förespråkar även att information till företagen om
rapporteringsskyldighet ska öka. Kravet att informera ska inte ligga på
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tillsynsmyndigheten, eller på mottagaren av avfallet. Vi har kännedom om
att dokumentering inte har skett tidigare hos verksamheterna där avfallet
uppstår, utan att dessa nu upplever en stor förändring fr.om. 2020. Denna
förändring kräver tid och datorvana av dessa företag som ofta är små och
saknar anställda. Det är därför av största vikt att systemet för
rapportering är enkelt och att inte dubbelregistrering behöver göras.
Statistik ska samlas på ett och samma ställe för att underlätta för
avfallsproducenten, transportören och mottagaren, oavsett vart i kedjan
man befinner sig.
• Digitalt som standard
• Endast en gång
Storumans kommun anser att Naturvårdsverket ska få i uppdrag av
Regeringen att utreda och skapa förutsättningar för en ny digital lösning
för såväl miljörapporteringen som för spårbarheten av avfall.
Storumans kommun stödjer Naturvårdsverkets förslag till ändringar i
avfallsförordningen och förordningarna om producentansvar för
elutrustning, batterier, bilar, däck, förpackningar och om retursystem för
plastflaskor och metallburkar som syftar dels till att tydliggöra att
uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket får användas för framställande
av statistik, vilket då samtidigt kan uppfylla informationskravet i 7 §
statistikförordningen, dels att ge rättsligt stöd för inhämtande av uppgifter
om gränsöverskridande avfallstransporter i vissa syften samt att genom
en sekretessbrytande bestämmelser underlätta informationsutbyte mellan
tillsynsmyndighet i fråga om gränsöverskridande avfallstransporter.
Storumans kommun stödjer vidare de föreslagna ändringarna i bilagan till
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) gällande uppgifter
om gränsöverskridande avfallstransporter och uppgifter som lämnas till
Naturvårdsverket enligt förordningen om producentansvar för bilar
respektive däck.
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