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SBMIs yttrande avseende remiss av Naturvårdsverkets skrivelse
”Förbättrad avfallsstatistik, behov, brister och vägen framåt”
SBMI, Sveriges Bergmaterialindustri är branschorganisationen för producenter och
leverantörer av bergmaterial samt branschens underleverantörer. Årligen produceras och
levereras ca 100 miljoner ton bergmaterial i Sverige. Föreningen samlar över ca 90 % av den
svenska bergmaterialindustrin.

SBMIs synpunkter
SBMI har tagit del av Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad avfallsstatistik, behov, brister och
vägen framåt”.
SBMI Noterar att EU:s avfallsstatistikförordning ställer krav på att rapportera uppkomna mängder
avfall fördelat på 18 näringsgrenar samt hushåll och 51 avfallsslag, och att det finns en avsikt att
förbättra denna statistik i framtiden.
SBMI noterar att de uppgifter som rapporteras enligt avfallsstatistikförordningen inhämtas på flera
olika sätt, främst från Svenska miljörapporteringsportalen, SMP.
SBMI vill framhålla att samordning i rapporteringen ger effektivitet. Att knyta rapporteringskrav till
mottagare av avfall i de fall där det finns en säljare/lämnare och en mottagare ger en bättre
samordning/färre rapporteringsinstanser, och ligger i linje med Naturvårdsverkets princip om att en
uppgift ska lämnas endast en gång.
SBMI vill betona vikten av den målbild som Naturvårdsverket uttrycker om att det ska vara enkelt att
lämna uppgifter.
SBMI vill framhålla att syftet med avfallsstatistiken inte enbart är den nationella rapporteringen, utan
syftet för företagen är att mätetalen ska kunna fungera som relevanta nyckeltal i företagens
verksamheter, som kan fungera som underlag för intern uppföljning och processutveckling. Det är
viktigt att rapporteringen kan ansluta till företagens interna rapporteringssystem för att få avsedd
verkan.
SBMI konstaterar att de förbättringsåtgärder som föreslås är rimliga och ändamålsenliga.
SBMI har inget att invända mot Naturvårdsverkets skrivelse.
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