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vattentjänster,

Statistiska centralbyråns
(SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter
som rör myndighetens
verksamheti
egenskap
av statistikansvarig
myndighet
och producent
av officiell statistik,
samt sådana
förhållanden
som SCB har kunskapom och erfarenhet av isamband
med framställning
av statistik inom området markanvändning
och
miljö.

1

Sammanfattning

SCB stödjer utredningens
slutsatser att effektivare styrmedel och
tillsyn behöver kombineras
med åtgärder för förbättrad
informationsförsörjning
och statistik. Idagsläget finns ett
faktaunderskott
på vattentjänstområdet
Vilket försvårar
sammanstälhring
av lägesbilder på nationell
och regional nivå,
inte
minstgällande omfattningen av och kvaliteten hos enskilda avlopp.

2 Särskilda
Avsnitt

synpunkter

4.7.2 Förslag

om etappmål

för ökad

åtgärdstakt

för små

avlopp
SCB är positiv
till utredningens
förslag om att Havs—och
vattenmyndigheten
tillsammans
med Naturvårdsverket
och SCB
utvecklar en metodik
för att mäta och följa upp åtgärdsfakt
för små
avlopp.
SCB redovisar redan idag grundläggande
uppgifter om vatten— och
avloppsförhållanden
som officiell statistik. Statistiken baseras på data
som samlas
in av Skatteverket
som underlag för fastighetstaxering
och svarar inte på behovet
av mer detaljerade uppgifter om
avloppens
kvalitet.
SCB Vill understryka
att förslaget om en metodik
för att mäta och
följa åtgärdstakten
bör kopplas
till utredningens
övriga förslag om
insamling och registrering
av uppgifter 1form av
avloppsdeklarafioner.
Metodiken bör imöjligaste mån kunna nyttja
uppgifter insamlade Via avloppsdeklarationerna.
SCB anser
Skatteverket

ocksåatt uppdraget
bör genomföras

isamverkan

1

med
för att undersöka förutsättningarna
för en eventuell
samordnadinsamling av Vissa
uppgifter Via fastighetstaxeringen.
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Skatteverkets
uppgiftsinsamling
är väletablerad
och om Vissa tillägg
eller kompletteringar
kunde göras i fastighetsdeklarationen
skulle
detta vara ett kostnadseffektivt
sätt att förbättra
informationstillgången
utan att avsevärt öka bördan för
uppgiftslämnarna.
4.9.4 Vad som

Avsnitt

ska

SCB har isak inga synpunkter
föreslagna

ingå

i avloppsdeklarationen

på innehålleti

den av utredningen

SCB Vill dock understryka

avloppsdeklarationen.

Vikten

av att informationen
struktureras
så att uppgifterna
kan knytas till
officiella fastighefsnycklar
idet nationella fastighetsregistret
(tex.
fastighetsbeteckning
informationen
sambearbetas
behövs

och UUID).

Detta

är en förutsättning

från avloppsdeklarationerna
med

annan

information

för att ta fram högkvalitativ

för att

ska kunna
på ett effektivt

statistik

sätt
som

om

avloppsförhållanden.
Avsnitt

4.9.5 System

för registrering

av avloppsdeklarationer

Utredningen
förordar att ett system tas fram för att göra det möjligt
att lämna in och hantera deklarationerna
elektroniskt
på ett enhetligt
sätt för hela landet. Utredningen
föreslår Vidare att Havs-och
vattenmyndigheten
(HaV) bör få iuppdrag att ta fram ett system för
digital
andra

hantering
projekt

av avloppsdeklarationerna
som genomförs

kring

som samspelar

smartare

med

miljöinformation.

SCB Vill understryka
Vikten av att informationsflödet
från kommunal
till nationell nivå säkerställs. Information
som samlas in på
kommunal nivå ikommunala
systern måste kunna sammanställas
nationellt på ett enhetligt och effektivt sätt.
SCB stödjer därför
utredningens
förslag om att ge HaV iuppdrag att ta fram ett
nationellt system för hantering av avloppsdeklarationer.
SCB Vill samtligt understryka
Vikten av att uppbyggnaden
av ett
eventuellt nytt nationellt system för avloppsdeklarationer
samordnas
med befintliga system som hanterar liknande information
(tex.
fastighetsinformation,
taxeringsinformation
och energideklarationer).
Det är av yttersta Vikt
att uppgiftslämnarbördan
minimeras och att
förutsättningar
skapas för att uppgifter som lämnas på ett ställe med
ett specifikt syfte kan återanvändas
även för andra syften.
Avsnitt

5.10.7 Mål för ökad

åtgärdstakt

för små

avlopp

Utredningen
föreslår att SCB ges anslagsmedel
motsvarande
en
fjärdedels årsarbetskraft
för utveckling av metodik för att följa
åtgärdstakten
för små avlopp.
Utredningen
bedömer också
att denna
typ av uppföljning
skulle kunna bli en del iSCB:s löpande
verksamhet
med statistikförsörjning
på va—och miljöområdet.
SCB menar att det inuläget är svårt att uppskatta
den exakta tiden
för arbetet. SCB föreslår därför att omfattningen
av den ekonomiska
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ersättningen
beslutas idialog
mellan SCB och Regeringskanshet.
Detta gäller
även de ekonomiskaramarnaför att på sikt
inkludera
uppgifter
om åtgärdstakten
för små avloppiden officiella statistiken.

Vidare
anser
SCB att ansvaret
för att ta framlöpande
statistik
om
åtgärdstakten
för små avlopp
behöver utredas
och förtydligas
med
avseende
på Vilket statistikområde
det ska tillhöra. Uppgifter
om
utsläpp till vatten hör till Naturvårdsverkets
statistikansvar
och
tillförsel
av fosfor och kväve till kusten
statistikansvar.

medan

hör till HaVs
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