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Remiss - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar   

Statistikmyndigheten SCB:s yttrande begränsas till synpunkter som rör 

myndighetens verksamhet som statistikproducent, inklusive 

synpunkter som rör uppgiftslämnarbördan. SCB har expertkunskap 

inom området miljöstatistik och har i många år varit producent av 

bland annat avfallsstatistik samt statistik om utsläpp till luft och vatten 

för nationella och internationella ändamål på uppdrag av 

Naturvårdsverket. 

1 Allmänt om betänkandet 
 

SCB instämmer med Naturvårdsverket om vikten av att 

Naturvårdsverkets tillgång till uppgifter säkerställs när ansvaret för 

tre avfallsströmmar ska förändras. SCB välkomnar en utredning där 

olika alternativ och slutligt förslag på uppgiftslämnande tas fram. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Elisabeth Hopkins, 

enhetschef Petra Nilsson samt handläggare Martin Villner, 

föredragande.  

 

SCB, Statistiska centralbyrån 

 

 

Elisabeth Hopkins 

 

  Martin Villner  

 

 

 

Kopia till: 

m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se 

 BESLUT 

ESA 
Martin Villner 
010-479 46 83 

Miljödepartementet (Regeringskansliet) 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
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