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Remissvar – Att äga avfall – en del av den 
cirkulära ekonomin (SOU 2021:24) 
  

Statistikmyndigheten SCB:s yttrande begränsas till synpunkter som rör 
myndighetens verksamhet som statistikproducent. SCB har 
expertkunskap inom området miljöstatistik och har i många år varit 
producent av bl. a. avfallsstatistik samt statistik om utsläpp till luft och 
vatten för nationella och internationella ändamål på uppdrag av 
Naturvårdsverket. 

1 Allmänt om betänkandet 
Den EU-gemensamma definitionen av kommunalt avfall är oberoende 
av om avfallet hanteras av kommunala eller privata aktörer. 
Statistikmyndigheten SCB anser att en tydlighet om vad som 
klassificeras som kommunalt avfall är nödvändig för uppföljning av 
återvinningsmålen och rapportering till EU. SCB anser att avfallet som 
är kommunalt avfall enligt definitionen alltid bör klassificeras som 
kommunalt avfall, oavsett vem som äger eller hanterar avfallet. 
Naturvårdsverket arbetar med en vägledning i hur avfall ska klassas 
vilket SCB välkomnar. 

Statistikmyndigheten SCB anser att ett antal aspekter är viktiga att 
beakta vid ett eventuellt införande av frival. Om Sverige väljer att ha ett 
system med frival, d.v.s. flera aktörer som hämtar avfall innebär det fler 
uppgiftslämnare av avfallsdata. Vid ett eventuellt frival blir SCB 
beroende av nya aktörers data, förutom alla kommuner som idag 
lämnar data. Nya aktörer kan ha andra digitala system, vilket innebär 
en risk att data inte blir jämförbara.  

Det är också viktigt att säkerställa att de uppgifter som rapporteras av 
olika aktörer vid ett eventuellt frival kan delas med de aktörer som 
producerar avfallsstatistik. SCB är en av producenterna, men det finns 
fler aktörer som har behov av tillgång till data. Sekretessfrågan är viktig 
att klargöra så att data kan användas för statistikproduktion. 

Med frival kommer insamling av avfall troligen ske över 
kommungränserna. Eftersom rapportering föreslås ske kommunvis 
krävs att kommunerna får kunskap om mängden avfall per avfallstyp 
och kommun. 
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2 Detaljsynpunkter 
SCB anser att författningstexten bör kompletteras med att avfallstyp 
ska anges. Vårt förslag på tillägg i kursiv stil. Det innebär att SCB anser 
att lydelsen i 7 kap 2a§ (sid 38 i utredningen) bör vara ”…ska senast den 
31 mars varje år lämna uppgifter avseende föregående kalenderår till 
kommunen om vem som lämnat avfallet, avfallets sammansättning 
(angivet med en sexsiffrig avfallstyp enligt avfallsförordningen 2011:927 
bilaga 3), ursprung…” Samma komplettering bör göras i 2d§ (sid 39 i 
utredningen) ”…Anmälan ska innehålla uppgift om insamlarens namn, 
organisationsnummer eller personnummer, kontaktuppgifter, vilken 
yrkesmässig verksamhet som frivalet avser samt vilka avfallsfraktioner 
(med en sexsiffrig avfallstyp enligt avfallsförordningen 2011:927 bilaga 3) 
som frivalet avser…” 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef 
Elisabeth Hopkins, enhetschef Petra Nilsson samt Louise Sörme, 
föredragande. 

 
SCB, Statistiska centralbyrån 
 
 
 
Joakim Stymne 
 
 
  Louise Sörme 
 
 
 
Kopia till: 
Charlotta Broman, charlotta.broman@regeringskansliet.se 
Linn Åkesson, linn.akesson@regeringskansliet.se  


