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Hej,
 
Jag sänder härmed över följande externremiss. Se även på Naturvårdsverkets hemsida i länken
nedan.
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/remisser/pagaende-remisser/naringsidkares-
skyldighet-att-lamna-uppgifter-om-avfall/
 
Sammanfattning
Denna remiss innehåller följande dokument:

förslag på föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om
uppkommet avfall
bilaga till föreskriften
konsekvensutredning till förslaget

 
Bakgrund
Delar av statistiken om uppkommet avfall hämtas in via enkäter som skickas ut till företag. I
förra undersökningsomgången av statistiken genomfördes undersökningen med
uppgiftsskyldighet enbart med stöd av 7 kap. 9§ avfallsförordningen (2020:614). I
avfallsförordningen saknas det dock ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela
preciserade föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 9 §.
 
Förslag
Naturvårdsverket avser därför att framgent motivera uppgiftsskyldighet med stöd av
bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Detta eftersom det
lagrummet möjliggör för Naturvårdsverket att meddela verkställighetsföreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas.
Syftet med föreskrifterna är att förtydliga exakt vilka uppgifter Naturvårdsverket avser att begära
in från näringsidkare och följaktligen öka transparensen för uppgiftslämnarna.
 
Synpunkter på förslaget
Lämna synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 23 november 2022
och ange ärendenummer NV-08617-22.
 
Beslut om denna remiss har fattats av enhetschef Helena Looström Urban. Föredragande har
varit Olof Dunsö.
 
Helena Looström Urban
Olof Dunsö
 
Sändlista

Regelrådet
Kommerskollegium
SCB
NNR (Näringslivets Regelnämnd)
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BESÖK:  STOCKHOLM –  VIRKESVÄGEN 2 


ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB  


POST:  106  48  STOCKHOLM  


TEL:  010-698  10  00 


E-POST:  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE  


INTERNET:  WWW.NATURVARDSVERKET .SE  


 
REMISS 


2022-10-19
Olof Dunsö 


Tel: 010-698 18 36 


olof.dunso 


@naturvardsverket.se 


Ärendenummer 


NV-08617-22 


Externremiss av förslag på föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att 


lämna uppgifter till statistik om uppkommet avfall 


Sammanfattning 


Denna remiss innehåller följande dokument: 


o förslag på föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna 


uppgifter till statistik om uppkommet avfall 


o bilaga till föreskriften 


o konsekvensutredning till förslaget 


Bakgrund 


Delar av statistiken om uppkommet avfall hämtas in via enkäter som skickas ut 


till företag. I förra undersökningsomgången av statistiken genomfördes 


undersökningen med uppgiftsskyldighet enbart med stöd av 7 kap. 9§ 


avfallsförordningen (2020:614). I avfallsförordningen saknas det dock ett 


bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela preciserade föreskrifter om 


vilka uppgifter som ska lämnas enligt 9 §. 


Förslag 


Naturvårdsverket avser därför att framgent motivera uppgiftsskyldighet med 


stöd av bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella 


statistiken. Detta eftersom det lagrummet möjliggör för Naturvårdsverket att 


meddela verkställighetsföreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.  


 


Syftet med föreskrifterna är att förtydliga exakt vilka uppgifter Naturvårdsverket 


avser att begära in från näringsidkare och följaktligen öka transparensen för 


uppgiftslämnarna.  


Synpunkter på förslaget 


Lämna synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 23 


november 2022 och ange ärendenummer NV-08617-22. 
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Beslut om denna remiss har fattats av enhetschef Helena Looström Urban.  


Föredragande har varit Olof Dunsö. 


 


Helena Looström Urban 


   Olof Dunsö 


 


Sändlista 


o Regelrådet 


o Kommerskollegium 


o SCB 


o NNR (Näringslivets Regelnämnd) 








 
 


 


 


Naturvårdsverkets 


författningssamling 


ISSN 1403-8234 


Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldigheter för 


näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om 


uppkommet avfall; 


beslutade den ddmmåååå.  


Naturvårdsverket föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen 


(2001:100) om den officiella statistiken.  


 


Tillämpningsområde 


1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheter för 


näringsidkare att lämna uppgift om avfallsstatistik till Naturvårdsverket enligt 


förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 


2 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 


Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2150/2002 av den 25 


november 2002 om avfallsstatistik, i lydelsen enligt Kommissionens 


förordning (EU) nr 849/2010 av den 27 september 2010 samt 


Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 


2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt 


Europaparlamentets direktiv (EU) 2018/85.  


Lämnande av uppgifter till statistik  


3 § Uppgifter till statistik om uppkommet avfall ska på Naturvårdsverkets 


begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tredje fredagen 


i april varje udda år.  


4 § Om det finns särskilda skäl kan Naturvårdsverket besluta att uppgifter 


får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 3 §. 


5 § De uppgifter som en näringsidkare ska lämna till Naturvårdsverket 


följer av bilagan till dessa föreskrifter. Uppgifterna ska avse förhållandena 


under närmast föregående kalenderår.   


 


NFS 201 
Utkom från trycket 


den  







Dessa föreskrifter träder i kraft den (ange datum) eller "fyra veckor efter att 


de utkom från tryck." 


 


BJÖRN RISINGER 


n.n 


(ange enhet) 








  NFS 201 


  Bilaga 


 


Uppgifter till statistik om uppkommet avfall 


 


Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter 


 


Fråga Beskrivning Undervariabler 
Kontaktperson Namn på kontaktperson för 


uppgiftslämnare 


 


Telefonnummer Telefonnummer till 


kontaktperson 


 


E-postadress E-postadress till kontaktperson  


Har arbetsstället lämnat 


miljörapport avseende 


verksamhetsår YYYY till 


Svenska 


Miljörapporteringsportalen 


(SMP)? 


Om ja ombeds man att fylla i 


anläggningsnumret för 


miljörapporten och med frivillig 


option att bifoga miljörapporten. 


Naturvårdsverket kommer då 


inhämta uppgifterna från 


miljörapporten i stället för via 


denna enkät. 


 


Kända avfallskoder Här redovisas avfallsmängder 


(våtvikt) i ton per avfallskod. En 


sökfunktion hjälper 


uppgiftslämnaren att få fram 


avfallskod. Eventuell 


torrsubstanshalt för slam anges i 


procent. 


-Avfallskod 


-Mängd i ton  


-Om slam: 


Torrsubstanshalt för 


slam i procent 


Okända avfallskoder eller andra 


enheter än ton 


Här redovisas: 


- avfall där koden inte går att 


hitta med hjälp av den 


sökfunktion som finns i frågan 


”kända avfallskoder”. 


- avfallsmängder (våtvikt) som 


är i andra enheter än ton. 


 


-Egen benämning 


-Mängd 


-Enhet 


-Farligt/icke farligt 


-Om slam: 


Torrsubstanshalt i 


procent 


Övriga kommentarer Frivillig uppgift om man som 


uppgiftslämnare har övriga 


kommentarer. 


 


Hur lång tid tog det att ta fram 


och lämna de efterfrågade 


uppgifterna? 


Frivillig uppgift som ligger till 


grund för att få kännedom om 


den tid som företag lägger på att 


lämna uppgifter.  


 


 








Konsekvensutredning gällande föreskrift om skyldighet att 


lämna uppgifter om uppkommet avfall 
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1. Bakgrund 


Naturvårdsverket har för avsikt att utfärda föreskrifter om 


skyldigheter för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om uppkommet 


avfall med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 


Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken.  


 


Det rådde uppgiftsskyldighet1 för samtliga frågor redan vid förra 


undersökningen som genomfördes 2021. Naturvårdsverket bedömer att den nya 


föreskriften inte kommer att ha någon inverkan på uppgiftslämnarbördan jämfört 


med föregående insamlingsomgång. 


2. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 


Uppkommet avfall är en intermittent undersökning som genomförs vart annat år. 


Undersökningen om uppkommet avfall genomförs av Statistiska centralbyrån 


(SCB). Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet för statistik på 


avfallsområdet och beställare av undersökningen.  


 


Undersökningen är EU-reglerad2 och utgör en del av Sveriges officiella 


statistik3. Avsikten är att samla in uppgifter för att framställa statistik som 


belyser uppkommet avfall i Sverige. Undersökningen beskriver uppkommet 


avfall inom olika näringsgrenar och ska möjliggöra jämförelser mellan olika 


näringsgrenar och över tid. Undersökningen är finansierad av Naturvårdsverkets 


ramanslag. 


 


De främsta användarna av statistiken är i första hand Naturvårdsverket, bland 


annat för att förse regeringen med data för nationell uppföljning av uppkomst 


och hantering av avfall för att analysera behov av åtgärder och styrmedel. 


Naturvårdsverket använder avfallsstatistiken även för att följa upp nationella 


avfallsmål inom miljömålssystemet, den nationella avfallsplanen och det 


nationella avfallsförebyggande programmet. Det finns även behov av underlag 


till internationell rapportering av avfall och avfallshantering i enlighet med mål i 


EU:s olika direktiv på avfallsområdet samt EU:s avfallsstatistikförordning 


2150/2002. Övriga användare är bland annat beslutsfattare, forskare, massmedia, 


konsulter och intresserad allmänhet. 


 


För att säkra att undersökningen håller tillräcklig kvalitet för användarna så ska 


föreskriften belägga näringsidkarna med uppgiftsskyldighet. Insamlingen av 


uppgifter genomförs vart annat år via webbinsamling. Svarsfrekvensen för 


undersökningen om uppkommet avfall med referensåret 2020 var 75 procent. I 


förra undersökningsomgången genomfördes undersökningen med 


uppgiftsskyldighet enligt avfallsförordningen (2020:614) 7 kap. 9§. 


 


7 kap. 9§ i avfallsförordningen (2020:614) lyder:   


 


”Den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som producerar eller på 


annat sätt hanterar avfall ska på Naturvårdsverkets begäran lämna de uppgifter 


 
1 Enligt avfallsförordningen (2020:614) 7 kap. § 9. 
2 EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002   
3 Avfall, uppkommet och behandlat (scb.se) 



https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614

https://www.scb.se/mi0305





som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med direktiv 2008/98/EG 


eller förordning 2150/2002. Uppgifterna ska lämnas inom den tid och på det sätt 


som Naturvårdsverket bestämmer.” 
 


Naturvårdsverkets tolkning av förordningen, och promemorian som remitterades 


i samband med införandet, är att det är tydligt att statistikuppgifter som behövs 


samlas in enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 kan samlas in med 


stöd av 9 §4. 
 


I avfallsförordningen saknas det ett bemyndigande för Naturvårdsverket att 


meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 9 §.  


 


För att uppgiftslämnare ska ha kännedom om vilka uppgifter som ska lämnas 


avser därför Naturvårdsverket att framgent motivera uppgiftsskyldighet med 


stöd av bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella 


statistiken, eftersom det lagrummet möjliggör för Naturvårdsverket att meddela 


verkställighetsföreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.  


 


Naturvårdsverket gör bedömningen att uppgiftslämnarbördan i kommande 


undersökningstillfällen kommer bli oförändrad jämfört med förra 


insamlingstillfället 2021. De föreslagna föreskrifterna medför dock ökad 


förutsägbarhet för näringsidkarna om vilka uppgifter som ska lämnas och när 


uppgifterna ska lämnas, eftersom detta framgår i föreskrifterna.  


 


Syftet med föreskrifterna är således sammanfattningsvis att förtydliga exakt 


vilka uppgifter Naturvårdsverket avser att begära in och följaktligen öka 


transparensen för uppgiftslämnarna.  


3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 


uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till 


stånd 


Naturvårdsverket ser kontinuerligt över möjligheterna till användning av 


alternativa datakällor. I dagsläget finns inga alternativa lösningar då 


Naturvårdsverket exempelvis inte har tillgång till företagens 


avfallsredovisningssystem.  


 


Generellt skulle en utebliven regleringen innebära att undersökningen 


genomförs utan föreskrifter där det framgår vilka uppgifter som ska lämnas. 


Vilket skulle innebära en större otydlighet gentemot uppgiftslämnarna, eftersom 


kravet på att lämna uppgifter då enbart skulle baseras på lydelsen i 7 kap. 9§ i 


avfallsförordningen (2020:614). 


4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 


grundar sig på 


Naturvårdsverket har bemyndigande att utfärda verkställighetsföreskrifter om 


statistikundersökningen uppkommet avfall enligt 15 § i förordningen (2001:100) 


om den officiella statistiken. Stöd för att föreskriva om uppgiftsskyldighet för 


 
4 Se exempelvis sida 33-34 samt sida 67 i promemorian: Microsoft Word - PM Genomförande av 


reviderade EU-direktiv på avfallsområdet - rapportering och MSA (regeringen.se) 



https://www.regeringen.se/4ade0b/contentassets/cc43f0b936d8495baf39b7fc384ce0e3/promemoria-genomforande-av-reviderade-eu-direktiv-pa-avfallsomradet-rapportering-och-miljosaktionsavgifter-dnr-m201902091r

https://www.regeringen.se/4ade0b/contentassets/cc43f0b936d8495baf39b7fc384ce0e3/promemoria-genomforande-av-reviderade-eu-direktiv-pa-avfallsomradet-rapportering-och-miljosaktionsavgifter-dnr-m201902091r





näringsidkare finns i 7 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt 5 § 


förordningen om den officiella statistiken.  


 


Det framgår av bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 


att det är Naturvårdsverket som är statistikansvarig myndighet för 


statistikområdet Miljö, delområde Avfall.  


 


Vidare framgår av 2 § st. 2 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 


att det är den statistikansvariga myndigheten som beslutar om statistikens 


innehåll och omfattning om inte något följer av ett särskilt beslut av regeringen. 


5. Konsekvenser  


5.1. Uppgifter om vilka som berörs 


Regleringen berör näringsidkare som bedriver verksamhet i Sverige och som 


har minst 10 anställda.  


 


Tillståndspliktiga verksamheter som, enligt miljöbalken, ska lämna miljörapport 


till tillsynsmyndigheten är exkluderade från enkätundersökningen och därmed 


denna reglering. Detta eftersom deras miljörapporter kan används som datakälla 


till den officiella avfallsstatistiken. 


 


Observationsobjekten i undersökning, och de näringsidkare som berörs av 


regleringen, utgörs av arbetsställen som inte är knutna till någon tillståndspliktig 


verksamhet och har minst 10 anställda.  


 


Undersökningen omfattar cirka 1 000 arbetsställen. Bland arbetsställen med 


minst 10 anställda dras ett stratifierat obundet slumpmässigt urval5. Stratifiering 


görs efter bransch (baserat på näringsgren) och storlek (antal anställda per 


arbetsställe). För stratifieringen med avseende på storlek (antal anställda per 


arbetsställe) tillämpas dessa storleksklasser:  


1. 10-19 anställda 


2. 20-49 anställda 


3. 50-99 anställda 


4. 100-199 anställda 


5. 200-499 anställda 


6. 500 eller fler anställda 
 


För att minska urvalsfelets betydelse totalundersöks vanligtvis strata med 


arbetsställen med 50 eller fler anställda. Valet att totalundersöka stratum 


bestående av arbetsställen med fler anställda beror dels på att dessa arbetsställen 


bedöms alstra större mängder avfall, varpå det är viktigt att få in uppgifter från 


dem, dels på att det minskar uppgiftslämnarbördan för små och medelstora 


företag. 


 


Urvalet stratifieras med avseende på Svensk näringslivsindelning (SNI) 


 
5 Stratifierat urval tillämpas ofta vid statistiska undersökningar, det innebär att populationen 


delas in i icke-överlappande delmängder (exempelvis baserat på bransch och storleksklass) som 


tillsammans täcker populationen, varifrån urval görs inom delmängderna.    







2007. Urvalet inkluderar samtliga huvudgrupper inom avdelning C 


(Tillverkning). Vid förra undersökningstillfället fördelade sig urvalet enligt 


tabellen nedan. 


Tabell 1) Urval för enkätundersökning "Uppkommet avfall under år 2020", fördelat 
på bransch 


SNI-kod och bransch Antal arbetsställen i 
urvalet 


C10-12 Livsmedels-; dryckesframställning; 
tobaksvarutillverkning 130 


C13-15 Textilvaru-; klädes-; lädertillverkning 38 


C16 Trä- och trävarutillverkning 75 


C17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk 
industri 64 


C19 Industri för stenkols- och raffinerade 
petroleumprodukter 3 


C20-22 Kemikalie-; läkesmedels-; gummi- och 
plastvarutillverkning 102 


C23 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska 
produkter 58 


C24-25 Stål- och metallframställning; 
metallvarutillverkning 153 


C26-30 Tillverkning: Datorer, elektronik, optik; 
elapparatur; övriga maskiner; motorfordon; 
andra transportmedel 273 


C31-33 Möbeltillverkning; annan tillverkning; reparation 
och installation av maskiner och apparater 107 


Total  1 003 


 


Vid den senaste undersökningsomgången var den identifierade rampopulationen 


5 527 arbetsställen vilket givet urvalets storlek innebär att cirka 18 %6 av 


rampopulationen ombads besvara enkätundersökningen.  


 


I den minsta storlekgruppen, arbetsställen med 10–19 anställda, var det 9 % av 


rampopulationen som ombads besvara enkätundersökningen.  


5.2. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 


regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 


övervägda regleringsalternativen 


Förslaget kommer främst få ekonomiska konsekvenser i form av den tid 


som personal behöver avsätta för att ta fram uppgifter och besvara 


enkäten. De miljömässiga och sociala konsekvenserna anses vara små. 


Kostnaderna för att besvara frågeformuläret består främst av löner och 


arvoden. Timkostnaden har beräknats vara 911 kronor för företag. Vid 


den senaste undersökningen uppskattades den genomsnittliga 


tidsåtgången för uppgiftslämnarna till 45 minuter. Tidsåtgången 


bygger på uppgifter från den senaste undersökningsomgången, där 


uppgiftslämnare angav tidsåtgången i slutet på frågeformuläret.  
 


Naturvårdsverket bedömer att svarstiden per enkät kommer förbli densamma 


2023. I urvalet för 2023 års undersökning beräknas ca 1 000 arbetsställen ingå, 


vilket ger en total tidsåtgång på: 


 
6 1003/5527 ≈ 0,18 







 


1 000 × 45 min = 750 ℎ 


 


Detta ger en beräknad uppgiftslämnarkostnad på: 


 


750 ℎ × 911 𝑘r/h = 683 250 kr 
 


Den totala uppgiftslämnarkostnaden framgår även i tabell 2 nedan.    
 
Tabell 2) Totalkalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader 


Antal 
uppgiftslämnare  


Tidsåtgång per 
uppgiftslämnare 
(minuter) 


Timkostnad (kr) Total kostnad (kr)  


1 000 45 911 683 250  


 


I beräkningen av timkostnaden ingår lön, sociala avgifter, lokaler osv. 


Uppgiften är hämtad från SCB:s årsredovisning för 20217. Tidsåtgången 


bygger på uppgifter från föregående års undersökning där uppgiftslämnare får 


ange tidsåtgången i slutet på frågeformuläret. I räkneexemplet ovan antas 100 % 


svarsfrekvens.  


 


Naturvårdsverket gör bedömningen att företagens uppgiftslämnarbörda kommer 


att bli oförändrad 2023 jämfört med föregående insamlingstillfälle (2021). 


 


Naturvårdsverket gör bedömningen att förslaget inte påverkar företagens andra 


kostnader.  


 


Naturvårdsverket gör bedömningen att förslaget inte har någon påverkan på 


företagens konkurrensförhållanden. De statistikuppgifter som företagen lämnar 


in skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 


(2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna 


identifieras.  
 


Särskild hänsyn till små företag tas genom att undersökningen exkluderar 


arbetsställen med färre än 10 anställda. Dessutom är urvalsförfarandet, som 


beskrivs ovan, utformat så att inklusionssannolikheten8 är högre för större 


företag än för små företag.  
 


Alternativet med en utebliven reglering skulle innebära att undersökningen 


genomförs utan föreskrifter där det framgår vilka uppgifter som ska lämnas. Ett 


sådant alternativ skulle – jämfört med regleringsförslaget – medföra samma 


konsekvenser med avseende på uppgiftslämnarbörda, kostnader, företagens 


konkurrensförhållanden, samt hänsynen till små företag.  


6. En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver 


de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska 


unionen 


Avfallsstatistikförordningen nr 2150/2002 styr innehåll, rapporteringsfrekvens 


och format på den statistik som ska rapporteras till EU (EU-statistik).  


 
7 Årsredovisning (scb.se) 
8 Sannolikheten att komma med i urvalet/undersökningen. 







 


Medan den svenska lagen och förordningen om officiell statistik tilldelar 


Naturvårdsverket ansvaret för officiell statistik om avfall samt beslutanderätten 


om statistikens omfattning och innehåll (Sveriges officiella statistik). 


 


De aktuella föreskrifterna innehåller således bestämmelser om både EU-statistik 


och Sveriges officiella statistik.  


 


Den föreslagna föreskriften överensstämmer med kraven för rapportering av EU-


statistik som är uppställda i EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002, se 


särskilt artikel 1 och artikel 3.  


 


Dessutom regleras uppgiftsskyldigheten enligt Sveriges officiella statistik enligt 


huvudregeln inte på EU-nivå utan genom den nationella lagstiftningen. Den 


officiella statistiken tillhör regeringens restkompetens. Enligt lagen (2001:99) 


om den officiella statistiken framgår att det är regeringen som beslutar om vad 


som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den officiella 


statistiken (statistikansvariga myndigheter). De statistikansvariga myndigheterna 


ska bestämma statistikens innehåll, form, frekvens m.m. 


 


De föreslagna föreskrifterna innebär sammanfattningsvis inte några krav utöver 


de som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  


7. En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 


tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 


informationsinsatser 


Föreskriften behöver träda i kraft senast den 28 februari då 


insamlingsperioden är planerad att inledas med ett utskick av ordinarie 


missiv och inloggningsuppgifter till ett elektroniskt formulär. Sista 


svarsdatum beräknas vara den 21 april 2023.  


 


Uppgiftslämnarna kommer att lämna motsvarande uppgifter som vid tidigare 


undersökningsomgångar, inga förändringar i frågeformuläret är planerade. 


Naturvårdsverket bedömer därför att ingen särskild hänsyn behöver tas när det 


gäller tidpunkten för ikraftträdande. 


 


Några behov av speciella informationsinsatser föreligger inte i detta ärende.  







Olof Dunsö
Handläggare
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Externremiss av förslag på föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att 

lämna uppgifter till statistik om uppkommet avfall 

Sammanfattning 

Denna remiss innehåller följande dokument: 

o förslag på föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna 

uppgifter till statistik om uppkommet avfall 

o bilaga till föreskriften 

o konsekvensutredning till förslaget 

Bakgrund 

Delar av statistiken om uppkommet avfall hämtas in via enkäter som skickas ut 

till företag. I förra undersökningsomgången av statistiken genomfördes 

undersökningen med uppgiftsskyldighet enbart med stöd av 7 kap. 9§ 

avfallsförordningen (2020:614). I avfallsförordningen saknas det dock ett 

bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela preciserade föreskrifter om 

vilka uppgifter som ska lämnas enligt 9 §. 

Förslag 

Naturvårdsverket avser därför att framgent motivera uppgiftsskyldighet med 

stöd av bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken. Detta eftersom det lagrummet möjliggör för Naturvårdsverket att 

meddela verkställighetsföreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.  

 

Syftet med föreskrifterna är att förtydliga exakt vilka uppgifter Naturvårdsverket 

avser att begära in från näringsidkare och följaktligen öka transparensen för 

uppgiftslämnarna.  

Synpunkter på förslaget 

Lämna synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 23 

november 2022 och ange ärendenummer NV-08617-22. 

 

mailto:registrator@naturvardsverket.se


NATURVÅRDSVERKET 2(2) 

Beslut om denna remiss har fattats av enhetschef Helena Looström Urban.  

Föredragande har varit Olof Dunsö. 

 

Helena Looström Urban 

   Olof Dunsö 

 

Sändlista 

o Regelrådet 

o Kommerskollegium 

o SCB 

o NNR (Näringslivets Regelnämnd) 



 
 

 

 

Naturvårdsverkets 

författningssamling 

ISSN 1403-8234 

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldigheter för 

näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om 

uppkommet avfall; 

beslutade den ddmmåååå.  

Naturvårdsverket föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken.  

 

Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheter för 

näringsidkare att lämna uppgift om avfallsstatistik till Naturvårdsverket enligt 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

2 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2150/2002 av den 25 

november 2002 om avfallsstatistik, i lydelsen enligt Kommissionens 

förordning (EU) nr 849/2010 av den 27 september 2010 samt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 

2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt 

Europaparlamentets direktiv (EU) 2018/85.  

Lämnande av uppgifter till statistik  

3 § Uppgifter till statistik om uppkommet avfall ska på Naturvårdsverkets 

begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tredje fredagen 

i april varje udda år.  

4 § Om det finns särskilda skäl kan Naturvårdsverket besluta att uppgifter 

får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 3 §. 

5 § De uppgifter som en näringsidkare ska lämna till Naturvårdsverket 

följer av bilagan till dessa föreskrifter. Uppgifterna ska avse förhållandena 

under närmast föregående kalenderår.   
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(ange enhet) 
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1. Bakgrund 

Naturvårdsverket har för avsikt att utfärda föreskrifter om 

skyldigheter för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om uppkommet 

avfall med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken.  

 

Det rådde uppgiftsskyldighet1 för samtliga frågor redan vid förra 

undersökningen som genomfördes 2021. Naturvårdsverket bedömer att den nya 

föreskriften inte kommer att ha någon inverkan på uppgiftslämnarbördan jämfört 

med föregående insamlingsomgång. 

2. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Uppkommet avfall är en intermittent undersökning som genomförs vart annat år. 

Undersökningen om uppkommet avfall genomförs av Statistiska centralbyrån 

(SCB). Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet för statistik på 

avfallsområdet och beställare av undersökningen.  

 

Undersökningen är EU-reglerad2 och utgör en del av Sveriges officiella 

statistik3. Avsikten är att samla in uppgifter för att framställa statistik som 

belyser uppkommet avfall i Sverige. Undersökningen beskriver uppkommet 

avfall inom olika näringsgrenar och ska möjliggöra jämförelser mellan olika 

näringsgrenar och över tid. Undersökningen är finansierad av Naturvårdsverkets 

ramanslag. 

 

De främsta användarna av statistiken är i första hand Naturvårdsverket, bland 

annat för att förse regeringen med data för nationell uppföljning av uppkomst 

och hantering av avfall för att analysera behov av åtgärder och styrmedel. 

Naturvårdsverket använder avfallsstatistiken även för att följa upp nationella 

avfallsmål inom miljömålssystemet, den nationella avfallsplanen och det 

nationella avfallsförebyggande programmet. Det finns även behov av underlag 

till internationell rapportering av avfall och avfallshantering i enlighet med mål i 

EU:s olika direktiv på avfallsområdet samt EU:s avfallsstatistikförordning 

2150/2002. Övriga användare är bland annat beslutsfattare, forskare, massmedia, 

konsulter och intresserad allmänhet. 

 

För att säkra att undersökningen håller tillräcklig kvalitet för användarna så ska 

föreskriften belägga näringsidkarna med uppgiftsskyldighet. Insamlingen av 

uppgifter genomförs vart annat år via webbinsamling. Svarsfrekvensen för 

undersökningen om uppkommet avfall med referensåret 2020 var 75 procent. I 

förra undersökningsomgången genomfördes undersökningen med 

uppgiftsskyldighet enligt avfallsförordningen (2020:614) 7 kap. 9§. 

 

7 kap. 9§ i avfallsförordningen (2020:614) lyder:   

 

”Den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som producerar eller på 

annat sätt hanterar avfall ska på Naturvårdsverkets begäran lämna de uppgifter 

 
1 Enligt avfallsförordningen (2020:614) 7 kap. § 9. 
2 EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002   
3 Avfall, uppkommet och behandlat (scb.se) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614
https://www.scb.se/mi0305


som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med direktiv 2008/98/EG 

eller förordning 2150/2002. Uppgifterna ska lämnas inom den tid och på det sätt 

som Naturvårdsverket bestämmer.” 
 

Naturvårdsverkets tolkning av förordningen, och promemorian som remitterades 

i samband med införandet, är att det är tydligt att statistikuppgifter som behövs 

samlas in enligt EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002 kan samlas in med 

stöd av 9 §4. 
 

I avfallsförordningen saknas det ett bemyndigande för Naturvårdsverket att 

meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 9 §.  

 

För att uppgiftslämnare ska ha kännedom om vilka uppgifter som ska lämnas 

avser därför Naturvårdsverket att framgent motivera uppgiftsskyldighet med 

stöd av bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken, eftersom det lagrummet möjliggör för Naturvårdsverket att meddela 

verkställighetsföreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.  

 

Naturvårdsverket gör bedömningen att uppgiftslämnarbördan i kommande 

undersökningstillfällen kommer bli oförändrad jämfört med förra 

insamlingstillfället 2021. De föreslagna föreskrifterna medför dock ökad 

förutsägbarhet för näringsidkarna om vilka uppgifter som ska lämnas och när 

uppgifterna ska lämnas, eftersom detta framgår i föreskrifterna.  

 

Syftet med föreskrifterna är således sammanfattningsvis att förtydliga exakt 

vilka uppgifter Naturvårdsverket avser att begära in och följaktligen öka 

transparensen för uppgiftslämnarna.  

3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 

uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till 

stånd 

Naturvårdsverket ser kontinuerligt över möjligheterna till användning av 

alternativa datakällor. I dagsläget finns inga alternativa lösningar då 

Naturvårdsverket exempelvis inte har tillgång till företagens 

avfallsredovisningssystem.  

 

Generellt skulle en utebliven regleringen innebära att undersökningen 

genomförs utan föreskrifter där det framgår vilka uppgifter som ska lämnas. 

Vilket skulle innebära en större otydlighet gentemot uppgiftslämnarna, eftersom 

kravet på att lämna uppgifter då enbart skulle baseras på lydelsen i 7 kap. 9§ i 

avfallsförordningen (2020:614). 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

Naturvårdsverket har bemyndigande att utfärda verkställighetsföreskrifter om 

statistikundersökningen uppkommet avfall enligt 15 § i förordningen (2001:100) 

om den officiella statistiken. Stöd för att föreskriva om uppgiftsskyldighet för 

 
4 Se exempelvis sida 33-34 samt sida 67 i promemorian: Microsoft Word - PM Genomförande av 

reviderade EU-direktiv på avfallsområdet - rapportering och MSA (regeringen.se) 

https://www.regeringen.se/4ade0b/contentassets/cc43f0b936d8495baf39b7fc384ce0e3/promemoria-genomforande-av-reviderade-eu-direktiv-pa-avfallsomradet-rapportering-och-miljosaktionsavgifter-dnr-m201902091r
https://www.regeringen.se/4ade0b/contentassets/cc43f0b936d8495baf39b7fc384ce0e3/promemoria-genomforande-av-reviderade-eu-direktiv-pa-avfallsomradet-rapportering-och-miljosaktionsavgifter-dnr-m201902091r


näringsidkare finns i 7 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt 5 § 

förordningen om den officiella statistiken.  

 

Det framgår av bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 

att det är Naturvårdsverket som är statistikansvarig myndighet för 

statistikområdet Miljö, delområde Avfall.  

 

Vidare framgår av 2 § st. 2 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 

att det är den statistikansvariga myndigheten som beslutar om statistikens 

innehåll och omfattning om inte något följer av ett särskilt beslut av regeringen. 

5. Konsekvenser  

5.1. Uppgifter om vilka som berörs 

Regleringen berör näringsidkare som bedriver verksamhet i Sverige och som 

har minst 10 anställda.  

 

Tillståndspliktiga verksamheter som, enligt miljöbalken, ska lämna miljörapport 

till tillsynsmyndigheten är exkluderade från enkätundersökningen och därmed 

denna reglering. Detta eftersom deras miljörapporter kan används som datakälla 

till den officiella avfallsstatistiken. 

 

Observationsobjekten i undersökning, och de näringsidkare som berörs av 

regleringen, utgörs av arbetsställen som inte är knutna till någon tillståndspliktig 

verksamhet och har minst 10 anställda.  

 

Undersökningen omfattar cirka 1 000 arbetsställen. Bland arbetsställen med 

minst 10 anställda dras ett stratifierat obundet slumpmässigt urval5. Stratifiering 

görs efter bransch (baserat på näringsgren) och storlek (antal anställda per 

arbetsställe). För stratifieringen med avseende på storlek (antal anställda per 

arbetsställe) tillämpas dessa storleksklasser:  

1. 10-19 anställda 

2. 20-49 anställda 

3. 50-99 anställda 

4. 100-199 anställda 

5. 200-499 anställda 

6. 500 eller fler anställda 
 

För att minska urvalsfelets betydelse totalundersöks vanligtvis strata med 

arbetsställen med 50 eller fler anställda. Valet att totalundersöka stratum 

bestående av arbetsställen med fler anställda beror dels på att dessa arbetsställen 

bedöms alstra större mängder avfall, varpå det är viktigt att få in uppgifter från 

dem, dels på att det minskar uppgiftslämnarbördan för små och medelstora 

företag. 

 

Urvalet stratifieras med avseende på Svensk näringslivsindelning (SNI) 

 
5 Stratifierat urval tillämpas ofta vid statistiska undersökningar, det innebär att populationen 

delas in i icke-överlappande delmängder (exempelvis baserat på bransch och storleksklass) som 

tillsammans täcker populationen, varifrån urval görs inom delmängderna.    



2007. Urvalet inkluderar samtliga huvudgrupper inom avdelning C 

(Tillverkning). Vid förra undersökningstillfället fördelade sig urvalet enligt 

tabellen nedan. 

Tabell 1) Urval för enkätundersökning "Uppkommet avfall under år 2020", fördelat 
på bransch 

SNI-kod och bransch Antal arbetsställen i 
urvalet 

C10-12 Livsmedels-; dryckesframställning; 
tobaksvarutillverkning 130 

C13-15 Textilvaru-; klädes-; lädertillverkning 38 

C16 Trä- och trävarutillverkning 75 

C17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk 
industri 64 

C19 Industri för stenkols- och raffinerade 
petroleumprodukter 3 

C20-22 Kemikalie-; läkesmedels-; gummi- och 
plastvarutillverkning 102 

C23 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska 
produkter 58 

C24-25 Stål- och metallframställning; 
metallvarutillverkning 153 

C26-30 Tillverkning: Datorer, elektronik, optik; 
elapparatur; övriga maskiner; motorfordon; 
andra transportmedel 273 

C31-33 Möbeltillverkning; annan tillverkning; reparation 
och installation av maskiner och apparater 107 

Total  1 003 

 

Vid den senaste undersökningsomgången var den identifierade rampopulationen 

5 527 arbetsställen vilket givet urvalets storlek innebär att cirka 18 %6 av 

rampopulationen ombads besvara enkätundersökningen.  

 

I den minsta storlekgruppen, arbetsställen med 10–19 anställda, var det 9 % av 

rampopulationen som ombads besvara enkätundersökningen.  

5.2. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 

övervägda regleringsalternativen 

Förslaget kommer främst få ekonomiska konsekvenser i form av den tid 

som personal behöver avsätta för att ta fram uppgifter och besvara 

enkäten. De miljömässiga och sociala konsekvenserna anses vara små. 

Kostnaderna för att besvara frågeformuläret består främst av löner och 

arvoden. Timkostnaden har beräknats vara 911 kronor för företag. Vid 

den senaste undersökningen uppskattades den genomsnittliga 

tidsåtgången för uppgiftslämnarna till 45 minuter. Tidsåtgången 

bygger på uppgifter från den senaste undersökningsomgången, där 

uppgiftslämnare angav tidsåtgången i slutet på frågeformuläret.  
 

Naturvårdsverket bedömer att svarstiden per enkät kommer förbli densamma 

2023. I urvalet för 2023 års undersökning beräknas ca 1 000 arbetsställen ingå, 

vilket ger en total tidsåtgång på: 

 
6 1003/5527 ≈ 0,18 



 

1 000 × 45 min = 750 ℎ 

 

Detta ger en beräknad uppgiftslämnarkostnad på: 

 

750 ℎ × 911 𝑘r/h = 683 250 kr 
 

Den totala uppgiftslämnarkostnaden framgår även i tabell 2 nedan.    
 
Tabell 2) Totalkalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader 

Antal 
uppgiftslämnare  

Tidsåtgång per 
uppgiftslämnare 
(minuter) 

Timkostnad (kr) Total kostnad (kr)  

1 000 45 911 683 250  

 

I beräkningen av timkostnaden ingår lön, sociala avgifter, lokaler osv. 

Uppgiften är hämtad från SCB:s årsredovisning för 20217. Tidsåtgången 

bygger på uppgifter från föregående års undersökning där uppgiftslämnare får 

ange tidsåtgången i slutet på frågeformuläret. I räkneexemplet ovan antas 100 % 

svarsfrekvens.  

 

Naturvårdsverket gör bedömningen att företagens uppgiftslämnarbörda kommer 

att bli oförändrad 2023 jämfört med föregående insamlingstillfälle (2021). 

 

Naturvårdsverket gör bedömningen att förslaget inte påverkar företagens andra 

kostnader.  

 

Naturvårdsverket gör bedömningen att förslaget inte har någon påverkan på 

företagens konkurrensförhållanden. De statistikuppgifter som företagen lämnar 

in skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna 

identifieras.  
 

Särskild hänsyn till små företag tas genom att undersökningen exkluderar 

arbetsställen med färre än 10 anställda. Dessutom är urvalsförfarandet, som 

beskrivs ovan, utformat så att inklusionssannolikheten8 är högre för större 

företag än för små företag.  
 

Alternativet med en utebliven reglering skulle innebära att undersökningen 

genomförs utan föreskrifter där det framgår vilka uppgifter som ska lämnas. Ett 

sådant alternativ skulle – jämfört med regleringsförslaget – medföra samma 

konsekvenser med avseende på uppgiftslämnarbörda, kostnader, företagens 

konkurrensförhållanden, samt hänsynen till små företag.  

6. En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver 

de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen 

Avfallsstatistikförordningen nr 2150/2002 styr innehåll, rapporteringsfrekvens 

och format på den statistik som ska rapporteras till EU (EU-statistik).  

 
7 Årsredovisning (scb.se) 
8 Sannolikheten att komma med i urvalet/undersökningen. 



 

Medan den svenska lagen och förordningen om officiell statistik tilldelar 

Naturvårdsverket ansvaret för officiell statistik om avfall samt beslutanderätten 

om statistikens omfattning och innehåll (Sveriges officiella statistik). 

 

De aktuella föreskrifterna innehåller således bestämmelser om både EU-statistik 

och Sveriges officiella statistik.  

 

Den föreslagna föreskriften överensstämmer med kraven för rapportering av EU-

statistik som är uppställda i EU:s avfallsstatistikförordning 2150/2002, se 

särskilt artikel 1 och artikel 3.  

 

Dessutom regleras uppgiftsskyldigheten enligt Sveriges officiella statistik enligt 

huvudregeln inte på EU-nivå utan genom den nationella lagstiftningen. Den 

officiella statistiken tillhör regeringens restkompetens. Enligt lagen (2001:99) 

om den officiella statistiken framgår att det är regeringen som beslutar om vad 

som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den officiella 

statistiken (statistikansvariga myndigheter). De statistikansvariga myndigheterna 

ska bestämma statistikens innehåll, form, frekvens m.m. 

 

De föreslagna föreskrifterna innebär sammanfattningsvis inte några krav utöver 

de som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  

7. En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Föreskriften behöver träda i kraft senast den 28 februari då 

insamlingsperioden är planerad att inledas med ett utskick av ordinarie 

missiv och inloggningsuppgifter till ett elektroniskt formulär. Sista 

svarsdatum beräknas vara den 21 april 2023.  

 

Uppgiftslämnarna kommer att lämna motsvarande uppgifter som vid tidigare 

undersökningsomgångar, inga förändringar i frågeformuläret är planerade. 

Naturvårdsverket bedömer därför att ingen särskild hänsyn behöver tas när det 

gäller tidpunkten för ikraftträdande. 

 

Några behov av speciella informationsinsatser föreligger inte i detta ärende.  
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Uppgifter till statistik om uppkommet avfall 

 

Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter 

 

Fråga Beskrivning Undervariabler 
Kontaktperson Namn på kontaktperson för 

uppgiftslämnare 

 

Telefonnummer Telefonnummer till 

kontaktperson 

 

E-postadress E-postadress till kontaktperson  

Har arbetsstället lämnat 

miljörapport avseende 

verksamhetsår YYYY till 

Svenska 

Miljörapporteringsportalen 

(SMP)? 

Om ja ombeds man att fylla i 

anläggningsnumret för 

miljörapporten och med frivillig 

option att bifoga miljörapporten. 

Naturvårdsverket kommer då 

inhämta uppgifterna från 

miljörapporten i stället för via 

denna enkät. 

 

Kända avfallskoder Här redovisas avfallsmängder 

(våtvikt) i ton per avfallskod. En 

sökfunktion hjälper 

uppgiftslämnaren att få fram 

avfallskod. Eventuell 

torrsubstanshalt för slam anges i 

procent. 

-Avfallskod 

-Mängd i ton  

-Om slam: 

Torrsubstanshalt för 

slam i procent 

Okända avfallskoder eller andra 

enheter än ton 

Här redovisas: 

- avfall där koden inte går att 

hitta med hjälp av den 

sökfunktion som finns i frågan 

”kända avfallskoder”. 

- avfallsmängder (våtvikt) som 

är i andra enheter än ton. 

 

-Egen benämning 

-Mängd 

-Enhet 

-Farligt/icke farligt 

-Om slam: 

Torrsubstanshalt i 

procent 

Övriga kommentarer Frivillig uppgift om man som 

uppgiftslämnare har övriga 

kommentarer. 

 

Hur lång tid tog det att ta fram 

och lämna de efterfrågade 

uppgifterna? 

Frivillig uppgift som ligger till 

grund för att få kännedom om 

den tid som företag lägger på att 

lämna uppgifter.  
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