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Remissvar beträffande Förbättrad avfallsstatistik - behov, brister 

och vägen framåt 

Sveriges Åkeriföretag har ca 550 medlemmar som verkar i avfalls- och 

återvinningsbranschen. Dessa medlemmar utför årligen stora mängder avfalls- och 

återvinningstransporter och levererar stora mängder avfall och 

återvinningsprodukter till A, B och C-klassade avfallsanläggningar. Sveriges 

Åkeriföretag ser stora behov av att avhjälpa brister inom avfallsstatistiken. 

Sammanfattning 

• Sveriges Åkeriföretag har uppfattningen att en bättre inrapportering av 

avfallsmängder från så väl A, B som C-anläggningar behövs inte minst för 

att förbättra tillsynen. 

• Sveriges Åkeriföretag delar Naturvårdsverkets uppfattning att rapporter ska 

vara strukturerade och maskinläsbara. 

Våra synpunkter 

Naturvårdsverket har i sin rapport valt att fokusera på behovet av att ta fram 

avfallsstatistik för att i första hand tillgodose behovet av en korrekt inrapportering 

enligt de krav som finns i avfallsdirektiven. Sveriges Åkeriföretag ser också ett 

stort behov av att förbättra inrapporteringen av avfallsmängder på 

behandlingsanläggningarna för att förbättra tillsynen. 

Under punkten 5.1.1. gör Naturvårdsverket reflektionen att det hanteras stora 

mängder, framför allt bygg- och rivningsavfall, på anmälningspliktiga 

anläggningar. I rapporten under punkten 6.2.8. avskrivs sedan behovet av att 

införa rapporteringsplikt från dessa anläggningar med motivet att den 

administrativa bördan överstiger nyttan av rapporteringen. Sveriges Åkeriföretag 

ser istället nyttan av en sådan rapportering som stor, då den kan bidra till en 

effektiv översyn som undviker att vi drabbas av skandaler där stora mängder 

avfall läggs upp på anläggningar som sedan överges med stora samhälleliga 

kostnader som följd. 
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Sveriges Åkeriföretag ser stora möjligheter till en bättre tillsyn om det införs 

rapporter som är välstrukturerade och maskinläsbara och som redovisas på ett 

liknande sätt som momsdeklarationer. I rapporterna redovisas inkommande 

avfallsmängder av olika slag och utlevererade mängder av olika slag vilket leder 

till att det aldrig uppstår orimliga balanser på anläggningarna. 

 

Rickard Gegö, VD  

Sveriges Åkeriföretag 


