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REMISSVAR: RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

EN ÄNDAMÅLSENLIG AVFALLSTATISTIK OCH EN 

DIGITAL LÖSNING FÖR SPÅRBARHET AV FARLIGT 

AVFALL 

Redovisning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Naturvårdsverkets 

rapport Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för 

spårbarhet av farligt avfall 

 

HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av nära 650 000 medlemmar 

och 4000 bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten 

går tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

 

HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och 

vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och 

affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt 

beroende av begränsade resurser. 

 

HSB står därmed bakom ett ambitiöst och kostnadseffektivt arbete med cirkulära flöden av 

material och avfall i bostadssektor och HSB stödjer därmed avfallshierarkin och en säker 

hantering av farligt avfall. 

 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Magnus Ulaner, miljöchef, HSB Riksförbund, 

magnus.ulaner@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Anders Lago 

Förbundsordförande 

HSB Riksförbund 
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HSB:s synpunkter 

 

HSB lämnar synpunkter på de förlag som har direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet. 

 

HSB anser att föreslagen 54 § punkt 4 och 5 är en överimplementering av ändringsdirektivets 

krav.  

 

Av ändringsdirektivets Artikel 35 punkt 1b lyder följer: 

i relevanta fall den destination, den insamlingsfrekvens, det transportsätt och den 

behandlingsmetod som förutses med avseende på avfallet. 

 

Det är svårt att anse det som alltid relevant att ta reda på av vem avfallet ska behandlas och 

avsedd behandlingsmetod. Detta kommer för verksamhetsutövare sannolikt vara svårt att få 

denna information från transportörer, frågan är om ens kommunala avfallsbolag kan lämna 

denna information till en verksamhetsutövare som lämnar farligt avfall. 

Ökade administrativa kostnader 
 

Naturvårdsverket har uppskattat den genomsnittliga tidsåtgången för att uppfylla samtliga 

tillkommande krav på alla yrkesmässiga verksamheter som kan antas generera farligt avfall att 

lämna uppgifter om avfallet digitalt till avfallsregistret till ca två timmar. Naturvårdsverket 

menar även att beroende på hur verksamhetsutövaren väljer att fullgöra sin plikt samt hur 

exempelvis verksamheten är organiserad kan kostnaden variera. Det innebär i praktiken att det 

kan vara mycket fler eller färre timmar för en specifikverksamhet. Slutligen uppskattar 

Naturvårdsverket att kostnaden för det genomsnittliga företaget blir i så fall i cirka 867 kr per år. 

 

HSB anser att detta är en grov underskattning av den ökade kostnaden för administrationen för 

verksamhetsutövare, särskilt de verksamhetsutövare som är stora företag och som hanterat 

mindre mängder farligt avfall. 

 

HSB delar Naturvårdsverkets syn att kravet på att lämna antecknade uppgifter digitalt till 

Naturvårdsverket på sikt kan innebära förenkling och möjligheter till effektivisering och 

besparingar för verksamhetsutövarna, samt att verksamhetsutövarna kommer behöva anpassa 

sina administrativa system för att hantera informationen och överföra den digitalt till 

avfallsregistret. 
 

HSB delar även Naturvårdsverkets avfallsentreprenörer kan hjälpa verksamhetsutövare att 

uppfylla avfallsförordningens anteckningsskyldighet. HSB hoppas att avfallsentreprenörerna 

kommer att fortsätta att förenkla för verksamhetsutövare att fullgöra sina skyldigheter, men 

konstaterar samtidigt att om så inte sker kommer administrationen för mindre företag öka. 

 

 

 

 

 

 


