PM Rotel IX (Dnr KS 2021/924)

Ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport
Remiss från Naturvårdsverket
Remisstid den 8 oktober 2021

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ändring av föreskrifterna om miljörapport. Naturvårdsverket bedömer att de föreslagna ändringar krävs för insamling av de
uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för Naturvårdsverkets årliga klimatrapportering avseende täkter och för förbättrad avfallsstatistik som ska rapporteras
till EU. Förslaget berör cirka 3 500 verksamheter. Av dessa är cirka 3 300 verksamheter som omfattas av förslaget om att samla in uppgifter för avfallsstatistik och cirka
200 är torvtäkter.
Förslaget innebär att verksamheter som producerar eller på annat sätt hanterar avfall ska lämna miljörapporter som innehåller uppgifter om mängder producerat och
hanterat avfall i enlighet med miljöprövningsförordningen.
Naturvårdsverket har skickat förslaget på remiss till staden för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kyrkogårdsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, och
Stockholms Stadshus AB.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har meddelat att de avstår att svara på remissen. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har inte inkommit med svar. Kyrkogårdsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning har svarat med kontorsyttranden.
Stockholms Stadshus AB hänvisar till sitt dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA) remissvar.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget till ändringar av föreskrifter.
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Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positivt till förslag och ändringar som syftar
till att främja och tydliggöra miljöarbetet.
Skärholmens stadsdelsnämnd anser sig inte kunna yttra sig över förslagen men
vill lyfta vikten av att effektivisera och underlätta rapportering av miljöuppgifter.
Stockholm Vatten och Avfall AB ser positivt på att det förtydligas vad som ska
rapporteras och framhåller att det är bra och nödvändigt att avfallsuppgifter lämnas i
ett standardiserat och maskinläsbart format, istället för i miljörapportens textdel. Vidare efterfrågar de vägledning kring vad som menas med primärt och sekundärt avfall, vad som ska rapporteras samt kring framtagandet av schablonvärden, eller listade värden som ska användas.
Mina synpunkter
För den grönblå majoriteten är en hållbar och effektiv hantering av avfall en central
fråga för att nå målet om att bli en fossilfri och klimatpositiv stad år 2040. För att
följa upp detta arbete är avfallsstatistiken av högsta vikt.
Jag välkomnar därför att Naturvårdsverket ser över deras föreskrifter om miljörapport för att kunna förbättra avfallsstatistiken som ska rapporteras till EU.
Jag delar Stockholm Vatten och Avfall AB:s synpunkter om att ytterligare förtytliganden och standardiseringar skulle underlätta rapporteringen.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Stockholm den 6 oktober 2021
KATARINA LUHR
Bilaga
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ändring av föreskrifterna om miljörapport. Naturvårdsverket bedömer att de föreslagna ändringar krävs för insamling av de
uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för Naturvårdsverkets årliga klimatrapportering avseende täkter och för förbättrad avfallsstatistik som ska rapporteras
till EU. Förslaget berör cirka 3 500 verksamheter. Av dessa är cirka 3 300 verksamheter som omfattas av förslaget om att samla in uppgifter för avfallsstatistik och cirka
200 är torvtäkter.
Förslaget innebär att verksamheter som producerar eller på annat sätt hanterar avfall ska lämna miljörapporter som innehåller uppgifter om mängder producerat och
hanterat avfall i enlighet med miljöprövningsförordningen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kyrkogårdsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, och
Stockholms Stadshus AB.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har meddelat att de avstår att svara på remissen. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har inte inkommit med svar. Kyrkogårdsförvaltningen
och Skärholmens stadsdelsförvaltning har svarat med kontorsyttranden. Stockholms
Stadshus AB hänvisar till sitt dotterbolag Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA)
remissvar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Enligt kommunfullmäktiges budget 2021 ska nämnder och bolagsstyrelser förebygga att avfall uppstår och verka för att en större andel produkter och material återanvändas samt sorteras till återvinning.
Stadsledningskontoret ställer sig positiva till förslaget till ändring av föreskrifterna om
miljörapport och har inga synpunkter på förslaget.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen besvarad i enlighet
med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kyrkogårdsförvaltningen
Kyrkogårdsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till förslag och ändringar som syftar till att främja
och tydliggöra miljöarbetet. Stadens begravningsverksamhet präglas av hög medvetenhet
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kring aspekter som kan påverka miljön och det pågår ett strukturerat miljöarbete avseende utsläpp, resursförbrukning och vård- och utveckling av biologiska värden.
Förvaltningen noterar att krematorieverksamheten inte nämns i konsekvensutredningen.
Krematorieverksamheten kan troligen räknas in i begreppet ”förbränning”. Branchorganisationen SKKF (Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund) representerar samtliga krematorier i Sverige. SKKF kan vara intresserad av att få lämna synpunkter på den föreslagna ändringen.

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Då förvaltningen inte ansvarar för tillståndspliktiga anläggningar för hantering av avfall eller
tillsynsverksamhet har förvaltningen begränsad kunskap kring hur de föreslagna förändringarna kan komma att påverka dessa verksamheter. Därför kan inte heller förvaltningen yttra
sig över Naturvårdsverkets förslag förutom att lyfta vikten av att effektivisera och underlätta
rapportering av miljöuppgifter.

Stockholm Vatten och Avfall AB
Stockholm Vatten och Avfall AB:s yttrande daterat den 16 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholm Vatten och Avfall ser positivt på att det förtydligas vad som ska rapporteras och
ser fram emot en förtydligande vägledning kring vad som menas med primärt och sekundärt
avfall för att undvika oklarheter med vad som ska rapporteras.
Även när det gäller att ta fram schabloniserade värden ser vi fram emot att få en beskrivande vägledning kring framtagande av schablonvärden eller helst listade värden som ska användas så långt det är möjligt.
Vi anser att det är en bra och nödvändig utveckling att avfallsuppgifter lämnas i ett standardiserat och maskinläsbart format, istället för i miljörapportens textdel.
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