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REMISSVAR: Förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik STEMFS 2019:X
____________________________________________________________
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges
medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på
samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi
verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår
återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator
och garant för denna omställning.
Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är
kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och
återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom
medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som
associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom
avfallshantering.
Avfall Sveriges synpunkter
Avfall Sverige tillstyrker i stort förslagen till föreskrifter och konstaterar att de är i linje
med den undersökning som Avfall Sverige genomför varje år i samarbete med Energigas
Sverige, Svenskt Vatten och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). De föreslagna
skyldigheterna att lämna uppgifter välkomnas eftersom de kan komma att underlätta den
statistikinsamling som redan genomförs och därmed bidra till kunskapsunderlag och
trovärdighet i energiomställningen mot fossilfrihet och hållbarhet.
Avfall Sverige anser dock att den föreslagna uppgiftsskyldigheten för produktion och
användning av biogas och rötrester bör kompletteras med ett tröskelvärde, i fråga om
mängd producerad deponigas, under vilket uppgiftsskyldighet inte ska föreligga. Ett antal
avfallsanläggningar producerar deponigas i sådan begränsad mängd (mindre än 200 MWh)
att fördelarna med inhämtning av uppgifter inte överväger den administrativa börda det
innebär för anläggningarna.
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Avfall Sverige anser också att uppgiftsinlämningen för produktion och användning av
biogas och rötrester bör samordnas med den uppgiftslämning som redan sker via
branschorganisationernas digitala system. Uppgifterna i det aktuella förslaget
överensstämmer till övervägande del med de uppgifter som redan lämnas via dessa system.
För att minska den administrativa bördan bör det godtas att uppgifterna i förslaget även
kan lämnas via branschorganisationernas system, för vidare överlämning till
Energimyndigheten. Annars riskeras att det uppstår onödigt ”dubbelarbete” för berörda
anläggningar. Därutöver bör Energimyndigheten samarbeta och samordna sitt arbete med
andra myndigheter i fråga om statistikinsamling när det är möjligt för att undvika att
onödiga administrativa bördor drabbar anläggningar och verksamhetsutövare.
Avfall Sverige anser att tidpunkten för skyldigheten att lämna uppgifter för produktion och
användning av biogas och rötrester bör justeras från 10 april till 15 april för att
sammanfalla med det datum som i praxis används för branschorganisationernas
uppgiftsinsamling. Bakgrunden till det något senare datumet är att många anläggningar är
administrativt belastade med miljörapporter vid månadsskiftet mars/april.
Därutöver anser Avfall Sverige att en uppgiftsskyldighet motsvarande den som föreslås
föreläggas producenter, distributörer och leverantörer av biogas även bör föreläggas
importörer och leverantörer av utländsk biogas. Samma krav på att lämna uppgifter om
användning bör gälla för både inhemskt producerad biogas som importerad biogas för att
få en fullständig och användbar energistatistik.
I det fall en sådan skyldighet inte införs ansluter sig Avfall Sverige till Energigas Sveriges
synpunkt att namnet på statistikprodukten gällande biogas och rötrester, ”Produktion och
användning av biogas och rötrester”, bör ändras. Det föreslagna namnet kan lätt
missuppfattas för att visa hur biogas används i Sverige, men den visar endast hur den
biogas som produceras vid svenska biogasanläggningar används. Den totala
biogasanvändningen, inklusive importerad biogas, är dubbelt så stor och hur den används
täcks inte av statistikprodukten. Om statistikproduktens namn inte ändras finns risk att
statistiken används felaktigt, vilket leder till en underskattning av biogasanvändningen i
många sektorer.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, eller biträdande jurist Henrik Jansson,
henrik.jansson@avfallsverige.se, telefon 040-356600.
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Med vänlig hälsning,
Avfall Sverige

Tony Clark
VD
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