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Yttrande avseende remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade
föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom
säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen uppskattar
möjligheten att yttra sig över Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om ändring i
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart
avfall och organiskt avfall samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om
anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret.
SOFF:s medlemsföretag svarar för att upprätthålla och utveckla en försvarsindustriell och
teknologisk bas som kan stödja utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och bidra
till att upprätthålla nationell integritet och självständighet i förhållande till andra stater. I
grunden ser vi det som positivt att information insamlas så att produkter på ett säkert och för
miljön uthålligt sätt kan demonteras och att material i så hög grad som möjligt återvinnas då
produkterna inte längre ska brukas. SOFF:s medlemsföretag samlar i hög grad redan i dag in
sådan information för att kunna demontera och återvinna material.
Samtidigt, när det gäller försvarsföretag, kan informationen vara direkt relevant för att
exempelvis skydda väsentliga säkerhetsintressen och ska därför inte kunna delas med andra
aktörer.
Uppdateringen av nya föreskrifterna kan medföra konsekvenser genom att uppgifter om
affärs- och driftförhållanden kan missbrukas. Eftersom tillsynsmyndigheterna bereds
direktåtkomst till avfallsregistret innebär detta att de uppgifter som verksamhetsutövare
rapporterar in till avfallsregistret utgör allmänna handlingar hos både Naturvårdsverket och
respektive tillsynsmyndighet. Att föra in data i ett digitalt avfallsregister rörande uppkommit
avfall bestående av t ex. explosiva varor och radioaktivt material, är därför något vi finner
olämpligt.
Att dessutom, som anges i förslaget till den reviderade avfallsförordningens 54§, föra
anteckningar innan avfallet överlämnas till ny innehavare för borttransport, ökar risken för
spridning av säkerhetskritisk information som nämns ovan. I synnerhet eftersom det ska
anges vilken plats avfallet ska lämnas till, hur och av vem det ska behandlas, vem avfallet
lämnas till för transport, etc.
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I ”Utredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning –
förslag till nya föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till
avfallsregistret” anges att;
”Naturvårdsverket har inte för avsikt att utnyttja det föreslagna bemyndigandet i 59 § 3 som
refererar till 58 § där lämnande av säkerhetsskyddsklassad information beskrivs. Detta eftersom vi
efter vidare övervägande kommit fram till att det inte kan anses lämpligt eller möjligt att från
Naturvårdsverkets sida specificera vilka uppgifter som ska anses vara av betydelse för Sverige
säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen.”
Vi anser att det är av största vikt att skyldigheten att föra in försvarsklassad data i ett EU
gemensamt digitalt avfallsregister undantas då uppgifterna ifråga är av betydelse för Sveriges
säkerhet, på samma sätt som redan är fallet i REACH-förordningen och i enlighet med
kommissionens uttalande avseende WFD och ej godtagbart eftersom rapporterad information
kan handla om data från försvarsföretag och som är direkt relevant för att skydda väsentliga
säkerhetsintressen och därför inte kan delas med andra aktörer.
SOFF tillstyrker sammanfattningsvis
att

Naturvårdsverket frånfallit förslaget att Naturvårdsverket ska ha rätt att
meddela föreskrifter om hur och vilka uppgifter som omfattas av
säkerhetsskyddslagen, som rör verksamheter för att försvara landet eller
planläggning eller annan förberedelse för sådan verksamhet eller som i övrigt
rör totalförsvaret, ska digitalrapporteras till Naturvårdsverket.

SOFF anser att det är helt nödvändigt att de förslag som framgår av Miljödepartementets
promemoria dnr M2019/01776/R Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och
promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och
miljösanktionsavgifter samt det förslag som Naturvårdsverket har lämnat den 5 september
2019 i Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för
spårbarhet av farligt avfall införs och
att

ny paragraf införs i Offentlighets- och sekretesslagen som innebär att sekretess
ska gälla för uppgifter i avfallsregistret som avser uppgift om enskilds affärseller driftsförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs samt

att

uppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagen, som rör verksamheter för att
försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse för sådan
verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret inte ska lämnas i avfallsregistret.
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SOFF anser också att det är angeläget att det förs en dialog mellan berörd industri och
myndigheter om hur bestämmelserna ska tillämpas i verkligheten.
För Säkerhets- och försvarsföretagen den 17 april 2020.

Robert Limmergård
Generalsekreterare
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