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Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldigheter för 
näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om 
uppkommet avfall;

beslutade den 19 januari 2023.

Naturvårdsverket föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheter för näringsid-
kare att lämna uppgift om avfallsstatistik till Naturvårdsverket enligt förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.

2 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2150/2002 av den 25 november 
2002 om avfallsstatistik, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 
nr 849/2010 av den 27 september 2010 samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande 
av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/851.

Lämnande av uppgifter till statistik
3 § Uppgifter till statistik om uppkommet avfall ska på Naturvårdsverkets 
begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tredje fredagen 
i april varje udda år.

4 § Om det finns särskilda skäl kan Naturvårdsverket besluta att uppgifter får 
lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 3 §.

5 § De uppgifter som en näringsidkare ska lämna till Naturvårdsverket följer 
av bilagan till dessa föreskrifter. Uppgifterna ska avse förhållandena under 
närmast föregående kalenderår.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2023.

Naturvårdsverket
BJÖRN RISINGER

Johanna Farelius 
(Kretsloppsavdelningen)
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NFS 2023:2        Bilaga
Uppgifter till statistik om uppkommet avfall

Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter

Fråga Beskrivning Undervariabler
Kontaktperson Namn på kontaktperson 

för uppgiftslämnare
Telefonnummer Telefonnummer till kon-

taktperson
E-postadress E-postadress till kon-

taktperson
Har arbetsstället lämnat 
miljörapport avseende 
verksamhetsår YYYY till 
Svenska Miljörapporte-
ringsportalen (SMP)?

Om ja ombeds man att 
fylla i anläggningsnum-
ret för miljörapporten 
och med frivillig option 
att bifoga miljörappor-
ten. Naturvårdsverket 
kommer då inhämta 
uppgifterna från miljö-
rapporten i stället för via 
denna enkät.

Kända avfallskoder Här redovisas avfalls-
mängder (våtvikt) i 
ton per avfallskod. En 
sökfunktion hjälper 
uppgiftslämnaren att få 
fram avfallskod. Even-
tuell torrsubstanshalt 
för slam anges i procent.

-Avfallskod 
-Mängd i ton 
-Om slam: Torrsubstans-
halt för slam i procent

Okända avfallskoder eller 
andra enheter än ton

Här redovisas: 
- avfall där koden inte 
går att hitta med hjälp 
av den sökfunktion som 
finns i frågan ”kända 
avfallskoder”.
- avfallsmängder (våt-
vikt) som är i andra 
enheter än ton.

-Egen benämning
-Mängd 
-Enhet 
-Farligt/icke farligt 
-Om slam: Torrsubstans-
halt i procent

Övriga kommentarer Frivillig uppgift om 
man som uppgiftsläm-
nare har övriga kom-
mentarer.

Hur lång tid tog det att ta 
fram och lämna de efter-
frågade uppgifterna?

Frivillig uppgift som 
ligger till grund för att 
få kännedom om den tid 
som företag lägger på att 
lämna uppgifter.


