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Yttrande till Miljödepartementet över 
promemorian Rapportering av uppgifter om 
produktionsvolym till det elektroniska 
registret E-PRTR, M2022/02069 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden svarar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har skickat remissen till Göteborgs Stad för yttrande senast den 4 
februari 2023. Stadsledningskontoret har skickat remissen vidare till miljö- och 
klimatnämnden som fått i uppdrag att svara direkt till Miljödepartementet. 

Miljöförvaltningen har inga synpunkter på innehållet i promemorian.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Förslag till yttrande över Promemorian M2022/02069, Rapportering av uppgifter om 

produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR 

2. Remissutskick Stadsledningskontoret samt Regeringskansliet 

3. Promemoria Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska 
registret E-PRTR 

  

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-01-05 
Diarienummer 2022-21031 
 

Handläggare  
Björn Persson 
Telefon: 031-368 39 31 
E-post: bjorn.persson@miljo.goteborg.se 
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Ärendet  
Promemorian handlar om rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det 
elektroniska registret E-PRTR. Svar på remissen ska skickas till miljödepartementet 
senast den 4 februari 2023.  

Förvaltningens bedömning 
Syftet med E-PRTR är att, genom att öka allmänhetens tillgång till miljöinformation, 
bidra till ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt åsiktsutbyte, ett effektivare 
deltagande av allmänheten i miljöbeslut och, i slutändan, till en bättre miljö. Förslagen i 
promemorian syftar i huvudsak till att förtydliga nuvarande regelverk samt att möjliggöra 
för Sverige att uppfylla nya krav på rapportering. 

Förslagen är nödvändiga för att uppfylla EU:s rapporteringskrav och några alternativ 
bedöms inte föreligga. 

Den myndighet som främst påverkas av förslagen i promemorian är Naturvårdsverket då 
myndigheten fullgör den svenska rapporteringen enligt E-PRTR-förordningen och ser till 
att rätt uppgifter kan tas fram. Då detta är uppgifter som redan i dag ligger på 
Naturvårdsverket bedöms den tillkommande rapporteringen inte innebära någon större 
förändring för myndigheten. Inte heller staten i övrigt eller kommunerna bedöms 
påverkas av förslagen. 

I fråga om miljön eller människors hälsa bedöms förslagen inte ha någon direkt påverkan. 

De sekretessbrytande bestämmelser som föreslås innebär att Naturvårdsverket får del av 
uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden. Uppgifterna kommer att 
rapporteras till kommissionen men ska inte offentliggöras enskilt. Förslagen i 
promemorian bedöms inte ha några märkbara konsekvenser för enskilda och företag. 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

 

Peter Berntsson 

Avdelningschef  
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Besöksadress: Gårdavägen 2 miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 

www.goteborg.se Box 7012, 402 31 Göteborg Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
 

Datum 2023-01-17 Diarienummer 2022-21031 Miljödepartementet 
   
m.remissvar@regeringskansliet.se, 
sandra.jalalian@regeringskansliet.se 

Yttrande över Promemorian 
M2022/02069, Rapportering av 
uppgifter om produktionsvolym till det 
elektroniska registret E-PRTR 
 

Miljödepartementet har skickat remissen till Göteborgs Stad för yttrande 
senast den 4 februari 2023. Stadsledningskontoret har skickat remissen 
vidare till miljö- och klimatnämnden som fått i uppdrag att svara direkt till 
Miljödepartementet. 

Miljö- och klimatnämndens synpunkter 
Miljö- och klimatnämnden har inga synpunkter på innehållet i promemorian.  

 
 

Ärendet har handlagts av:  

Björn Persson 
Miljöinspektör 

E-post: bjorn.persson@miljo.goteborg.se 
Telefon: 031-368 39 31 
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§ 21 Dnr MKN-2022-21031  
Yttrande till Miljödepartementet över promemorian 
Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det 
elektroniska registret E-PRTR, M2022/02069 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden svarar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-05 med bilagor. 

Handlingar skickas till 
Miljödepartementet  

 

 

 

Dag för justering 
2023-01-20 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2023-01-20. 
 
 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2023-01-17 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Karin Pleijel (MP) 

Justerande 
Tomas Holst (D) 


	Göteborgs kommun 1.pdf
	Yttrande till Miljödepartementet över promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR, M2022/02069
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Förvaltningens bedömning

	Göteborgs kommun 2.pdf
	Yttrande över Promemorian M2022/02069, Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR
	Miljö- och klimatnämndens synpunkter


	Göteborgs kommun 3.pdf
	§ 21 Dnr MKN-2022-21031
	Yttrande till Miljödepartementet över promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR, M2022/02069
	Beslut
	Handlingar
	Handlingar skickas till
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare
	Justerande
	Ordförande


