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Begäran om yttrande över Promemorian Rapportering av 
uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret 
E-PRTR  
Er beteckning: M2022/02069 

Allmänna synpunkter 
Länsstyrelsen Skåne har inga synpunkter på att föreslagna ändringar 
genomförs. Länsstyrelsen Skåne noterar dock att den redovisade 
konsekvensanalysen är bristfällig, vilket redogörs närmare för nedan. 
Utifrån det anser Länsstyrelsen Skåne att konsekvenserna behöver 
utredas ytterligare så att det blir tydligt för berörda parter vilka 
konsekvenser som kommer att uppstå. 

Konsekvenser för kommunala tillsynsmyndigheter och för 
länsstyrelserna 
I slutet av promemorian för de föreslagna ändringarna finns ett avsnitt 
som berör konsekvenser. Där dras slutsatsen att det främst är 
Naturvårdsverket som berörs av ändringarna. Det stämmer för merparten 
av ändringarna, men inte för den del av ändringsförslaget som handlar 
om att ytterligare verksamheter som inte är tillståndspliktiga ska åläggas 
en skyldighet att lämna in miljörapport. 

Det uppstår självklart uppenbara konsekvenser för de 
verksamhetsutövare som då blir ålagda att lämna in en miljörapport, men 
det uppstår också ett ytterligare behov av handläggning hos de 
kommunala tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar över berörda 
anläggningar. Rapportering sker via Svenska MiljörapporteringsPortalen 
(SMP), som i stor utsträckning administreras och supportas av 
Länsstyrelserna. Det kommer därmed att uppstå en ytterligare 
administrativ börda hos Länsstyrelserna för att hantera det faktum att 
ytterligare anläggningar – som i dagsläget eventuellt inte finns med i de 
nationella registren – ska kunna lämna in korrekta miljörapporter.  

I remissen finns ingen bedömning av hur många anläggningar som 
tillkommer genom den här ändringen, vilket gör att det inte finns något 
underlag för att kunna bedöma hur stor den ytterligare 
handläggningsbördan och den ytterligare administrativa bördan blir hos 
kommunala tillsynsmyndigheter och hos Länsstyrelserna.  
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med miljöhandläggare 
Patrik Karlsson som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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