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Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det 
elektroniska registret E-PRTR.  
Er beteckning: M2022/02069 

Länsstyrelsen i Västra Götaland yttrar sig över promemorian 
Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska 
registret E-PRTR 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är i huvudsak positiv till förslagen. De förtydligar och 
möjliggör att Naturvårdsverket kan fullgöra nya rapporteringskrav enligt 
E-PRTR förordningen. Vi saknar dock uppgifter om vilka icke 
tillståndspliktiga verksamheter som omfattas av de nya 
rapporteringskraven. 

Avsnitt 6.1 Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter om 
produktionsvolym till Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att en sekretessbrytande bestämmelse 
för uppgifter om produktionsvolym som lämnats i miljörapporten införs 
för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra rapporteringskraven enligt 
E-PRTR-förordningen. Länsstyrelsen är positiv till att Naturvårdsverket 
får medges direktåtkomst till uppgifterna. Detta underlättar såväl 
Naturvårdverkets som tillsynsmyndigheternas arbete. Det är även, som 
Länsstyrelsen bedömer det, en förutsättning för att 11 kap. 4 § 
offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig.   

Avsnitt 6.2 Naturvårdsverket fullgör rapporteringen enligt 
E-PRTR-förordningen 
Det är positivt att det tydliggörs att det är Naturvårdsverket som ska 
fullgöra rapporteringen enligt E-PRTR-förordningen.  

Avsnitt 6.3 Vissa verksamheter som inte omfattas av ett 
tillstånd ska omfattas av kraven på miljörapportering 
Länsstyrelsen saknar en redogörelse över vilka icke tillståndspliktiga 
verksamheter enligt bilaga 1 till E-PRTR-förordningen som omfattas av 
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nuvarande och det föreslagna kravet på rapportering. Vi ser även behov 
av en informationskampanj till berörda verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndigheter för att uppmärksamma dem på den utökade 
rapporteringsskyldigheten. 

Avsnitt 7 Konsekvenser 
Under förutsättning att Naturvårdsverket väljer att utnyttja direktåtkomst 
till uppgifterna bedöms inte förslagen ge några märkbara konsekvenser 
för länsstyrelsen. Däremot kan vi inte bedöma vilka konsekvenser det 
kan medföra för icke tillståndspliktiga verksamheter och deras 
tillsynsmyndigheter.  

Bakgrundsinformation 
Förslagen i promemorian syftar i huvudsak till att förtydliga nuvarande 
regelverk samt att möjliggöra för Sverige att uppfylla nya krav på 
rapportering. I promemorian föreslås ändringar i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för att förenkla 
Naturvårdsverkets rapportering av de uppgifter om produktionsvolym 
som redovisats av verksamhetsutövare vid miljörapporteringen till SMP 
(Svenska miljörapporteringsportalen). Förslagen innebär att 
Naturvårdsverket ska få del av uppgifterna även om de omfattas av 
sekretess och att Naturvårdverket ska få direktåtkomst till uppgifterna 
hos tillsynsmyndigheten. 

Naturvårdsverkets ansvar för rapporteringen enligt E-PRTR 
förordningen ska enligt förslagen tydliggöras. Vissa verksamheter som 
inte omfattas av tillstånd föreslås få krav att lämna miljörapport. 
Naturvårdverkets bemyndigande att meddela föreskrifter föreslås ändras 
till att även omfatta uppgifter om produktionsvolym. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med 
länsmiljöingenjören Elisabeth Lindqvist Tärneld som föredragande. I 
den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Monique 
Wannding medverkat.  

 

 

Kopia: sandra.jalalian@regeringskansliet.se. 


	Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR.
	Avsnitt 6.1 Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter om produktionsvolym till Naturvårdsverket
	Avsnitt 6.2 Naturvårdsverket fullgör rapporteringen enligt E-PRTR-förordningen
	Avsnitt 6.3 Vissa verksamheter som inte omfattas av ett tillstånd ska omfattas av kraven på miljörapportering
	Avsnitt 7 Konsekvenser
	Bakgrundsinformation
	De som medverkat i beslutet


