
Information om behandling av personuppgifter 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina person-
uppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna hela vår information om behand-
ling av personuppgifter på start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina per-
sonuppgifter.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Tekniska nämndhuset 
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningenEC
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Beslut nr 2023-844 
Ärende 2022-22355 

Datum 2023-01-30 

Handläggare 
Markus Millegård  
08-50828764  
markus.millegard@stockholm.se  

 
Miljödepartementet 
 
 
 

Yttrande över promemorian Rapportering av 
uppgifter om produktionsvolym till det elekt-
roniska registret E-PRTR, (M2022/02069) 

Beslut 
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd tillstyrker promemorians 
förslag av de skäl som anges under rubriken Nämndens synpunkter 
nedan.  

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har fått uppdraget att 
lämna stadens svar på remiss från Miljödepartementet angående 
promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till 
det elektroniska registret E-PRTR. Svaret lämnas på delegation från 
nämnden genom ett kontorsyttrande på grund av den relativt korta 
svarstiden. 

Naturvårdsverket fullgör i dag för Sveriges räkning den rapporte-
ring till kommissionen som föreskrivs i E-PRTR-förordningen1. 
Uppgifterna som rapporteras hämtar Naturvårdsverket från de mil-
jörapporter som verksamhetsutövarna har lämnat till tillsynsmyn-
digheterna genom den Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). 
SMP är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och för-
valtas av länsstyrelsen. Naturvårdsverket har elektronisk tillgång till 
sådana uppgifter i portalen som inte omfattas av sekretess.  

Promemorian innehåller förslag till ändringar i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, i syfte att 
göra det möjligt för Naturvårdsverket att fullgöra nya rapporterings-
krav enligt E-PRTR-förordningen. Förslaget innebär att Naturvårds-

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om 
upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och 
om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG 
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verket som ett led i rapporteringen ska få del av uppgifter om pro-
duktionsvolym som en verksamhetsutövare har lämnat i en miljö-
rapport även om verksamhetsutövaren har begärt att uppgifterna ska 
omfattas av sekretess. Vidare föreslås att Naturvårdsverket genom 
en sekretessbrytande bestämmelse ska få direktåtkomst till dessa 
uppgifter hos tillsynsmyndigheten. Förslaget innebär även tydliggö-
randen av Naturvårdsverkets ansvar för rapporteringen samt av 
vilka verksamheter som ska lämna miljörapport, liksom en justering 
i bemyndigandet för Naturvårdsverket att meddela föreskrifter kring 
miljörapportering. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 
1 april 2023. 

Nämndens synpunkter 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget.  

Nämnden utgår från att Naturvårdsverkets direktåtkomst till sådana 
uppgifter hos tillsynsmyndigheten som omfattas av sekretess kan lö-
sas tekniskt genom att verket ges behörighet i SMP och därmed inte 
kommer att påverka nämndens verksamhet resursmässigt. Idag är 
det ingen av de cirka 15 verksamheter i Stockholms stad som om-
fattas av E-PRTR-förordningen och som ingår i nämndens tillsyn 
som har begärt sekretess för uppgifterna som de redovisat i Svenska 
miljörapporteringsportalen (SMP). Nämnden bedömer också att re-
geringen i promemorian har klargjort att verksamheternas intresse 
av att de uppgifter de begärt ska omfattas av sekretess kommer att 
fortsätta kunna skyddas efter överlämning av uppgifterna till Natur-
vårdsverket, givet att förutsättningarna för sekretess bedöms vara 
uppfyllda vid en sekretessprövning. 

Av dessa skäl tillstyrker nämnden förslaget.   

Enligt delegation 

 
 
Anna Hadenius  
Förvaltningschef  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnun-
derskrift.


