PM Rotel IX (Dnr KS 2019/1164)

Förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets
föreskrifter om miljörapport
Remiss från Naturvårdsverket
Remisstid den 8 oktober 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Naturvårdsverkets föreslagna ändringar i föreskrifterna om miljörapport syftar till att
säkerställa insamlingen av de uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för att
uppnå Europa kommissionens krav på Sveriges rapportering under IED och
Avloppsdirektivet samt att alla uppgifter som behövs ska rapporteras samlat i
Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).
De verksamheter som berörs av förslagen är tillståndspliktiga
förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall (FFA), förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252)
om stora förbränningsanläggningar (FSF) samt avloppsreningsanläggningar.
Därutöver berörs länsstyrelser och kommunala miljönämnder i egenskap av
tillsynsmyndigheter samt Naturvårdsverket och även andra centrala myndigheter som
nyttjar uppgifter ur SMP.
Förändringarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport berör bilaga 2, 3
och 6 där bilaga 2 avser stora förbränningsanläggningar, bilaga 3 avser avfalls- och
samförbränningsanläggningar och bilaga 6 avser avloppsanläggningar.
Förändringarna i förslaget innebär att vissa obligatoriska uppgifter tillkommer medan
andra tas bort vilket enligt Naturvårdsverket sammantaget innebär att ändringarna i
stort medför en minskning av vilka uppgifter som ska rapporteras in. Vidare så
innebär förslaget att alla uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att i sin tur
kunna rapportera vidare till bland annat Europeiska kommissionen ska samlat
rapporteras in via SMP.
Naturvårdsverket bedömer att regleringen inte medför några kostnadsmässiga
konsekvenser. De föreslagna ändringarna bedöms inte heller ha effekter av betydelse
för ett företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Naturvårdsverket anser inte heller att förslaget medför några konsekvenser av
betydelse för tillsynsmyndigheterna men lyfter att en tänkbar konsekvens för
tillsynsmyndigheter är att de under en övergångsperiod kan behöva begära
kompletteringar i något större utsträckning. Men denna konsekvens bedöms dock
vara mindre sannolik. Remissen har skickats till Stockholms stad för yttrande.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.
Stadsledningskontoret har även inhämtat synpunkter på förslaget från
miljöförvaltningen. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat vidare till
dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall och intressebolaget Stockholm Exergi.
Stockholm Exergi har inget att invända mot förslaget och avstår att svara.
Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget.
Stockholms Stadshus AB önskar ett förtydligande i bilaga 6 rörande
dimensionerande kapacitet.
Mina synpunkter
Att minska utsläppen från Europas industrianläggningar och avloppsanläggningar
och därmed få en positiv påverkan på flera olika typer av hälso- och miljöstörningar
är mycket viktigt. Stockholm ska sträva efter en korrekt miljörapportering och det är
glädjande om de föreslagna förändringarna kan underlätta arbetet.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 19 september 2019
KATARINA LUHR
Bilaga
Remissen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Naturvårdsverkets föreslagna ändringar i föreskrifterna om miljörapport syftar till att
säkerställa insamlingen av de uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för att
uppnå Europa kommissionens krav på Sveriges rapportering under IED och
Avloppsdirektivet samt att alla uppgifter som behövs ska rapporteras samlat i
Svenska Miljörapporterings Portalen, SMP.
De verksamheter som berörs av förslagen är tillståndspliktiga
förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall (FFA), förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252)
om stora förbränningsanläggningar (FSF) samt avloppsreningsanläggningar.
Därutöver berörs länsstyrelser och kommunala miljönämnder i egenskap av
tillsynsmyndigheter samt Naturvårdsverket och även andra centrala myndigheter som
nyttjar uppgifter ur SMP.
Förändringarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport berör bilaga 2, 3
och 6 där bilaga 2 avser stora förbränningsanläggningar, bilaga 3 avser avfalls- och
samförbränningsanläggningar och bilaga 6 avser avloppsanläggningar.
Förändringarna i förslaget innebär att vissa obligatoriska uppgifter tillkommer medan
andra tas bort vilket enligt Naturvårdsverket sammantaget innebär att ändringarna i
stort medför en minskning av vilka uppgifter som ska rapporteras in. Vidare så
innebär förslaget att alla uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att i sin tur
kunna rapportera vidare till bland annat Europeiska kommissionen ska samlat
rapporteras in via SMP.
Naturvårdsverket bedömer att regleringen inte medför några kostnadsmässiga
konsekvenser. De föreslagna ändringarna bedöms inte heller ha effekter av betydelse
för ett företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Naturvårdsverket anser inte heller att förslaget medför några konsekvenser av
betydelse för tillsynsmyndigheterna men lyfter att en tänkbar konsekvens för
tillsynsmyndigheter är att de under en övergångsperiod kan behöva begära
kompletteringar i något större utsträckning. Men denna konsekvens bedöms dock
vara mindre sannolik.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.
Stadsledningskontoret har även inhämtat synpunkter på förslaget från
miljöförvaltningen. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat vidare till
dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB och intressebolaget Stockholm
Exergi AB. Stockholm Exergi AB har inget att invända mot förslaget och avstår att
svara.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
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Det huvudsakliga syftet med kraven på rapportering till Europa kommissionen under IED och
Avloppsdirektivet är att minska utsläppen från Europas industrianläggningar och
avloppsanläggningar och därmed få en positiv påverkan på flera olika typer av hälso- och
miljöstörningar vilket ligger i linje med stadens höga ambitioner inom klimat- och
miljöområdet.
Stadsledningskontoret delar Naturvårdsverkets bedömning att föreslagna förändringarna i
förskrifterna om miljörapport är en förutsättning för att säkerställa att Sverige uppnår Europa
kommissionens krav på Sveriges rapportering under IED och Avloppsdirektivet och ser
därför positivt på förslaget. Genom att förändra regelverket om miljörapporteringen kan
Naturvårdsverket inhämta de uppgifter som ska rapporteras till Europeiska kommissionen
direkt från det befintliga systemet SMP vilket bör underlätta för alla involverade parter.
Förslaget innebär också sammantaget en minskning av vilka uppgifter som ska rapporteras in.
Stadsledningskontoret vill dock framföra att det vore önskvärt med ett förtydligande i
bilaga 6 rörande dimensionerande kapacitet. I konsekvensutredningen återfinns en definition
av vad dimensionerande kapacitet är. Denna definition bör även vara beskriven i bilaga 6 för
att undvika möjlig felrapportering.
Stadsledningskontoret bedömer att förslagen inte kommer att påverka kostnaderna för
stadens verksamheter.
Stadsledningskontoret föreslår att remissen anses besvarad vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande inkom den 4 september 2019 och har i
huvudsak följande lydelse.
Koncernledningens synpunkter och förslag
Koncernledningen ställer sig i sin helhet bakom Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.
Stockholm Vatten och Avfalls remissvar har i huvudsak följande lydelse:
Stockholm Vatten och Avfall är positiv till att samordna rapporteringen enligt förslaget i
remissen. Bolaget har idag rutiner för att ta fram den information som beskrivs i remissen
och anser att det är bra att rapportering sker på ett enhetligt sätt i form av Miljörapporten.
Bolaget önskar ett förtydligande i bilaga 6 rörande dimensionerande kapacitet. I
konsekvensutredningen står en definition av vad dimensionerande kapacitet är (organic
design capacity). Bolaget önskar att denna definition även står beskriven i bilaga 6. Detta för
att undvika möjlig felrapportering.
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