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Föreskrifter om
ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport;
beslutade den X december 2013.
Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport,
dels att Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:12 och 2009:2 om ändring i föreskrifter (NFS
2006:9) om miljörapport ska upphöra att gälla,
dels att 3-5 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 4 a §, och två nya bilagor, 2 a och 4, av
följande lydelse.

Miljörapportens grunddel
3 §2 Av 31 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att en
miljörapport ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.
Dessutom ska följande ingå:
1. Uppgift om för vilket år miljörapporten gäller.
2. Uppgifter om verksamheten
a) länsstyrelsens nummer på anläggningen,
b) besöksadress,
c) kommun,
d) kontaktperson för anläggningen och uppgifter om hur denne kan nås,
e) vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan nås,
f) verksamhetskoder enligt 2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) om verksamheten
omfattas av sådana koder. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter; verksamhetskod för
huvudverksamhet och sidoverksamheter enligt den betydelse begreppen har enligt 1 kap. 2 § andra
och tredje styckena industriutsläppsförordningen, samt även uppgift om vilka BAT-referensdokument
verksamheten omfattas av (avseende huvudverksamheten, sidoverksamheter och horisontella BATreferensdokument), och
g) de farliga ämnen som anges i avdelning 4, avsnitt 1 och 2 i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som
anges där.
Miljörapporter som innehåller en emissionsdeklaration ska även innehålla uppgifter om koordinater
för anläggningens mittpunkt.

Miljörapportens textdel
4 §3 Miljörapportens textdel ska innehålla följande:
1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens
huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska
anges.
2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.
3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av
anmälningspliktiga ändringar enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.
4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en
kort redovisning av vad beslutet eller besluten
avser.
5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
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Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s.
1, Celex 32006R0166) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).
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Senaste lydelse NFS 2012:11.
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.
6 a. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om faktisk produktion enligt
vad som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter och redovisa dem i emissionsdelen av Svenska
miljörapporteringsportalen (SMP).
6 b. Anläggningar som omfattas av tillståndspliktig verksamhet enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och som har tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska lämna mer detaljerade
uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad som anges i bilaga 4 till dessa föreskrifter och
redovisa dem i SMP:s emissionsdel.
7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har
uppfyllts.
8. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden
av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:144 och SNFS 1994:25. Där så är möjligt ska uppgifter
redovisas i SMP:s emissionsdel. Dessutom en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som
behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2002:266 och NFS
2002:287 samt förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.
9. För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av
föroreningshalter i rökgaser, ska redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska
mätsystem som anges i 27 § samma förordning.
10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra
undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och
människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.
11. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.
12. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella
driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört
eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.
13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.
14. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller
människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.
15. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen
avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
16. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana
risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.
17. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att
klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten
tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i.
4 a § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är
industriutsläppsverksamheter gäller följande.
Ord och uttryck i denna paragraf har samma betydelse som i industriutsläppsförordningen.
Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets
innehåll redovisas. Om statusrapport har getts in ska dessutom anges tidpunkt för inlämnandet och till
vilken myndighet detta har gjorts.
Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.
a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten har
offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av
hur verksamheten uppfyller den.
b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som
åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning
av huruvida åtgärderna kommer att föranleda krav på prövning eller anmälan. Även planerade
ansökningar om alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.
c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt
slutsatserna fortskridit.
4

Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av
avloppsvatten från tätbebyggelse.
5
Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
6
Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med
en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.
7
Avfallsförbränning.
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d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
huvudverksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till
eventuella meddelade alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga
om mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och sjätte
styckena. I tillämpliga fall ska kontrollen vara grundad på vad som anges i slutsatserna. I den mån
alternativvärde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls.

Miljörapportens emissionsdeklaration
5 §8 Miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller flera av de verksamheter som omfattas av bilaga
1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20069, ska lämna in en emissionsdeklaration.
I emissionsdeklarationen ska redovisas årsvärden för utsläpp av de föroreningar som förtecknas i
bilaga 2 till förordningen samt bilaga 1 till dessa föreskrifter, om tröskelvärdet har överskridits. Om
utsläppet sker till vatten ska anges om utsläppet sker till en recipient eller ett externt reningsverk.
Koordinaterna för utsläppspunkten ska anges. Om något utsläpp härstammar från olyckshändelse ska
detta anges.
För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i ton av farligt respektive
icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än 2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska
göras på sådant som forslas iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.
För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och behandlingssätt
(återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och adress anges för såväl mottagaren av
avfallet som anläggningen för återvinning eller bortskaffning av avfallet.
Varje årsvärde i emissionsdeklarationen ska förses med en beskrivning av hur värdet har tagits fram
enligt någon av följande tre kategorier:
1. mätning (M)
2. beräkning (C)
3. uppskattning (E)
I de fall som värdena bygger på mätning eller beräkning ska analysmetod och/eller beräkningsmetod rapporteras. Där så är möjligt ska i första hand internationellt vedertagna metoder/standarder
användas.
För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska i emissionsdeklarationen, förutom årsvärden enligt ovan, även rapporteras värden
för parametrarna i bilaga 2 till dessa föreskrifter.
För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
ska i emissionsdeklarationen, förutom årsvärden enligt ovan, även rapporteras utsläpp till luft och
vatten jämfört med utsläppskrav i förordningen (2013:252) om förbränning av avfall. Detta preciseras
i bilaga 2 a till dessa föreskrifter.
Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens kvalitet. Den
inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger till grund för innehållet i
emissionsdeklarationen ska dokumenteras och sparas i fem år.

Övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den
31 mars 2015.
3. Uppgifter enligt 4 § 6 b om bygg- och rivningsavfall ska redovisas i den miljörapport som ska
lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2016.
4. Uppgifter enligt 4 § 8 om efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS
2002:28 behöver endast lämnas för anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelserna i NFS
2013:4 respektive NFS 2013:5.
5. Uppgifter enligt 4 § 8 behöver för anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelserna i NFS
2013:4, avseende verksamhetsåren 2014 och 2015, inte omfatta uppgifter om efterlevnaden av
förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.
Naturvårdsverket
MARIA ÅGREN
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