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Sammanfattning 
 

Ända sedan PRTR-protokollet instiftades har syftet varit att ge allmänheten 

kännedom om de utsläpp som härrör från industriella anläggningar, och att 

försöka popularisera och kommunicera de utsläppsdata som finns på ett 

lättbegripligt sätt.  

Nyligen beskrev EU-kommissionen sitt arbete med att arbeta för en ökad 

användning av PRTR-data för policy och till allmänhet,
1
 och EEA har i sin 

fleråriga plan för 2014–2018 uttryckt ambitionen att ta fram indikatorer 

inom området industriella utsläpp
2
. I Sverige jobbar Naturvårdsverket med 

PRTR-frågor, och i den senaste långsiktiga planen från 2014 för sakområdet 

farliga ämnen betonas vikten av allmänhetens tillgång till miljöinformation 

från PRTR, samt att indikatorer baserat på PRTR som kopplar till 

miljömålet Giftfri miljö borde tas fram.
3
 Detta projekt har tagit avstamp i 

dessa ambitioner, och presenterar här en lista på möjliga indikatorer främst 

med anknytning till PRTR-data. 

Syftet med projektet har inte varit att ta fram data för indikatorerna, utan 

endast ge förslag på vilka indikatorer som vore intressanta att utveckla. För 

vissa indikatorer finns all data lättillgängligt via exempelvis UTIS, men för 

andra indikatorer krävs vidare utveckling. Detta anges i en särskild kolumn i 

tabellen nedan. För några av de indikatorer där data finns lättillgängligt har 

exempeldiagram tagits fram till denna rapport. 

I projektet har också ett bredare perspektiv än att bara titta på rena PRTR-

data tagits, genom att använda det s.k. DPSIR-ramverket
4
 för att gruppera 

och systematisera indikatorerna. Med detta ramverk kan man få svar på 

frågor som vad det är för faktorer som driver utsläppen, och vilka 

konsekvenserna är av att utsläppen skett. På detta vis sätter man PRTR-data 

i ett större sammanhang, och det blir lättare att förstå kopplingar mellan 

PRTR-data och andra variabler i samhället, som t.ex. BNP och 

koncentrationer av gifter i naturen. I tabellen nedan har alla indikatorer 

sorterats utifrån detta ramverk. 

                                                 
1
 European Commission, 2013. Report from the Commission to the European Parliament 

and the Council on progress in implementing Regulation (EC) 166/2006 concerning the 

establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). 

2
 EEA, 2014. Multiannual Work Programme 2014–2018. 

3
 Hansson, K. et al., 2014. Långsiktig plan för programområdet Farliga ämnen. 

4
 Drivers, pressures, state, impacts, responses. 
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Utöver en systematisk genomgång av de föreslagna indikatorerna har en 

kvalitetsanalys genomförts, bl.a. för att utröna hur stor andel de olika 

utsläppen i PRTR utgör av de totala utsläppen. I PRTR-data ingår nämligen 

i regel inte diffusa utsläpp, men genom att jämföra med data från CLRTAP 

går det att ta reda på andelen som PRTR-utsläppen utgör. 

En kort genomgång av hur indikatorerna kan presenteras på UTIS (Sveriges 

PRTR-sida) ingår också i rapporten. 

En central fråga i projektet är hur PRTR-data kan aggregeras med avseende 

på olika ämnen. I denna rapport görs försök att aggregera utan viktning med 

avseende på t.ex. toxicitet vilket är en väldigt grov metod om man vill få ett 

mått på hur farliga utsläppen är. Att göra en viktad aggregering är därför ett 

möjligt utvecklingsprojekt, och det finns också med i tabellen nedan. Här 

pågår också redan en del arbete, se t.ex. Sörme et al., 2016, vilket även 

utvecklas i ett pågående projekt.
5
 

 

 

 
Tabell 1. Föreslagna indikatorer och koppling till eventuella mål/befintliga indikatorer, DPSIR-

klassning, förslag på målgrupp, datakälla, och huruvida data finns lättillgängligt eller om det 

krävs vidare utveckling. 

Indikator Kopplar till 

mål/befintlig 

indikator 

DPSIR
*
 Mål-

grupp
**

 

Datakälla Data finns 

lättillgängligt/ 

Utvecklings-

projekt 

Drivkrafter 

D1. Utsläpp kopplade 

till industriernas 

kemikalieanvändning 

Miljömålet 

Giftfri miljö, 

Miljöräken-

skaper 

D, P A, M, B, 

F, N 

UTIS, 

KemI 

Utveckling 

D2. Utsläpp i relation till 

förädlingsvärdet, hela 

ekonomin eller per 

bransch 

Miljöräken-

skaper 

D, P A, M, B, 

F, N 

UTIS, 

SCB 

Data finns/ 

Utveckling 

(per bransch) 

D3. Utsläpp i relation till 

produktionsvolymen, 

hela ekonomin eller per 

bransch 

Miljöräken-

skaper 

D, P A, M, B, 

F, N 

UTIS, 

SCB 

Utveckling 

D4. Konsumtions-

baserade PRTR-utsläpp 

Generations-

målet, Miljö-

räkenskaper 

D, P A, M, B, 

F, N 

UTIS, E-

PRTR, 

SCB 

Utveckling 

                                                 
5
 Louise Sörme, SCB. Personlig kommunikation, 2016-02-09. 
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Indikator Kopplar till 

mål/befintlig 

indikator 

DPSIR
*
 Mål-

grupp
**

 

Datakälla Data finns 

lättillgängligt/ 

Utvecklings-

projekt 

Påverkan – utsläpp av enskilda ämnen 

P1. Utsläpp av bly Miljömålet 

Giftfri miljö 

P A, M, B, 

F 

UTIS Data finns 

P2. Utsläpp av zink Miljömålet 

Giftfri miljö 

P A, M, B, 

F 

UTIS Data finns 

P3. Utsläpp av 

näringsämnen till vatten 

Miljömålet 

Ingen över-

gödning 

P A, M, B, 

F 

UTIS Data finns 

P4. Utsläpp av enskilda 

ämnen i Sverige jämfört 

med i EU27 (index, per 

capita eller per BNP-

enhet) 

Miljömålet 

Giftfri miljö 

P A, M, B, 

F 

E-PRTR, 

Eurostat 

Data finns 

Påverkan – aggregerade utsläpp 

P5. Oviktade summerade 

utsläpp per län 

Miljömålet 

Giftfri miljö 

P A, M, B, 

F 

UTIS Data finns 

P6. Oviktade summerade 

utsläpp per bransch 

Miljömålet 

Giftfri miljö, 

Miljöräken-

skaper 

P A, M, B, 

F 

UTIS Data finns 

P7. Oviktade summerade 

utsläpp i Sverige jämfört 

med i EU27 (index, per 

capita eller per BNP-

enhet) 

Miljömålet 

Giftfri miljö 

P A, M, B, 

F 

E-PRTR, 

Eurostat 

Data finns 

P8. Utsläpp av 

kemikalier viktade med 

toxicitet 

Miljömålet 

Giftfri miljö, 

FN:s hållbar-

hetsmål 12.4 

P A, M, B, 

F 

UTIS, 

Usetox 

Utveckling 

Tillståndet i miljön 

S1. Utsläpp kopplade till 

deposition 

Miljömål Bara 

naturlig 

försurning 

P, S M, F UTIS, 

Krondropp

snätet 

Utveckling 

S2. Utsläpp kopplade till 

halter i luft 

Miljömål Frisk 

luft 

P, S M, F UTIS, 

luftkvalitet

smätningar 

 

Utveckling 

S3. Utsläpp av metaller 

kopplade till metaller i 

mossa 

Miljömål Giftfri 

miljö 

P, S M, F UTIS, 

Metaller i 

mossa 

Utveckling 



5 

 

Indikator Kopplar till 

mål/befintlig 

indikator 

DPSIR
*
 Mål-

grupp
**

 

Datakälla Data finns 

lättillgängligt/ 

Utvecklings-

projekt 

S4. Spridnings-

modellering av utsläpp 

till luft 

Miljömål Frisk 

luft 

P, S N, A, M UTIS Utveckling 

S5. Utsläpp till vatten 

kopplade till 

statusklassning 

Miljömål Giftfri 

miljö, levande 

sjöar och vatten-

drag, FN:s håll-

barhetsmål 12.4 

P, S M, F UTIS, 

Rapporte-

ring 

Vatten-

direktivet 

Utveckling 

S6. Utsläpp kopplade till 

miljögifter i biota 

Miljömål Giftfri 

miljö, levande 

sjöar och vatten-

drag, FN:s håll-

barhetsmål 12.4 

P, S M, F UTIS, 

Biotadata-

basen 

(IVL) 

Utveckling 

Effekter på hälsa och ekonomi 

I1. Utsläpp kopplade till 

hälsodata 

Miljömål Frisk 

luft, FN:s håll-

barhetsmål 3.9 

I A, M, F, 

N 

UTIS, 

hälsodata 

Utveckling 

I2. Index på 

befolkningstäthet 

 I A SCB Utveckling 

I3. Miljöskadekostnad 

kopplat till värdeökning 

för industrin 

EEA-

utvärdering, 

FN:s hållbar-

hetsmål 12.4 

I N, M, F E-PRTR, 

SCB 

Utveckling 

Åtgärder 

R1. Utsläpp per 

produktionsvolym jäm-

fört med BAT AEL 

BAT för olika 

industrier 

P, R N, M, B UTIS, 

BAT 

Utveckling 

R2. Utsläpp av SO2 från 

järn- och stålindustrin 

BAT för järn- 

och stålindustrin 

P, R N, M, B UTIS Data finns 

 

R3. Utsläpp av PM10 till 

luft från pappers- och 

massaindustrin 

BAT för 

pappers- och 

massaindustrin 

P, R N, M, B UTIS Data finns 

 

R4. Mått på kännedom 

om PRTR 

PRTR artikel 

11. 

R(?) M, B UTIS Utveckling 

* D = Driver (drivkrafter), P = Pressure (påverkan), S = State (tillstånd), I = Impact 

(effekter), R = Response (åtgärder) 

** N = Näringsliv, A = Allmänhet, M = Myndigheter, B = Beslutsfattare, F = Forskare 
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Summary 
 

Ever since the Protocol on PRTR was introduced, the purpose of the 

Protocol has been to make information on emissions from the industry 

available to the public, and to try to popularize and communicate existing 

emissions data in an accessible manner. Recently, the EU Commission 

described its work towards an increased use of PRTR data for policy 

making and for the public,
6
 and the EEA has, in its plan for 2014-2018, 

expressed the ambition to develop indicators regarding industrial 

emissions
7
. In Sweden, the Environmental Protection Agency is working 

with issues regarding the PRTR, and the most recent long-term strategy 

from 2014 for the program area "hazardous substances" emphasized the 

importance of public availability of emission data from the PRTR. In the 

long-term strategy, it was also discussed how to develop indicators that are 

based on PRTR data and that relates to the Swedish environmental objective 

A Non-Toxic Environment.
8
 

The present project is based on these ambitions and presents a list of 

potential indicators that are mostly based on PRTR data. Within the project, 

a broader view is taken, and in addition to look at only PRTR data the so 

called DPSIR framework
9
 has been used in order to group together and 

systemize the proposed indicators. By using this framework, questions such 

as which factors drive the emissions and what the consequences are, can be 

answered. In this way, PRTR data is put in a wider perspective, making it 

easier to understand the connections between PRTR data and other factors 

in the society. In the table below, the proposed indicators have been grouped 

together according to this framework.  

In addition to a systematic presentation of the proposed indicators, a quality 

analysis has been carried out in order to establish to what extent emissions 

in PRTR represent total emissions. In general, diffuse emissions are not 

included in the Swedish PRTR, and by comparing data with emissions 

reported to CLRTAP, the percentage that is included in the PRTR can be 

obtained. 

                                                 
6
 European Commission, 2013. Report from the Commission to the European Parliament 

and the Council on progress in implementing Regulation (EC) 166/2006 concerning the 

establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). 

7
 EEA, 2014. Multiannual Work Programme 2014–2018. 

8
 Hansson, K. et al., 2014. Långsiktig plan för programområdet Farliga ämnen. 

9
 Drivers, pressures, state, impacts, responses. 
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A brief description of how the indicators can be presented on the Swedish 

PRTR webpage is also included. 

The objective of the project is not to compile data for the indicators, but 

rather to give suggestions to indicators that are of interest for development. 

For certain indicators, all data is easily accessible by e.g. the Swedish PRTR 

webpage, but for other indicators further development is necessary. This is 

described in a separate column in the table below. For some indicators 

where data is easily accessible, example charts have been produced for the 

report. 

A central issue in the project is how PRTR data can be aggregated in regards 

to different substances. In the report there are attempts to aggregate 

substances without using weighting factors for e.g. toxicity, which is a 

rather coarse method if one wants to obtain a measure of how hazardous the 

emissions are. To make a weighted aggregation is therefore a potential 

development and is included in the table below. There is also existing work 

in regards to this issue, e.g. Sörme et al., 2016, which is also undergoing 

development in an on-going project.
10

 
 

Table 2. Proposed indicators and their potential relation to objective/existing indicator, DPSIR 

classification, proposed target group, data source and whether there is easily accessible data or 

if there is need for further development. 

Indicator Relates to 

objective/ 

existing 

indicator 

DPSIR* Target 

group
**

 

Data source Data is easily 

accessible/ 

Needs 

developing 

Driving forces 

D1. Emissions related 

to industrial chemical 

use 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environ-

ment, 

Environ-

mental 

Accounts 

D, P Pu, A, 

Po, S, I 

Swedish 

PRTR, 

KemI 

Needs 

developing 

D2. Emissions related 

to value added, entire 

economy or by 

industry 

Environ-

mental 

Accounts 

D, P Pu, A, 

Po, S, I 

Swedish 

PRTR, 

Statistics 

Sweden 

Needs 

developing 

D3. Emissions related 

to production volume, 

entire economy or by 

industry 

Environ-

mental 

Accounts 

D, P Pu, A, 

Po, S, I 

Swedish 

PRTR, 

Statistics 

Sweden 

Needs 

developing 

                                                 
10

 Louise Sörme, SCB. Personal communication, 2016-02-09. 
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Indicator Relates to 

objective/ 

existing 

indicator 

DPSIR* Target 

group
**

 

Data source Data is easily 

accessible/ 

Needs 

developing 

D4. Consumption 

based PRTR emissions 

Generational 

goal, 

Environ-

mental 

Accounts 

D, P Pu, A, 

Po, S, I 

Swedish 

PRTR, E-

PRTR, 

Statistics 

Sweden 

Needs 

developing 

Pressures – emissions of separate substances 

P1. Emissions of lead Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environment 

P Pu, A, 

Po, S 

Swedish 

PRTR 

Data exist 

P2. Emissions of zinc Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environment 

P Pu, A, 

Po, S 

Swedish 

PRTR 

Data exist 

P3. Emissions of 

nutrients to water 

Environ-

mental 

objective 

Zero Eutro-

phication 

P Pu, A, 

Po, S 

Swedish 

PRTR 

Data exist 

P4. Emissions of 

separate substances in 

Sweden compared to 

EU27 (index, per 

capita or per GDP) 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environment 

P Pu, A, 

Po, S 

E-PRTR, 

Eurostat 

Data exist 

Pressures – aggregated emissions 

P5. Unweighted added 

substances by county 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environment 

P Pu, A, 

Po, S 

Swedish 

PRTR 

Data exist 

P6. Unweighted added 

substances by industry 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environ-

ment, 

Environ-

mental 

Accounts 

P Pu, A, 

Po, S 

Swedish 

PRTR 

Data exist 
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Indicator Relates to 

objective/ 

existing 

indicator 

DPSIR* Target 

group
**

 

Data source Data is easily 

accessible/ 

Needs 

developing 

P7. Unweighted added 

substances in Sweden 

compared to EU27 

(index, per capita or 

per GDP) 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environment 

P Pu, A, 

Po, S 

E-PRTR, 

Eurostat 

Data exist 

P8. Emissions of 

chemicals weighted by 

toxicity 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environ-

ment, UN 

sustainable 

development 

goal 12.4 

P Pu, A, 

Po, S 

Swedish 

PRTR, 

Usetox 

Needs 

developing 

State of the environment 

S1. Emissions related 

to atmospheric 

deposition 

Environ-

mental 

objective 

Natural 

Acidification 

Only 

P, S A, S Swedish 

PRTR, The 

Swedish 

Throughfall 

Monitoring 

Network 

Needs 

developing 

S2. Emissions related 

to concentrations in air 

Environ-

mental 

objective 

Clean Air 

P, S A, S Swedish 

PRTR, 

luftkvalitets-

mätningar 

Needs 

developing 

S3. Emissions of 

metals related to Moss 

survey on heavy 

metals 

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environment 

P, S A, S Swedish 

PRTR, Moss 

survey on 

heavy 

metals 

Needs 

developing 

S4. Dispersion 

modelling of emissions 

to air 

Environ-

mental 

objective 

Clean Air 

P, S I, Pu, A Swedish 

PRTR 

Needs 

developing 

S5. Emissions to water 

related to water status 

Environ-

mental 

objective 

Non-Toxic 

Environ-

ment, 

Flourishing 

Lakes and 

Streams 

 

P, S A, S Swedish 

PRTR, 

Rapporte-

ring Vatten-

direktivet 

Needs 

developing 
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Indicator Relates to 

objective/ 

existing 

indicator 

DPSIR* Target 

group
**

 

Data source Data is easily 

accessible/ 

Needs 

developing 

S6. Emissions related 

to environmental 

toxins in biota  

Environ-

mental 

objective A 

Non-Toxic 

Environ-

ment, 

Flourishing 

Lakes and 

Streams 

P, S A, S Swedish 

PRTR, 

Biotadata-

basen (IVL) 

Needs 

developing 

Impacts on health and economy 

I1. Emissions related 

to health data 

Environ-

mental 

objective 

Clean Air, 

UN sustain-

able deve-

lopment goal 

3.9 

I Pu, A, S, 

I 

Swedish 

PRTR, 

hälsodata 

Needs 

developing 

I2. Population density 

index 

 I Pu Statistics 

Sweden 

Needs 

developing 

I3. Environmental 

damage cost related to 

value added for the 

industry 

EEA-assess-

ment, UN 

sustainable 

development 

goal 12.4 

I I, A, S E-PRTR, 

Statistics 

Sweden 

Needs 

developing 

Responses 

R1. Emissions per 

production volume 

compared to BAT 

AEL 

BAT for 

various 

industries 

P, R I, A, Po Swedish 

PRTR, BAT 

Needs 

developing 

R2. Emissions of SO2 

from iron and steel 

industry 

BAT for iron 

and steel 

industry 

P, R I, A, Po Swedish 

PRTR 

Data exist 

R3. Emissions of PM10 

to air from pulp and 

paper industry 

BAT for 

pulp and 

paper 

industry 

P, R I, A, Po Swedish 

PRTR 

Data exist 

R4. Measure of 

knowledge of PRTR 

PRTR 

Article11. 

R(?) A, Po Swedish 

PRTR 

Needs 

developing 

* D = Drivers, P = Pressures S = State, I = Impact R = Responses 

** I = Industry, Pu = Public, A = Authorities, Po = Policy makers, S = Scientists 
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Bakgrund 
 

Utsläpp i siffror
11

 är det svenska utsläppsregistret i enlighet med PRTR
12

. 

Registret innehåller uppgifter om ca 1100 industriers årliga utsläpp av 

kemiska ämnen och avfallsmängder, samt utsläpp från vissa diffusa källor. 

Registret ska möjliggöra att allmänheten kan ta del av miljödata, samtidigt 

som data i registret kan användas på flera andra sätt. I den långsiktiga 

planen för sakområdet Farliga ämnen 2014 nämns följande exempel på hur 

utsläppsdata kan användas: 

 För internationell rapportering 

 Utgöra en prioriteringsgrund för åtgärder på nationell nivå 

 Utgöra underlag för att bedöma miljöpåverkan och risk för påverkan 

på ekosystem, både lokalt och nationellt 

 Verka pådrivande för frivilliga åtgärder inom industrin 

 Inom forskning 

 Ge information till allmänheten 

Informationen i Utsläpp i siffror skulle kunna bli mer användbar för 

allmänheten och för andra ändamål om det fanns lämpliga mått för 

uppföljning, t.ex. indikatorer, som kunde användas för att enkelt följa upp 

utvecklingen för påverkan på miljö av utsläppen av ämnen.  

I Sverige finns redan flera befintliga indikatorsystem såsom 

Miljömålindikatorerna
13

 och Miljöräkenskaperna
14

. Internationellt har t.ex. 

Europakommissionen och EEA under 2015 initierat ett europeiskt arbete 

kring att ta fram indikatorer för industriutsläpp.
15,16

 

I en rapport av Naturvårdsverket
17

 föreslås bland annat fortsatt arbete med 

indikatorer över utsläpp av kemiska ämnen baserat på E-PRTR-data (dvs. 

                                                 
11

 http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/  

12
 Pollutant Release and Transfer Register, se t.ex. http://www.unece.org/env/pp/prtr.html 

13
 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/  

14
 http://www.scb.se/miljorakenskaper/  

15
 Se PPT från workshop i Eionet-nätverket NRC Industrial Pollution: EEA, 2015. Session 

4.1. Indicators and SOE on industrial pollution. Johannes Schilling. 

16
 EEA, 2016. Industrial pollution fact sheet 2015. Sweden. Utkast. 

17
 Naturvårdsverket, 2012. Förslag till indikatorer för uppföljning av generationsmålet. 

Underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012. Rapport 6503. 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
http://www.unece.org/env/pp/prtr.html
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/
http://www.scb.se/miljorakenskaper/
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PRTR-data som rapporteras till EU) och i en annan rapport av 

Naturvårdsverket
18

 redovisas en möjlig utveckling av indikatorer ur PRTR.  

 

Syfte 

Projektet syftar till att ta fram förslag på indikatorer för påverkan på miljö 

av de utsläpp av kemiska ämnen som presenteras i Utsläpp i siffror
19

 

(Sveriges PRTR).  

Indikatorerna ska vid behov kunna användas som en del i det 

nationella arbetet med indikatorer för: 

 Miljömålsuppföljning 

 FN:s Hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) 

Projektet syftar också till att: 

 Koppla de föreslagna indikatorerna till 

miljöräkenskapssystemet när så är relevant (vid 

branschfördelade data) 

 Relatera till EEA:s indikatorsystem, särskilt indikatorer för 

industriutsläpp 

 Visa på hur indikatorerna kan användas som verktyg för 

kvalitetssäkring (t.ex. vid jämförelse produktionsvolym och 

utsläpp – plötsligt ökad produktionsvolym utan ökade utsläpp 

skulle kunna vara tecken på brist i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Naturvårdsverket, 2012. Konsumtionsbaserade miljöindikatorer. Underlag för 

uppföljning av generationsmålet. Rapport 6483. 

19
 http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/  

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
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Metod 
 

I det första skedet av projektet undersöktes de befintliga internationella och 

nationella indikatorer som listas under rubriken ”Syfte” ovan. Detta för att 

om möjligt utnyttja dessa och se till att det finns samstämmighet mellan det 

befintliga arbetet med indikatorer och de som föreslås i detta projekt. Det 

gjordes även en genomgång av tidigare rapporter och studier rörande 

miljöindikatorer. På nationell nivå rörde det följande: 

 Konsumtionsbaserade miljöindikatorer. Underlag för uppföljning av 

generationsmålet.
20

 

 Förslag till indikatorer för uppföljning av generationsmålet. 

Underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012.
21

 

 Using E-PRTR data on point source emissions to air and water – 

First steps towards a national chemical footprint.
22

 

och på internationell nivå: 

 Digest of EEA indicators 2014.
23

 

 The European environment – state and outlook 2015.
24

 

Med hänsyn till framtagen information om befintligt arbete med indikatorer 

och med data i Utsläpp i siffror som grund togs därefter förslag på 

indikatorer fram och grupperades enligt DPSIR-ramverket.
23

 De föreslagna 

indikatorerna utvärderades med hänsyn till nytta för potentiella användare, 

kvaliteten på bakomliggande data samt hur de kopplar till övrigt nationellt 

och internationellt arbete kring miljöindikatorer för industriutsläpp. 

För de indikatorer där det var möjligt inom ramen för detta projekt gjordes 

beräkningar för de föreslagna indikatorerna, för övriga indikatorer beskrevs 

förslaget och möjligheter till fortsatt utvecklingsarbete. 

                                                 
20

 Naturvårdsverket, 2012. Konsumtionsbaserade miljöindikatorer. Underlag för 

uppföljning av generationsmålet. Rapport 6483. 

21
 Naturvårdsverket, 2012. Förslag till indikatorer för uppföljning av generationsmålet. 

Underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012. Rapport 6503. 

22
 Sörme, L. et al., 2016. Using E-PRTR data on point source emissions to air and water – 

First steps towards a national chemical footprint. 

23
 EEA, 2014. Digest of EEA indicators 2014. EEA Technical report No 8/2014. 

24
 EEA, 2015. The European environment. State and outlook 2015. Synthesis report. 
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PRTR-data skiljer sig från E-PRTR-data för Sverige i det att en delmängd 

av PRTR-data utgör Sveriges rapportering till E-PRTR. PRTR innehåller 

något fler ämnen än E-PRTR och tröskelvärdena för utsläppen skiljer sig åt 

för vissa ämnen. Inom detta projekt används PRTR-data om inget annat 

anges.
25

 

PRTR-data för Sverige har hämtats från SMP 2015-10-20, 2015-10-23 och 

2016-01-13, och E-PRTR-data för Europa har hämtats från E-PRTR:s 

databas 2016-02-10. CLRTAP-data har hämtats från CEIP (Centre on 

Emission Inventories and Projections).
26

 Befolkningsdata för Sverige har 

hämtats från SCB
27

 och för EU från Eurostat
28

. Data över BNP har hämtats 

från Eurostat.
29

 

                                                 
25

 Se http://prtr.ec.europa.eu för den europeiska databasen E-PRTR. 

26
 http://www.ceip.at/  

27
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/ 

28
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-

projections/population-data/main-tables 

29
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables 

http://prtr.ec.europa.eu/
http://www.ceip.at/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/main-tables
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/main-tables
http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables
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Befintliga mål och indikatorer 
 

Miljömålen och miljömålsindikatorer 

Det finns 16 nationella miljömål och 108 miljömålsindikatorer som kopplar 

till ett eller flera av miljömålen.
30

 Av de miljömål som har en koppling till 

utsläppsdata som finns i PRTR är målet Giftfri miljö mest intressant då detta 

mål idag inte har en befintlig indikator som kopplar till utsläppsdata. Här 

har också PRTR-data störst potential att bidra med ytterligare information.  

Andra miljömål såsom Frisk luft, Ingen övergödning, Begränsad 

klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och 

Levande sjöar och vattendrag kopplar också till PRTR-data. För utsläpp till 

luft finns dock befintliga indikatorer som visar utsläpp baserat på mer 

heltäckande datakällor, t.ex. luftrapporteringen till CLRTAP. 

Även det övergripande generationsmålet har en koppling till de PRTR-

baserade indikatorerna i denna rapport, på så sätt att det målet handlar om 

att förbättra miljön i Sverige utan att påverka miljön negativt i andra länder. 

Indikatorn om konsumtionsbaserade PRTR-utsläpp, som inkluderar utsläpp 

utomlands orsakade av vår konsumtion, kopplar därför till generationsmålet. 

 

FN:s hållbarhetsmål 

I september 2015 antogs 2030 års agenda för hållbar utveckling av FN:s 193 

medlemsstater. Agendan tar upp tre dimensioner av hållbar utveckling: 

sociala, ekonomiska och miljömässiga, samt viktiga aspekter som rör fred, 

rättvisa och effektiva institutioner. Agendan utgörs av 17 stycken 

hållbarhetsmål, inklusive 169 delmål
31

, vilka man avser att följa upp och 

granska med hjälp av en uppsättning globala indikatorer. Denna utvärdering 

kommer att sammanställas i en årlig hållbarhetsrapport. Ramverket för de 

globala indikatorerna är inte framtagna ännu men förväntas godkännas av 

FN:s Statistikkommission i mars 2016. Efter ett förmodat godkännande ska 

både FN:s Ekonomiska och Sociala Råd och FN:s Generalförsamling anta 

ramverket. Tanken är att de globala indikatorerna ska kompletteras med 

                                                 
30

 http://www.miljomal.se/  

31
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  

http://www.miljomal.se/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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indikatorer på regional och nationell nivå, vilka ska utvecklas av 

medlemsstaterna själva. 

PRTR kopplar till de flesta hållbarhetsmålen, men kopplingen mellan 

utsläppsdata enligt PRTR är särskilt tydlig till de mål och delmål som anges 

i Tabell 3. 

 
Tabell 3. FNs Hållbarhetsmål, inklusive delmål, vilka kopplar särskilt tydligt till PRTR:s 

utsläppsdata. 

Mål Målbeskrivning Delmål Delmålsbeskrivning 

3 Säkerställa ett hälsosamt 

liv och främja 

välbefinnande för alla i 

alla åldrar 

3.9 År 2030, avsevärt minska antalet dödsfall och 

sjukdomar från farliga kemikalier och 

förorening och kontaminering av luft, vatten 

och mark. 

12 Garantera hållbara 

konsumtions- och 

produktionsmönster 

12.4 År 2020, uppnå en miljövänlig hantering av 

kemikalier och allt avfall under hela deras 

livscykel, i enlighet med överenskomna 

internationella ramverk, och avsevärt minska 

dess utsläpp till luft, vatten och mark i syfte 

att minimera deras negativa effekter på 

människors hälsa och miljön. 

 

Miljöräkenskaperna 

Miljöräkenskaperna är ett indikatorsystem uppbyggt för att stämma överens 

med nationalräkenskapernas indelning av ekonomin i branscher.
32

 I 

miljöräkenskaperna delas utsläpp upp per bransch, och kan på så sätt 

matchas mot förädlingsvärdet i motsvarande bransch. På så sätt kan man för 

varje bransch få fram en indikator på hur mycket utsläpp eller resurser som 

branschen kräver per producerad krona. 

Innan generationsmålet infördes i miljömålssystemet fanns det inte någon 

direkt koppling mellan miljöräkenskapernas indikatorer och miljömålen. 

Men i och med generationsmålets formulering om att överlämna en ren 

miljö till nästa generation utan att det sker på bekostnad av miljön 

utomlands, finns en koppling på så sätt att miljöräkenskaperna är en 

nödvändig del i beräkningen av konsumtionens utsläpp som också 

inkluderar de utsläpp som konsumtionen medför genom de produkter vi 

importerar från utlandet. 

                                                 
32

 Se EU-förordning om miljöräkenskaper: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011R0691-20140616  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011R0691-20140616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02011R0691-20140616
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Internationellt arbete med PRTR-indikatorer 

Redan vid instiftandet av PRTR-protokollet har det betonats att syftet med 

PRTR-data bland annat är att tillgängliggöra miljödata för allmänhet och 

beslutsfattare, för att på så sätt underlätta åtgärder för att minska 

miljöpåverkan från industrin.
33,34

 

Utvecklandet av indikatorer är en central del i att uppfylla detta syfte och på 

EU-nivå har nu EEA i sitt senaste flerårsprogram för 2014–2018 tagit upp 

som ett av målen inom området industriutsläpp att utveckla indikatorer inom 

området.
35,36

 Inom EEA:s Eionet-nätverk NRC Industrial Pollution pågår nu 

också ett arbete att ta fram faktablad för 33 länder i Europa, där bl.a. utsläpp 

av olika nyckelämnen relateras till utvecklingen av förädlingsvärdet i 

industrisektorn (dvs. ej i förhållande till hela BNP, utan till den delmängd av 

BNP som utgörs av industribranscher som tillverkningsindustrin, 

kemiindustrin och stålindustrin m.fl.).
37

 

EEA har också skrivit om utvecklingen av ett antal olika PRTR-utsläpp i 

förhållande till BNP i sin senaste SOER-rapport.
38

 På EEA:s hemsida finns 

också en indikator som beskriver utsläppsintensiteten (utsläppen per 

förädlingsvärde) för näringsämnen, tungmetaller och TOC inom 

tillverkningsindustrin, kemikalieindustrin, stålindustrin och 

livsmedelsindustrin, och huruvida dessa utsläpp frikopplats från 

utvecklingen av respektive branschs förädlingsvärde.
39

 

 

Indikatorer grupperade enligt DPSIR-

ramverket 

I denna rapport ser vi på utsläpp från ett bredare perspektiv genom att inte 

bara ta fram indikatorer baserade på endast PRTR-data, utan genom att 

                                                 
33

 Se t.ex. http://www.unece.org/env/pp/prtr.html 

34
 Se också OECD, 2013. Application, use and presentation of pollutant release and transfer 

registers (PRTR) data. 

35
 EEA, 2014. Multiannual Work Programme 2014–2018. 

36
 Se även PPT från workshop i Eionet-nätverket NRC Industrial Pollution: EEA, 2015. 

Session 4.1. Indicators and SOE on industrial pollution. Johannes Schilling. 

37
 EEA, 2016. Industrial pollution fact sheet 2015. Sweden. Utkast. 

38
 EEA, 2015. The European environment. State and outlook 2015. Synthesis report. 

39
 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/emission-intensity-of-

manufacturing-industries-1/assessment  

http://www.unece.org/env/pp/prtr.html
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/emission-intensity-of-manufacturing-industries-1/assessment
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/emission-intensity-of-manufacturing-industries-1/assessment
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också försöka sätta utsläppen i ett större sammanhang. Vad är det som 

orsakar utsläppen och vad har det för konsekvenser? 

För att systematiskt kunna svara på sådana frågor använder EEA ett 

indikatorramverk som kallas för DPSIR, där de olika bokstäverna står för: 

 

 D: Drivkrafter (drivers) 

 P: Påverkan (pressures) 

 S: Tillstånd (state) 

 I: Effekter (impacts) 

 R: Åtgärder (responses) 

 

 

 

 

Figur 1. DPSIR-ramverket. 

I detta projekt är t.ex. BNP, produktionsvolymer och inflödet av kemikalier 

till industrin exempel på drivkrafter (D), de har potential att driva utsläppen 

uppåt. Utsläppen är den påverkan (P) som industrin utsätter människor och 

miljö för. Tillståndet i miljön (S) är de halter av t.ex. metaller som kan 

återfinnas i mossa. Effekter (I) är de konsekvenser som tillståndet i miljön 

har på t.ex. människors hälsa, i form av t.ex. ökade cancerfall. För att 

motverka dessa effekter sätter man in åtgärder (R) i form av t.ex. 

lagstiftning och miljöskatter. I vår rapport är BAT-slutsatser exempel på 

sådana åtgärder. 

Här i denna rapport blir DPSIR-ramverket å ena sidan ett verktyg för att 

gruppera och strukturera indikatorerna på ett pedagogiskt sätt som är enkelt 

att kommunicera, och för att ge en översikt över hela det kemikaliska 

samhället där PRTR-utsläppen bara är en pusselbit. Å andra sidan fungerar 

det också som ett ramverk för att skapa kopplingar mellan de olika 

indikatorgrupperna (alltså grupperna D, P, S, I och R): går det att se ett 

samband mellan ökade vinster i en bransch och utsläppsökningar i samma 

bransch? Finns det en koppling mellan ökade cancerfall och ökade utsläpp 

inom ett visst geografiskt område? Vilka åtgärder har samhället satt in för 

att minska halterna av kväve och fosfor i Östersjön? 

Drivers Pressures State Impact Responses 
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Fullständighet och kvalitet på 
PRTR-data 
 

Som nämnts ovan rapporterar ca 1100 industrier sina utsläpp till PRTR. 

Verksamhetsutövarna lämnar en emissionsdeklaration till Svenska 

MiljörapporteringsPortalen (SMP) och därifrån hämtas data till det svenska 

PRTR-registret Utsläpp i siffror. Samtliga utsläppskvantiteter som 

rapporteras in till SMP av PRTR-kodade anläggningar hamnar på Utsläpp i 

siffror. Dock är det inte obligatoriskt att rapportera utsläpp under 

tröskelvärdet för det aktuella ämnet, vilket innebär att utsläppen inte 

representerar Sveriges totala industriutsläpp. När man ursprungligen ansatte 

tröskelvärdena var det mot bakgrunden att man skulle täcka 90 % av 

utsläppen från industrin. Utsläpp från industrier som inte är PRTR-kodade 

rapporteras inte heller till Utsläpp i siffror. Diffusa utsläpp, d.v.s. utsläpp 

från andra källor än punktkällor, är endast delvis presenterade på Utsläpp i 

siffror för utsläpp till luft och baseras då på rapporteringen till CLRTAP och 

UNFCCC.  

Det är viktigt att tänka på att utsläppen i Utsläpp i siffror inte är heltäckande 

då man kopplar ihop PRTR-data med andra data såsom förädlingsvärde eller 

produktionsstatistik.  

Utsläpp har rapporterats till PRTR sedan 2007. För åren 2010-2014 har 

utsläppsdata granskats och fel som har upptäckts har i många fall 

korrigerats. För de tidigare åren, 2007-2009 har inga korrigeringar gjorts, 

och det är därför rimligt att anta att dessa data inte är av lika god kvalitet 

som data för de senare åren. Dessutom har verksamhetsutövarna troligen 

blivit allt bättre på att rapportera data på rätt sätt under åren. 

 

Utsläpp till luft 

I en SMED-rapport från 2013
40

 undersökte man kvaliteten och 

fullständigheten i data som rapporteras till SMP och konstaterade att det i 

vissa fall saknas emissioner. Endast en anläggning rapporterar utsläpp av 

N2O till luft från sektorn intensiv animalieproduktion och intensivt 

vattenbruk. Ingen rapporterar utsläpp av CH4 från samma sektor, trots att det 

                                                 
40

 Sörme, L. et al., 2013. Mapping of emissions from reporting point sources and estimation 

of emission factors from reporting waste water treatment plants. SMED-rapport nr 120. 
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bör finnas utsläpp av dessa ämnen från sektorn. Man tittade också på vilka 

mätmetoder som användes för rapporterade värden och konstaterade att 

mätningar generellt används oftare än uppskattade värden. Dock baserades 

utsläpp av metaller till luft till stor del på beräkningar (50-60 %). 

För att göra en uppskattning på hur väl PRTR-data täcker Sveriges totala 

utsläpp till luft har vi i detta projekt jämfört PRTR-data med rapporteringen 

av luftutsläpp till CLRTAP. CLRTAP-rapporteringen ska täcka Sveriges 

totala utsläpp, inklusive diffusa utsläpp, och innefattar en rad olika 

datakällor och metoder för att uppskatta utsläpp där data inte finns.  

Två jämförelser har gjorts. Dels har de sektorer i CLRTAP-rapporteringen 

som motsvarar de industrier som finns i PRTR valts ut för en jämförelse där 

ungefär samma industrier ingår i båda rapporteringarna. I den andra 

jämförelsen har de totala utsläppen till CLRTAP jämförts med PRTR-data, 

vilket även visar på betydelsen av diffusa utsläpp. 

 

Jämförelse med motsvarande industrier 

En jämförelse med motsvarande industrier i rapporteringen till CLRTAP 

som rapporterar till PRTR gjordes för åren 2010-2013 för de 

luftföroreningar som är gemensamma för dataseten. För jämförelsen 

användes medelvärdet av de totala utsläppen 2010-2013 i PRTR respektive 

medelvärdet för de summerade utsläppen för motsvarande branscher 2010-

2013 i CLRTAP-rapporteringen. Diffusa utsläpp ingår inte i den här 

jämförelsen. Resultaten visas i Tabell 4.  

Det finns vissa brister i jämförelsen då samma punktkällor inte bygger på 

samma data i PRTR som i de internationella rapporteringarna. Till exempel 

så beräknas utsläppen från bränsleförbränning utifrån bränslestatistik och 

emissionsfaktorer i de internationella rapporteringarna medan PRTR-data 

rapporteras direkt av verksamhetsutövarna och kan vara baserade på olika 

metoder såsom mätningar, beräkningar eller uppskattningar. I 

rapporteringen till CLRTAP eftersträvas heltäckande rapportering från 

samtliga industrier, medan många utsläpp under tröskelvärdena inte 

rapporteras till PRTR. 
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Tabell 4. Andelen av respektive utsläpp som finns i PRTR jämfört med motsvarande branscher 

i CLRTAP för åren 2010-2013. Jämförelsen görs för medelvärdet av de totala utsläppen 2010-

2013 i PRTR respektive medelvärdet för de summerade utsläppen för motsvarande branscher 

2010-2013 i CLRTAP-rapporteringen. Diffusa utsläpp ingår inte. 

Ämne Andel i PRTR Ämne Andel i PRTR Ämne Andel i PRTR 

SO2 
42 % As 78 % Dioxin 57 % 

NOx 
79 % Pb 61 % Hexaklorbensen (HCB) - 

NH3 
35 % Cd 55 %     

CO 
54 % Cr 54 %     

TSP 
39 % Cu 78 %     

PM10 
37 % Hg 72 %     

    Zn 22 %     

* Inga utsläpp av hexaklorbensen (HCB) rapporterades i submission 2015 till CLRTAP för 

de industrier som finns i PRTR. 

Med undantag för hexaklorbensen (HCB) underskrider som förväntat 

utsläppen i PRTR utsläppen som rapporteras till CLRTAP. Rapporteringen 

av HCB till CLRTAP var inte fullständig i submission 2015 som data 

bygger på, vilket förklarar att utsläpp finns i PRTR men inte i 

rapporteringen till CLRTAP. Även rapporteringen av dioxin till CLRTAP 

saknade många källor i submission 2015. För tungmetallerna täcker PRTR-

data de nationella utsläppen med mer än 50 % med undantag för zink enligt 

denna jämförelse. 

En liknande jämförelse gjordes för ett fåtal ämnen i projektet Diffusa 

emissioner till luft och vatten från 2012
41

 med resultat i samma 

storleksordning.  

I rapporteringen till CLRTAP använder man sig till stor del av 

emissionsfaktorer som togs fram för mer än tio år sedan. Man misstänker att 

emissionsfaktorerna för många ämnen, t.ex. partiklar och SO2, överskattar 

utsläppen och ett arbete att uppdatera emissionsfaktorerna ska initieras 

under 2016. Täckningen av PRTR-data kan därför vara bättre än vad Tabell 

4 indikerar. En sådan här jämförelse kan användas för att undersöka 

kvaliteten både på PRTR-data och på rapporteringen till CLRTAP. 

 

                                                 
41

 Hansson, K. et al., 2012. Diffusa emissioner till luft och vatten. SMED-rapport nr 106. 
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Jämförelse med totala utsläpp 

I Tabell 5 visas hur stor del av data som rapporteras till CLRTAP 

(submission 2015) som finns i PRTR. Siffran visar medelvärdet av andelen 

2010-2013. Det är viktigt att poängtera att de diffusa utläppen inte har 

exkluderats ur de nationella rapporterade totalerna till CLRTAP vid denna 

jämförelse.  

 
Tabell 5. Medelvärde (totalt utsläpp) av andelen av respektive utsläpp som finns i PRTR 

jämfört med CLRTAP eller UNFCCC för åren 2010-2013. Diffusa utsläpp ingår i data från 

CLRTAP. 

Ämne Andel i PRTR Ämne Andel i PRTR Ämne Andel i PRTR 

SO2 38 % As 70 % Dioxin 50 % 

NOx 26 % Pb 34 % HCB 11 469 % 

NH3 9 % Cd 38 %     

CO 8 % Cr 51 %     

TSP 14 % Cu 6 %     

PM10 15 % Hg 61 %     

    Zn 15 %     

 

Resultaten visar återigen att rapporteringen av HCB till CLRTAP inte är 

fullständigt, endast ett fåtal källor inom transportsektorn inkluderar HCB i 

submission 2015.  

Enligt resultaten i Tabell 4 och Tabell 5 finns det betydande utsläppskällor 

som inte är med i PRTR. Dessa har speciellt stor betydelse för NOx, NH3, 

CO, partiklar, bly, kadmium och koppar. Därför är det viktigt att vara extra 

försiktig med indikatorer som på något sätt ska säga något om de totala 

utsläppen. För att skapa indikatorer som bättre representerar Sveriges totala 

utsläpp till luft skulle man kunna lägga till de diffusa utsläppen som 

rapporteras till CLRTAP till punktkällorna i PRTR. 
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Utsläpp till vatten 

Fullständigheten på data i PRTR skiljer sig mellan ämnen. I SMED-

rapporten från 2013
42

, där man undersökte hur många anläggningar som 

rapporterar varje ämne, konstaterade man att förutom AOX, fenoler och 

TOC/CODCr rapporteras organiska ämnen till vatten mycket sällan, och i de 

fall de rapporteras är det ofta i mängder under tröskelvärdet till E-PRTR. I 

SMED-rapporten konstaterar man även att den metod som oftast används 

för de rapporterade värdena till vatten är mätningar. Mätningar innebär 

ibland en ytterligare felkälla då värden som är under detektionsgränsen 

rapporteras på olika sätt. Detta är speciellt relevant för utsläpp av organiska 

ämnen till vatten som förekommer i mycket små mängder och ofta är 

svårare att mäta än t.ex. metaller.  

Generellt härstammar en stor del av totala utsläpp till vatten från diffusa 

källor. SMED har, på uppdrag av Naturvårdsverket, även sammanställt 

diffusa utsläpp till vatten vid ett flertal tillfällen och en jämförelse av diffusa 

utsläpp och utsläpp som rapporteras till E-PRTR har gjorts i en SMED-

rapport från 2015
43

. I rapporten framkommer att kväveutsläppen från 

anläggningar som inte omfattas av rapporteringen till E-PRTR är större än 

de som inkluderas i E-PRTR och för fosfor kommer lite mindre än hälften 

av utsläppen från anläggningar som inte är med i E-PRTR. Något större del 

av utsläppen omfattas av PRTR, dock representerar dessa utsläpp endast en 

liten del av utsläppen som rapporteras i vattenrapporteringen som även 

omfattar diffusa utsläpp. Även för tungmetaller inkluderas endast en liten 

del av utsläppen till luft och vatten av data i PRTR.  

 

                                                 
42

 Sörme, L. et al., 2013. Mapping of emissions from reporting point sources and estimation 

of emission factors from reporting waste water treatment plants. SMED-rapport nr 120. 

43
 Hansson, K. et al., 2012. Diffusa emissioner till luft och vatten. SMED-rapport nr 106. 
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Förslag på indikatorer 
 

Ett antal förslag på indikatorer baserade på PRTR-data presenteras kortfattat 

här. I Tabell 1 i sammanfattningen listas samtliga föreslagna indikatorer och 

korta fakta om varje indikator. 

 

Indikatorer kopplade till drivkrafter 

D1. Utsläpp kopplade till industriernas kemikalieanvändning 

Med vetskap om industriernas kemikalieanvändning går det att få en 

indikation dels på hur mycket de släpper ut, dels hur effektivt deras 

reningsprocesser fungerar om man tittar på kvoten utsläpp per insats 

kemikalie. Här finns branschfördelad data i Produktregistret från 

Kemikalieinspektionen tillgängligt.
44

 En sådan här beräkning kompliceras 

dock av att man måste ta hänsyn till mängden kemikalier som hamnar i den 

tillverkade produkten, samt att det kan vara svårt att följa de 

omvandlingsprocesser som kemikalierna genomgått i 

industrianläggningarna. 

 

D2. Utsläpp av ämne i relation till utvecklingen av förädlingsvärdet 

Denna indikator är till för att belysa hur utsläppen eventuellt utvecklas i takt 

med den ekonomiska utvecklingen och om en frikoppling skett mellan 

utsläpp och ekonomi.
45

 I indexdiagrammet nedan görs detta för de totala 

oviktade utsläppen (exklusive CO2) till luft från alla branscher, samt även 

för zink, bly och PM10 från alla branscher. Ett alternativ till indexdiagram är 

att titta på kvoten mellan utsläpp och BNP, den så kallade utsläpps-

intensiteten – minskar denna är man på rätt väg. 

Totala oviktade utsläpp innebär att utsläppen summeras rakt av utan att man 

gör någon viktning baserad på utsläppsämnenas toxicitet. Ett sådant här mått 

kan anses vara något grovt och förenklat, men kan vid jämförelse med BNP 

                                                 
44

 http://www.kemi.se/hitta-direkt/produktregistret  

45
 Med ekonomi avses här hela BNP. En annan möjlighet är att istället göra en jämförelse 

med förädlingsvärdet bara inom industrisektorn, dvs. med en delmängd av BNP. Detta görs 

i EEA, 2016. Industrial pollution fact sheet 2015. Sweden. Utkast. 

http://www.kemi.se/hitta-direkt/produktregistret
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ändå ge en indikation på om industriernas utsläpp i stort följer BNP-

utvecklingen eller ej. 

 
Figur 2. Utvecklingen av BNP i relation till svenska utsläpp till luft, totalt oviktat (exklusive 

CO2), och av zink, bly och PM10. 

 

Det är även möjligt att ta fram branschvisa indikatorer, dvs. totala oviktade 

utsläpp per bransch jämfört med förädlingsvärdet per bransch. Här är det 

dock viktigt att matcha nationalräkenskapernas branschindelning (SNI) med 

den branschindelning som finns i UTIS och SMP, då dessa inte är helt 

överensstämmande. Ett sådant utvecklingsprojekt vore liktydigt med att 

göra miljöräkenskaper av PRTR-data.
46

 

 

D3. Utsläpp av ämne i relation till utvecklingen av 

produktionsvolymen 

Ett annat alternativ är att relatera utsläppen till den faktiska produktions-

volymen per anläggning eller per bransch. Produktionsdata finns i Industrins 

varuproduktion från SCB
47

 där totaler i ton på produktionsvolymer per 

bransch går att ta fram.
48

 Dock kan sekretessregler samt matchning mellan 

anläggningar i SCB:s data och data i SMP medföra problem. Säkrare 

produktionsdata som bättre går att koppla till utsläppsdata hade kunnat 

erhållas om verksamhetsutövarna hade rapporterat produktionsvolymer i ton 

tillsammans med utsläpp i SMP. Är man bara intresserad av utvecklingen i 

                                                 
46

 Detta gjordes i Sörme, L. et al., 2016. Using E-PRTR data on point source emissions to 

air and water – First steps towards a national chemical footprint. 

47
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/Industrins-varuproduktion-IVP/  

48
 Ida Björk, SCB. Personlig kommunikation, 2016-02-11. 
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produktionsvolymen så går dock volymutvecklingen
49

 av förädlingsvärdet 

per bransch lika bra att använda, eftersom det speglar hur den fysiska 

volymen av produkter från branschen förändras över tid. 

 

D4. Konsumtionsbaserade PRTR-utsläpp 

PRTR-data indelade per SNI-bransch, dvs. miljöräkenskaper för PRTR-

utsläpp som nämns ovan, är en förutsättning för att ta fram så kallade 

konsumtionsbaserade PRTR-utsläpp. Detta innebär att man försöker 

beräkna hur stora utsläpp som t.ex. den privata konsumtionen av olika 

produkter genererar genom hela produktionskedjan, ett så kallat chemical 

footprint.
50

 Detta görs med hjälp av input–output-analys baserat på data från 

nationalräkenskaperna i kombination med data från just miljöräkenskaperna. 

I artikeln av Sörme et al., ingår endast utsläppen inom landet, men på sikt är 

tanken att även utsläpp som sker utanför landets gränser på grund av svensk 

konsumtion ska ingå.
50

 

 

Indikatorer kopplade till påverkan – 

utsläpp av enskilda ämnen 

Dessa indikatorer är enkla att uppdatera och ger en total bild av utsläppen av 

ett specifikt ämne. Vid valet av indikatorer för enskilda ämnen har flera 

faktorer beaktats. Framför allt bör ämnet som väljs vara intressant, till 

exempel genom att ha stor toxisk effekt. Utsläppen av ämnen bör också vara 

väl representerade i PRTR och inte sakna viktiga bidrag. Både utsläpp av 

bly och zink kopplar till miljömålet Giftfri miljö och är enkla indikatorer 

som skulle kunna användas av många målgrupper. 

 

P1. Utsläpp av bly 

Indikatorn utsläpp av bly visar landets totala blyutsläpp enligt data i PRTR. 

Bly är ett intressant ämne eftersom det är en prioriterad tungmetall med 

erkänd toxisk effekt på människa och miljö. Dessutom är bly förbjudet i 

många produkter i Sverige. 

                                                 
49

 Detta motsvarar förädlingsvärdet till fasta priser, dvs förädlingsvärdet justerat för 

inflation. 

50
 Sörme, L. et al., 2016. Using E-PRTR data on point source emissions to air and water – 

First steps towards a national chemical footprint. 
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Kopparproduktion är den största källan till utsläpp av bly till luft enligt 

PRTR medan pappers- och massaindustrin står för den största delen av 

blyutsläpp till vatten. 66-75 anläggningar rapporterade utsläpp till luft 

medan 125-131 anläggningar rapporterade utsläpp till vatten för åren 2007-

2014. Det tyder på att resultaten är relativt robusta då en enstaka 

anläggnings bidrag bör vara relativt litet. 

 
Figur 3. Totala utsläpp av bly till luft och vatten. 

 

P2. Utsläpp av zink 

Utsläpp av zink till vatten som rapporteras till PRTR kommer 

huvudsakligen från pappers- och massaindustrin. En minskning av utsläppen 

har skett under 2012-2014. Utsläppen till luft kommer framför allt från järn- 

och stål och kopparproduktion. Indikatorn är intressant eftersom utsläpp av 

zink rankades högst i listan på PRTR-ämnenas bidrag till toxisk påverkan på 

människan i studien av Sörme et al. (2015). Mellan 164 och 176 

anläggningar rapporterade utsläpp av zink till vatten till PRTR under 2007-

2014 och för utsläpp till luft rapporterade 49 till 66 anläggningar utsläpp.  
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Figur 4. Totala utsläpp av zink till luft och vatten. 

 

P3. Utsläpp av näringsämnen till vatten 

Tillförsel av fosfor och kväve till kusten från vattendrag finns som 

miljömålsindikatorer för att följa upp miljömålet Ingen övergödning. 

Näringsämnena från vattendrag kommer framför allt från diffusa källor men 

även från industrier och anläggningar som rapporterar till PRTR. En 

indikator som visar PRTR-data för utsläpp av kväve och fosfor till vatten 

uppdelat på de branscher som släpper ut mest är därför intressant och kan 

komplettera de befintliga miljömålsindikatorerna för miljömålet Ingen 

övergödning från industrins perspektiv. 

 
Figur 5. Utsläpp av kväve till vatten. 
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Figur 6. Utsläpp av fosfor till vatten. 

 

De största källorna till utsläpp av kväve och fosfor till vatten som finns med 

i PRTR är avloppsreningsverk och pappers- och massaindustrin. Endast åren 

2009-2014 visas i diagrammen då utsläppen för de två första åren är 

betydligt högre och anses otillförlitliga. Utsläppsmängderna ligger på en 

relativt konstant nivå för hela tidsserien 2009-2014. 

En möjlig utveckling av dessa indikatorer är att titta på utsläpp per capita. 

Detta skulle vara särskilt relevant för avloppsreningsverk där hushållen 

bidrar till stor del till utsläppen av näringsämnen. En sådan indikator för 

utsläpp av totalkväve och totalfosfor visas i Figur 7 och Figur 8 nedan. 

Speciellt för kväve syns då en minskande trend under perioden. 
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Figur 7. Utsläpp av totalkväve till vatten per capita. 

 

 
Figur 8. Utsläpp av totalfosfor till vatten per capita. 
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Indikatorer kopplade till påverkan – 

aggregerade utsläpp 

Även om det är väldigt förenklat att summera utsläppen av alla ämnen i 

PRTR utan att göra någon särskild viktning, kan det ändå vara ett intressant 

alternativ för att se hur utvecklingen i stort ser ut för miljöpåverkan från 

industriella utsläpp, och för jämförelser mellan branscher, län och länder. I 

de summeringar som gjorts nedan exkluderas dock CO2, eftersom CO2 

annars skulle varit helt dominerande i utsläppskurvorna (CO2 utgör ca 99 % 

av de totala utsläppen i PRTR). 

 

P5, P6. Oviktade summerade utsläpp per län eller bransch 

I figuren nedan görs en jämförelse mellan Sveriges län av utvecklingen för 

de totala oviktade utsläppen (exklusive CO2) till luft, för att se i vilka län 

som utsläppen har förändrats mest. I diagrammet är det Uppsala län, 

Gotlands län och Blekinge län som haft den största procentuella ökningen 

av totala PRTR-utsläpp sedan 2007. 

 
Figur 9. Jämförelse mellan olika län i Sverige för totala oviktade utsläpp (exklusive CO2) till 

luft. 

 

De totala oviktade utsläppen per län kan även presenteras som absoluta tal. I 

diagrammet nedan görs detta för de fem län som har störst utsläpp. 
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Figur 10. De fem län i Sverige som har störst totala utsläpp (exklusive CO2) till luft. 

 

Motsvarande indikatorer kan även tas fram per bransch, för att se vilka 

branscher som förändrat sina utsläpp mest, respektive vilka branscher som 

släpper ut mest. 

 

P4, P7. Jämförelse Sverige/EU27, totalt oviktat och för enskilda ämnen 

I figuren nedan görs en jämförelse mellan Sveriges totala E-PRTR-utsläpp 

till luft och motsvarande total för EU27.
51

 I diagrammet görs även en 

jämförelse av utvecklingen för utsläppen av PM10 till luft i Sverige och i 

EU27. 

 
Figur 11. Jämförelse mellan Sverige och Europa för utsläpp till luft, totalt oviktat (exklusive 

CO2) och av PM10. 

                                                 
51

 Data från http://prtr.ec.europa.eu.   
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I diagrammet ovan görs jämförelsen med index. Man kan här se hur data för 

EU27 ser något märklig ut. Troligen är det ett datafel där mer noggrann 

utredning krävs för att hitta orsaken till felet. EEA är medvetna om att det 

förekommer så kallade outliers som kan förstöra trovärdigheten av hela 

datasetet och frågan diskuterades vid det senaste expertgruppsmötet. Det 

kan dock ändå tjäna som illustration över hur aggregerade indikatorer som 

dessa kan användas för att kvalitetssäkra PRTR-data. 

Andra möjligheter vid jämförelse mellan Sverige och Europa är att titta på 

utsläppen per capita eller per BNP-enhet. Detta görs i figurerna nedan, där 

man kan se att Sverige har lägre utsläpp per person eller per BNP-enhet än 

vad EU27 har i snitt. 

 
Figur 12. Jämförelse mellan Sverige och EU27 för utsläpp till luft per capita, totalt oviktat 

(exklusive CO2). 

 

 
Figur 13. Jämförelse mellan Sverige och EU27 för utsläpp till luft per BNP-enhet, totalt oviktat 

(exklusive CO2). BNP är i köpkraftsjusterade (PPP) 2007 års fasta priser. 
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P8. Utsläpp av kemikalier viktade med toxicitet 

Ett annat sätt att summera olika ämnen är att vikta ämnena med någon 

faktor som beskriver ämnets miljöpåverkan. Att vikta olika ämnen är att 

föredra om man vill ha en indikation på en viss typ av miljöpåverkan för att 

ta hänsyn till ämnenas olika egenskaper. 

För toxicitet av metaller och organiska toxiska ämnen har en sådan metod 

behandlats i flera studier. I Sörme et al., 2016,
52

 gör man detta med hjälp av 

USEtox som ett led i att utveckla ett kemiskt fotavtryck och i 

Naturvårdsverkets rapport om konsumtionsbaserade miljöindikatorer
53

 har 

USEtox använts för att beräkna potentiella miljöeffekter.
54

 USEtox är en 

modell för att karaktärisera kemikaliers toxiska effekt på människa och 

miljö. Modellen genererar karaktäriseringsfaktorer som kan användas för att 

vikta olika ämnen med avseende på toxisk påverkan. En sådan viktning av 

en rad tungmetaller och organiska ämnen registrerade för Sverige i E-PRTR 

presenterades i artikeln av Sörme et al., 2016, för utsläppsåret 2008 och kan 

göras på motsvarande sätt för hela tidsserien även för PRTR-data. Eftersom 

vissa ämnen i E-PRTR och PRTR inte fullständigt motsvarar ämnena i 

USEtox gjordes en del antaganden i studien där ett visst ämne fick 

representera en ämnesgrupp. Antaganden gjordes även rörande mottagare. 

Liknande antaganden kan göras för framtagandet av en indikator av detta 

slag som omfattar fler år. 

I Naturvårdsverkets rapport
55

 rekommenderas att göra separata beräkningar 

för tungmetaller och organiska ämnen då tungmetaller fick en relativt hög 

toxisk påverkan enligt metoden som kan bero dels på modellens relativt 

långa tidsperspektiv och dels fullständigheten i de rapporterade utsläppen. I 

en ny version av USEtox som nu finns tillgänglig har faktorerna ändrats, 

vilket kan påverka denna rekommendation. 

 

  

                                                 
52

 Sörme, L. et al., 2016. Using E-PRTR data on point source emissions to air and water – 

First steps towards a national chemical footprint. 
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Indikatorer kopplade till tillståndet i miljön 

Genom att skapa indikatorer som kopplar PRTR-data till miljödata kan man 

visa på samband mellan utsläpp och tillståndet i miljön. 

 

Indikatorer kopplade till luftkvalitet 

Eftersom luftföroreningar kan transporteras långa sträckor finns inget enkelt 

samband mellan utsläpp till luft och luftkvalitet. För att ta fram en indikator 

som visar på ett samband mellan utsläpp och luftkvalitet är det därför 

intressant att även ta i beaktning transporten av luftföroreningar. EMEP 

(European Monitoring and Evaluation Programme)
56

 tar genom NILU 

(Norsk Institutt for Luftforskning)
57

 fram data på sådana transporter som 

skulle kunna användas i kombination med mätningar av luftföroreningar 

som presenteras nedan. 

S1. Utsläpp kopplade till deposition 

Nedfall av kväve och nedfall av svavel finns som befintliga 

miljömålsindiaktorer för miljömålet Bara naturlig försurning. Dessa 

indikatorer skulle man kunna bygga vidare på till att koppla till 

utsläppskvantiteter från PRTR och visa geografiskt. Depositionsmätningar 

görs på ett 60-tal platser i Sverige som krondroppsmätningar
58

 och ett något 

mindre antal i öppet fält. Fördelen med krondroppsmätningar är att både 

torr- och våtdeposition kommer med i mätningarna.  

För att skapa en heltäckande bild bör även diffusa utsläpp inkluderas, 

speciellt om den geografiska upplösningen är lägre, t.ex. på länsnivå. Om en 

sådan här indikator tas fram för en högre geografisk upplösning kan det 

även vara relevant att använda endast punktkällor från PRTR. 

S2. Utsläpp kopplade till halter i luft 

För att koppla utsläpp till luft till halter av luftföroreningar kan en indikator 

som visar utsläpp till luft och lufthalter i samma diagram vara intressant. I 

Sverige mäts lufthalter regelbundet för att uppfylla krav från EU och 

nationell lagstiftning. På fyra platser i Sverige mäts halter av PM10
59

 och 
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tungmetaller
60

 i regionala bakgrundshalter som skulle kunna jämföras med 

PRTR-data. 

S3. Utsläpp av metaller till luft kopplade till metaller i mossa 

Man har under en längre tid undersökt halter av metaller i mossa från olika 

platser i Sverige. Undersökningen görs vart femte år och utfördes första 

gången 1975 och senast 2010.
61

 Man har redan jämfört utsläppsmängder 

med halter i mossa på nationell skala och även på Europeisk nivå genom att 

använda metallutsläpp rapporterade till CLRTAP. Här skulle man kunna 

utnyttja den geografiska uppdelningen av PRTR-data för att göra en 

jämförelse med mosshalter för att se det geografiska sambandet mellan 

utsläppskällor och halter i miljön. Indikatorn kan endast tas fram för ett år 

(2010) än så länge. 

S4. Spridningsmodellering av utsläpp 

Eftersom alla utsläpp till luft i PRTR-rapporteringen är koordinatsatta är det 

möjligt att göra spridningsberäkningar för punktutsläppen som rapporteras 

till PRTR. Utsläppsdata i PRTR bidrar med detaljerade data som skulle 

kunna användas för spridningsberäkningar med hög upplösning inom en 

specifik region, där modellen även tar hänsyn till kemiska reaktioner.
62

  

Resultatet av en sådan här indikator skulle visa på industrins påverkan på 

luftkvaliteten inom en region i Sverige i en hög geografisk upplösning. För 

att få en total bild av luftkvaliteten bör man även ta med långväga 

transporter av luftföroreningar och bidraget från diffusa källor (t.ex. 

trafiken).  

Rapporteringen av Large Point Sources (LPS) är en del av rapporteringen 

till CLRTAP (Annex VI) som Sverige för närvarande inte gör men som kan 

komma att göras. I LPS-rapporteringen efterfrågas uppgifter om stora 

anläggningars skorstenshöjder som skulle vara användbara vid en sådan här 

spridningsmodellering. För närvarande baseras uppgifter om 

skorstenshöjder ofta på schabloner som inte alltid är representativa för 

Sveriges industrier.
62 
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Indikatorer kopplade till vattenkvalitet 

Det finns en mängd olika miljöövervakningsprogram för vattenkvalitet. 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige)
63

 är en metadatabas med samlad 

information om vilken vattenmiljödata som finns och var den finns. På 

liknande sätt som man kan visa PRTR-data för utsläpp till luft tillsammans 

med data på luftkvalitet skulle man kunna koppla PRTR-data för utsläpp till 

vatten med miljödata för vatten. Som nämnts ovan omfattar data i PRTR 

endast en delmängd av de totala utsläppen till miljön, och särskilt för vatten 

kommer en större del av utsläppen från källor som inte är med i PRTR. 

Därför måste man vara försiktig när man låter PRTR-data presentera 

utsläppen av ett ämne, och en mer komplett bild skulle även innehålla 

utsläpp från diffusa källor. 

S5. PRTR-data kopplade till statusklassning 

Enligt Vattendirektivet ska vattensamlingar klassas för att visa på hur 

vattensamlingen mår.
64

 Bland annat klassas vattensamlingar enligt kemisk 

status där halter av vissa prioriterade kemiska ämnen jämförs mot 

gränsvärden för ämnena varefter det bedöms om vattensamlingen uppnår 

god kemisk status eller ej. Bland annat mäts halter av tungmetaller. En 

koppling mellan utsläpp till dessa vattensamlingar och den kemiska statusen 

i vattensamlingen skulle ge en indikation på hur utsläpp från industrin 

påverkar halter av kemiska ämnen i vattnet. En sådan indikator skulle kunna 

visas på en karta där utsläppsnivåer av ett visst ämne eller en grupp av 

ämnen visas tillsammans med statusklassificeringar. 

S6. Miljögifter i biota 

Genom den nationella miljöövervakningen finns en mängd miljödata 

tillgänglig, såsom miljögifter i biota där tungmetaller och organiska 

miljögifter mäts.
65

 Då utsläppsdata för organiska miljögifter troligen är 

mycket bristfällig i PRTR skulle en koppling med dessa data i sin tur inte 

vara av så god kvalitet. Däremot skulle man kunna jämföra utsläpp av 

tungmetaller med förekomsten av tungmetaller i biota med något bättre 

kvalitet. Data skulle kunna visas geografiskt uppdelad i Sverige. 
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Indikatorer kopplade till effekter på hälsa 

och ekonomi 

I1. Indikatorer kopplade till hälsodata 

En indikator som kopplar utsläpp till hälsodata skulle vara intressant för 

många olika målgrupper, såväl för miljömålsuppföljning som för 

allmänheten. I Israel har man tittat på antalet nya cancerfall som inte kan 

förklaras av faktorer som till exempel ålder, socio-ekonomi eller rökning 

och associerat dessa med luftföroreningar.
66

 

Att ta fram en indikator som visar på kopplingen mellan utsläpp och 

människors hälsa är dock inte självklart då luftföroreningar endast utgör en 

del av orsaken till ohälsa. Forsberg och Segerstedt
67

 vid Umeå universitet 

har utvärderat metoder för att ta fram en indikator baserad på hälsoregister 

och haltmätningar. De menar att frekvensdata (t.ex. antal sjukdomsfall per 

år) inte är underlag för en rättvisande indikator då det finns många olika 

faktorer som spelar in och beroende på vilken typ av data man använder kan 

man få olika trender. De menar att ett bättre mått är att titta på 

korttidssambanden mellan halter i luft och ohälsovariabler från register för 

att kunna kvantifiera antal fall per år som beror på korttidsexponering för 

luftföroreningar. 

I en jämförelse mellan utsläpp av luftföroreningar och hälsodata blir 

sambandet ännu mer komplext, och en utförlig utredning skulle troligtvis 

behövas för att hitta en indikator som är relevant och inte missvisande. 

 

I2. Index på befolkningstäthet vid en anläggning 

För att ge en indikation på i vilken utsträckning direkta utsläpp från en 

industri påverkar människor kan en indikator på befolkningstätheten vid den 

aktuella anläggningen vara intressant. Indikatorn kan uttryckas i 

personer/area eller i en grövre skala, t.ex. låg, medel och hög 

befolkningstäthet och presenteras i en karta tillsammans med anläggningen. 

En sådan indikator skulle kunna fungera som en enkel riskanalys för 

industrin och allmänheten som visar på hur många som berörs av de direkta 

utsläppen från en industri. 

SCB har GIS-baserad befolkningsdata där det t.ex. går att ta fram antal 

invånare inom en radie av 1000 meter från en anläggning. I PRTR-
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databasen finns koordinater för respektive anläggning, vilket är en 

förutsättning för att kunna göra ett sådant GIS-baserat datauttag och visa 

resultatet på en karta. 

 

I3. Miljöskadekostnad kopplat till värdeökning för industrin 

EEA har räknat på miljö- och hälsokostnader av luftföroreningar 

rapporterade till E-PRTR, senast för åren 2008-2012.
68

 Resultaten visar 

vilka anläggningar i Europa som står för de största miljö- och 

hälsokostnaderna. Som en utveckling av denna indikator skulle man kunna 

inkludera industriernas värdeökning, t.ex. i form av förädlingsvärdet, för att 

på så sätt sätta industriernas miljöpåverkan i relation till samhällsnyttan. 

Antingen kan man direkt använda sig av resultaten från den färdiga analysen 

som EEA har gjort, eller så kan man bygga ut analysen med fler ämnen eller 

göra en motsvarande analys med en alternativ modell. 

 

Indikatorer kopplade till åtgärder 

R1. Utsläpp per produktionsvolym kopplade till BAT 

BREF (Best Available Techniques reference document) sammanställs av 

IPPC för Europas industrier och beskriver utsläpps- och konsumtionsnivåer 

kopplade till BAT (Best Available Techniques).
69

 I Sverige införs BAT-

slutsatser i Sverige som bindande krav i industriutsläppsförordningen.
70

 

Indikatorer för enskilda ämnen för branscher som har ett uppdaterat BAT-

beslut kan visa på vilken effekt dessa BAT-beslut har för utsläpp i 

branschen. För tidsperioden 2010-2014 har BAT-beslut uppdaterats för 

följande branscher: 

 Järn- och ståltillverkning (2012) 

 Tillverkning av glas och mineralull (2012) 

 Garvning av hudar och skinn (2013) 

 Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid (2013) 

 Tillverkning av klor-alkali (2013) 
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 Produktion av massa, papper och kartong (2014) 

 Raffinering av mineralolja och gas (2014) 

Av dessa branscher är pappers- och massaindustrin och järn- och 

stålindustrin särskilt stora i Sverige och därför särskilt intressanta. Eftersom 

utsläppen har stark koppling till produktionsvolymer, och 

emissionsfaktorerna i BAT-slutsatserna (Associated Emission Limits) är 

angivna per produktionsenhet, är det relevant att visa kg utsläpp/kg produkt 

tillsammans med emissionsfaktorerna i BAT. En sådan koppling kan göras 

om produktionsvolymer rapporteras till SMP tillsammans med utsläppen. 

Då en sådan här indikator behöver utvecklas vidare för att koppla 

produktionsdata till emissioner visas här endast exempel på utsläpp av 

ämnen som inte är kopplade till produktionsdata, för branscher där BAT 

nyligen har uppdaterats. Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas inom fyra 

år efter det att de är publicerade, men eventuella effekter av ett uppdaterat 

BAT-beslut skulle även kunna synas tidigare i och med att företagen 

anpassar sig till kommande krav. 

 

R2. Utsläpp av SO2 till luft från järn- och stålindustrin 

En indikator för SO2-utsläpp till luft visar att utsläppen har minskat under 

perioden 2011-2014. Det nya BAT-beslutet för branschen kom ut 2012 och 

skulle kunna vara en bidragande orsak till utsläppsminskningen. 

Produktionsvolymen har dock troligen stor påverkan på utsläppen och en 

lämpligare indikator på hur BAT påverkar utsläppen borde ta hänsyn till 

produktionsvolymen. De låga utsläppen 2009 beror på den ekonomiska 

nedgången då produktionen gick ned. 

 
Figur 14. Svaveldioxidutsläpp från järn- och stålindustrin. De låga utsläppen 2009 beror på den 

ekonomiska nedgången. Grön linje indikerar uppdaterat BAT-beslut. 
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R3. Utsläpp av PM10 till luft från pappers- och massaindustrin 

Pappers- och massaindustrin är en relativt stor källa till partikelutsläpp i 

Sverige. Utsläppen var lägre 2008-2009, troligen på grund av det 

ekonomiska läget, och har gått ner under perioden 2010-2014 enligt PRTR. 

En anledning till nedgången under de senare åren kan vara att industrin 

anpassar sig till det nya BAT-beslutet. År 2007 är inte med i diagrammet 

eftersom utsläppen är orimligt höga från det året, även jämfört med 

rapporteringen till CLRTAP. Fler anläggningar rapporterade PM10-utsläpp 

för 2007 vilket kan tyda på att några anläggningar är felkodade det året. 

 
Figur 15. Pappers- och massaindustrins utsläpp av PM10 till luft. Grön linje indikerar 

uppdaterat BAT-beslut. 

 

R4. Mått på kännedom om PRTR 

Eftersom syftet med PRTR är att tillgängliggöra miljödata för allmänheten 

är det relevant att ta fram ett mått som visar på hur många som känner till 

PRTR och Utsläpp i siffror. 

Undersökningar om allmänhetens användning av PRTR har gjorts 

internationellt. Bland annat har Österrikiska naturvårdsverket, på uppdrag av 

EU-kommissionen, gjort undersökningar för att ta reda på användarnas 

beteende och önskemål vid användning av hemsidor med PRTR-data.
71

 En 

undersökning har även gjorts av OECD, där en enkät skickades ut till ett 

antal OECD-länder som fick svara på frågor om hur PRTR-data användes 

lokalt i landet.
72
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En indikator för Sveriges PRTR skulle kunna bygga på antal besök på 

hemsidan, hur många nedladdningar av data och eventuellt kombinerat med 

en kort fråga om man besöker hemsidan i egenskap av privatperson eller i 

arbetet. 
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Presentation av indikatorer på 
Utsläpp i siffror 
 

Vissa av de föreslagna indikatorerna skulle kunna presenteras på UTIS så att 

allmänheten lätt kan ta del av dem. Möjligheten att förbättra hur Sveriges 

PRTR-data presenteras på UTIS har beskrivits i en tidigare SMED-rapport
73

 

och om förslagen implementeras finns möjlighet att samtidigt lägga in 

integrerade indikatorer som genereras automatiskt av användaren.  

Ett förslag är att man även ska kunna välja till jämförande kurvor. T.ex. om 

utsläppsdiagrammet är för en viss bransch, så ska det gå att få fram en 

jämförande kurva med utsläppen för hela landet. Man ska också kunna välja 

att jämföra med andra variabler så att man t.ex. får utsläppet i förhållande 

till produktionsvolymen. Man skulle också kunna välja divisionsvariabel så 

att man kan få fram utsläpp per capita eller utsläpp per BNP-krona. 

Presentationen av indikatorerna på hemsidan skulle kunna inspireras och 

grupperas utifrån DPSIR-ramverket så att användaren lätt kan söka på typ 

av indikator och även öka förståelsen för indikatorn. 
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Slutsatser 
 

Det svenska PRTR innehåller en mängd information som skulle kunna 

utnyttjas i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. Unikt med 

PRTR-data är att utsläpp och annan information rapporteras av 

anläggningarna själva och är koordinatsatt. Det finns dock brister i data, 

såsom att det inte är heltäckande vad gäller industrier, utsläpp under 

tröskelvärden är inte obligatoriskt att rapportera, samt att diffusa utsläpp inte 

rapporteras i samma dataset.  

Förutom att direkt använda PRTR-data som indikatorer finns många 

möjligheter att kombinera PRTR-data med andra informations- och 

datakällor för att utveckla indikatorer för en stor variation av ändamål. I 

denna rapport har dessa olika typer av datakällor och indikatorer 

systematiserats och grupperats utifrån DPSIR-ramverket, för att på sätt 

tydligare se kopplingen mellan olika typer av indikatorer, t.ex. genom att se 

vilka drivkrafter som orsakar utsläppen, och vad utsläppen får för 

konsekvenser för miljön och människors hälsa. 

Många av de indikatorer som föreslås kräver mer eller mindre omfattande 

utvecklingsarbeten, och vissa förslag är avhängiga på att ytterligare 

information tas fram, såsom produktionsmängder kopplade till utsläppen 

som rapporteras till PRTR. 

Att indikatorerna presenteras på ett lättbegripligt och överskådligt sätt på en 

hemsida är avgörande för att användare ska kunna hitta fram till och förstå 

informationen, och vid en eventuell ändring av hur data presenteras på UTIS 

skulle man kunna inkludera indikatorer som en viktig del. 

 

Urval av indikatorer för vidare utveckling 

Av de indikatorer vi har presenterat i denna rapport föreslår vi följande som 

särskilt intressanta att ta fram för presentation, dvs. dataförsörja och 

kvalitetssäkra för publicering i publikation eller på hemsida
 
(möjligt på kort 

sikt), eller utveckla vidare (möjligt på lång sikt). 

 

På kort sikt (data finns för dessa indikatorer) 

 D2, P1–P3. Utsläpp i relation till förädlingsvärdet för hela 

ekonomin: Totala oviktade utsläpp, eller utsläpp av särskilt utvalt 
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enskilt ämne jämförs i indexdiagram mot utvecklingen i BNP, 

alternativt mot utvecklingen i förädlingsvärdet i industrisektorn.
74

 

 

 P4, P7. Utsläpp i Sverige jämfört med i EU27: Totala oviktade 

utsläpp, eller utsläpp av särskilt utvalt enskilt ämne jämförs i 

indexdiagram mellan Sverige och EU27. Alternativt görs 

jämförelsen med utsläpp per capita, utsläpp per BNP-enhet, eller 

utsläpp per krona förädlingsvärde i industrisektorn. 

 

På lång sikt (utveckling krävs för dessa indikatorer) 

 D2. Utsläpp i relation till förädlingsvärdet per bransch: Totala 

oviktade utsläpp per bransch, eller utsläpp av särskilt utvalt enskilt 

ämne per bransch, jämförs i indexdiagram mot utvecklingen i 

förädlingsvärdet per bransch. 

 

 D3, R1. Utsläpp i relation till produktionsvolymen per bransch: 

Totala oviktade utsläpp, eller utsläpp av särskilt utvalt enskilt ämne 

jämförs i indexdiagram mot utvecklingen i produktionsvolym i 

branschen. Kan jämföras med emissionsnivåer i BAT för respektive 

bransch. 

 

 P8. Utsläpp av kemikalier viktade med toxicitet. Kan jämföras med 

förädlingsvärde eller produktionsvolym, för hela ekonomin eller per 

bransch. Även jämförelse mellan Sverige och EU27 i indexdiagram, 

per capita eller per BNP-krona. 

 

 I1. Utsläpp kopplade till hälsodata. 

 

 I3. Miljöskadekostnad kopplat till värdeökning för industrin. 

 

 R4. Mått på kännedom om PRTR. 

 

Utvalda indikatorer sorterade efter målgrupp 

Det är svårt att prioritera de målgrupper som indikatorerna riktar sig till. 

Eftersom målet med PRTR är att informera allmänheten om miljöpåverkan 

och på lång sikt att minska miljöpåverkan är allmänheten det primära målet 

för den data som tas fram inom PRTR. Andra målgrupper är nödvändiga för 

att förbättra informationen till allmänheten och eftersom de har möjlighet att 

minska miljöpåverkan. 
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Ett försök att dela in de indikatorer vi listat ovan under rubrikerna ”På kort 

sikt” och ”På lång sikt” efter målgrupp kan göras på t.ex. följande sätt: 

 

Allmänhet: Alla indikatorer ovan, utom I3, R1 och R4. 

Myndigheter: Alla indikatorer ovan. 

Beslutsfattare: Alla indikatorer ovan, utom I3. 

Forskare: Alla indikatorer ovan, utom R1 och R4. 

Näringsliv: D2, D3, I1 och I3. 
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