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Förord
Arbetet med framtagning av föreliggande rapport har finansierats av Naturvårdsverket och utförts inom samarbetet för Svenska MiljöEmissionsData (SMED).
Denna rapport är en uppdaterad version av den Långsiktiga Planen från 2014. Föreliggande rapport har tagits fram i samarbete med Naturvårdverket. Projektledare
har varit Katarina Hansson, IVL. Projektmedarbetarna har varit Louise Sörme
SCB, Julia Hytteborn, SCB, Tove Rosenblom, Mikaela Gönczi SLU, Tina Skårman IVL och Eva Brorström-Lundén IVL. Ett särskild tack riktas till Marie Eriksson och Linda Linderholm på Naturvårdsverket.
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Sammanfattning
Detta dokument är en beskrivning av sakområdet ”Farliga ämnen”. Rapporten är ett levande, vägledande dokument, dels för Naturvårdsverkets prioriteringar inom området och dels för projektplanering
och samordning inom SMED. Som ett komplement till detta dokument finns även en lista med projektförslag till rapporterings- och utvecklingsprojekt. Dokumentet finns på Projektplatsen och är tillgänglig för Naturvårdsverket och SMEDs medlemmar inom Farliga ämnen och har stämts av med
Naturvårdsverket. Rapporten omfattar fem områden:
1. Rapporteringskrav
2. Sveriges PRTR
3. Nationell omvärldsanalys och rapporteringsbehov
4. Internationell verksamhet i relation till PRTR
5. Samordning och internationell omvärldsanalys
Den första rapporteringen till E-PRTR gjordes 2009-06-30 och avsåg 2007 års aktivitetsuppgifter.
Därefter rapporteras data till E-PRTR årligen den 31 mars. Både PRTR och E-PRTR syftar till att
införa ett register över utsläpp och överföring av föroreningar, för att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet om miljön och att bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön.
86 respektive 91 ämnen skall rapporteras till PRTR och E-PRTR. Ett tröskelvärde är kopplat till respektive ämne och om tröskelvärdet överskrids skall ämnet rapporteras för 65 olika verksamheter.
Huruvida en verksamhet skall rapporteras eller ej avgörs med hjälp av tröskelvärden för kapacitet.
Utsläpp från diffusa källor skall rapporteras till PRTR för enskilda länder. Till E-PRTR ombesörjer
EU- kommissionen ländernas rapportering av diffusa emissioner. Data kommer att baseras på redan
befintlig rapportering från medlemsländerna (t.ex. UNFCCC, CLRTAP etc.). Det saknas dock idag
metodik och data för att göra denna rapportering heltäckande.
I föreliggande rapport presenteras förslag till utvecklingsmöjligheter av det svenska PRTR (Utsläpp i
siffror, UTIS). Syftet är att öka tillgängligheten och användbarheten av det svenska PRTR. Tillgängligheten av utsläppsdata för allmänheten är ett av huvudsyften med de nationella utsläppsregistren.
Under 2016 planeras arbete med att utveckla sökfunktioner på UTIS samt ta fram lämpligt filformat
för att tillgängliggöra data från UTIS på webbplatsen för Öppen data, oppnadata.se
Omvärldsanalysen visar att det pågår ett omfattande arbete både nationellt och internationellt inom
området Farliga ämnen. Bland annat pågår det för närvarande flera regeringsuppdrag med koppling till
kemikalieområdet. I Formas-projektet RedMic studeras diffus spridning av kemikalier från enskilda
avlopp. Forskningsprogrammet ChEmiTecs har ökat kunskapen om emissioner av organiska ämnen
från varor och KemI har utvecklat Varuguiden som bl.a. visar vilka ämnen som finns i olika varor.
Utsläppsdata rapporteras internationellt via flertalet konventioner och direktiv. På nationell basis använder Naturvårdsverket data för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen, samt som underlag
till utredningar beställda av den svenska regeringen. I samråd med Naturvårdsverket har den internationella verksamheten i denna rapport begränsats till att omfatta rapporteringar enligt PRTR/E-PRTR
och dess koppling till andra internationella konventioner och överenskommelser, kunskapsspridning
och sammanställning av ett antal relevanta forskningsprogram och OECD projekt.
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Summary
This document is summary of the program area "Hazardous Substances". This report is a guidance
document for the Swedish Environmental Protection Agency's (SEPA:s) priorities in the field, and for
project planning and coordination within SMED. As a complement to this document a list with project
proposals among these is available on the Projectplace website. This list is assessable for the SEPA
and SMED members within Hazardous substances. This document has been harmonized with SEPA
and divided in five areas:
1. Reporting requirements
2. The Swedish PRTR
3. National situation analysis and reporting requirements
4. International activities related to PRTR
5. Coordination and international situation analysis
The first reporting to the E-PRTR was made 2009-06-30 which related to the 2007 data. After that,
data should be reported to the E-PRTR annually on 31 March. Both PRTR and E-PRTR aims to establish a register of emissions and transfer of pollutants, to facilitate public participation in decisionmaking in the environmental field and helping to prevent and reduce pollution of the environment. 86
and 91 substances respectively must be reported to PRTR and E-PRTR. A threshold is associated with
each substance and if the threshold is exceeded, the substance should be reported. 65 different activities are requested under PRTR and E-PRTR. Whether an activity should be reported or not is determined by means of capacity thresholds. Emissions from diffuse sources should be reported to the
PRTR for individual countries. To the E-PRTR the commission arrange the reporting of diffuse emissions. Data will be based on existing reporting by member countries (e.g. UNFCCC, CLRTAP). However, there is a lack of methodology and data today to make a comprehensive reporting.
In this report, proposals for development of the Swedish PRTR (UTIS) are presented. The aim is to
increase the accessibility and usability of the Swedish PRTR. The availability of release data to the
public is one of the main objectives of the national PRTRs. During 2016, further development of the
“Search” functions at UTIS is planned together with development of appropriate file format for
presentation of UTIS data on the website for Open data oppendata.se.
The situation analysis shows that there is extensive work in this field, both nationally and internationally. Among other things going on at present several national projects on the behalf of the Swedish
government related to chemicals are now performed. In Formas project RedMic, diffuse emissions of
chemicals from private sewers are studied. The Swedish research program ChEmiTecs did increase the
knowledge on emissions of organic substances from products and the Swedish Chemical Agency has
developed The Commodity Guide, which for example shows what substances can be present in various products.
Emission data is reported internationally through several conventions and directives. On a national
basis SEPA is using data for follow up of the national environmental quality objectives, and as a basis
for investigations ordered by the Swedish government.
In consultation with SEPA the international activities included in this report has been restricted to
reporting under the PRTR/E-PRTR and its relation to other international conventions and agreements
and dissemination and compilation of a number of relevant research programmes and OECD projects.
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Inledning
Detta dokument är en beskrivande dokument för programområdet ”Farliga ämnen” (tidigare kallad
Långsiktig plan). Rapporten är ett levande, vägledande dokument, dels för Naturvårdsverkets prioriteringar inom området och dels för projektplanering och samordning inom SMED.
För en fungerande styrning av programområdet, krävs en långsiktig vision om hur information ska
användas. Då planen är ett levande dokument kan kontinuerliga uppdateringar av viktig information
för att tillgodose nya behov komma att göras.
År 2004 inleddes ett arbete där en långsiktig plan för programområdet "Farliga ämnen" togs fram
(Sternbeck och Carlsson, 2004). Planen syftade till att vara ett vägledande dokument, dels för Naturvårdsverkets prioriteringar inom området, och dels för prioritering och samordning inom SMED. Tre
uppdateringar av den långsiktiga planen har hittills genomförts, 2007/2008, 2010 samt 2014 (Brorström-Lundén et al., 2008; Hansson et al., 2010; Hansson et al., 2014). Syftet var att uppdatera kunskapsläget avseende spridning av farliga ämnen, samt att identifiera rapporteringskrav enligt ”Pollutant Release and Transfer Register” (PRTR) och dess europeiska motsvarighet E-PRTR. Rapporteringarna till PRTR och E-PRTR beskrivs grundligt i den Långsiktiga planen från 2008.
Utöver själva huvuddokumentet består föreliggande rapport även av en del som omfattar en projektförslagslista för både rapporterings- och utvecklingsprojekt samt en prioriteringsordning bland dessa.
Denna lista finns tillgänglig för Naturvårdsverket och medlemmar i SMED Farliga ämnen på
www.projectplace.se och uppdaterades senast hösten 2015.
För att tillgodose behoven inom programområdet Farliga ämnen har generella uppdateringar av informationen från 2010 genomförts bl.a. för rapporteringarna till E-PRTR och PRTR i föreliggande
dokument. En stor vikt har också att lagts på den internationella verksamheten inom området samt på
omvärldsanalysen och de nationella databehoven.

Utgångspunkter för rapporten
Arbetet inom programområdet Farliga ämnen genomförs i form av rapporteringsprojekt i och med
rapporteringarna till EPER, KUR (sedan utsläppsåret 2001) samt till E-PRTR (sedan rapporteringsåret
2007). Vidare har ett antal utvecklingsprojekt genomförts. En förteckning av utvecklingsprojekten
presenteras i Bilaga 1 till denna rapport.
Sett ur ett helhetsperspektiv är det viktigt att resultaten från olika projekt, såväl inom Farliga ämnen
som mellan Farliga ämnen och de andra programområdena inom SMED, är jämförbara och att eventuella överlappningar är kända och hanterbara. Det föreligger därmed ett stort behov av övergripande
samordning rörande utsläpp av farliga ämnen.
För en fungerande programstyrning krävs en långsiktig vision om hur data ska användas. Några exempel på hur utsläppsdata för programområdet Farliga ämnen kan användas är:
1. Ge information till allmänheten
2. Internationell rapportering
3. Utgöra en prioriteringsgrund för åtgärder på nationell nivå
4. Utgöra underlag för att bedöma miljöpåverkan och risk för påverkan på ekosystemen, både
lokalt och nationellt
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5. Verka pådrivande för frivilliga åtgärder inom industrin
6. Forskning
Ett nationellt register över utsläpp och överföring av föroreningar ska underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet om miljön och att bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön.
Punkt 3-6 ovan förutsätter en någorlunda övergripande bild av vilka källtyper som i betydande grad
bidrar till utsläppen av respektive ämne. En viktig aspekt är att de svenska utsläppen av farliga ämnen
inte bara härrör från större punktkällor utan även från kemikalier i varor under användning och i avfallsled (Hansson et al, 2016; Lexén et al., 2016; Langer et al., 2015; Brorström-Lundén et al., 2011).
Mot ovanstående bakgrund har följande utgångspunkter för arbetet med denna rapport identifierats:
 Ska vara ett levande dokument. Det är därför viktigt med regelbundna avstämningar inom
programområdet Farliga ämnen.
 Ska innehålla bred analys av databehov
 Ska ta hänsyn till strategiska databehov
 Ska verka samordnande mellan de olika programmen inom SMED
Bilagor till rapporten:
 Bilaga 1 - Förteckning av genomförda utvecklingsprojekt inom SMED Farliga ämnen
 Bilaga 2 - Sammanställning av nyckeldefinitioner
 Bilaga 3 – PRTR/E-PRTR ämnen
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Rapporteringskrav inom programområde
Farliga ämnen
I maj 2003 undertecknade Sverige tillsammans med Europeiska unionen och 23 medlemsstater, i Kiev,
ett UNECE-protokoll under Århuskonventionen1 om register över utsläpp och överföringar av föroreningar ”Pollutants Release and Transfer Register” (PRTR). Protokollet upprättades i syfte att uppnå
Århuskonventionens bestämmelse om att varje part ska upprätta ett register över utsläpp och överföring av föroreningar, för att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet om miljön och att
bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön. Sverige ratificerade protokollet i oktober
2008 och protokollet trädde i kraft den 8 oktober 20092.
Det europeiska registret (E-PRTR) har på EU-nivå infört UNECE:s protokoll om register över utsläpp
och överföringar av föroreningar. Det europeiska registret efterträder det tidigare utsläppsregistret
EPER, där uppgifter har rapporterats för åren 2001 och 2004. Den första rapporteringen till E-PRTR
gjordes 2009-06-30 och avsåg 2007 års aktivitetsuppgifter. Därefter rapporteras data till E-PRTR årligen den 31 mars.

PRTR och E-PRTR
Nedan beskrivs rapporteringarna till PRTR och E-PRTR kortfattat. De båda rapporteringarna beskrivs
här tillsammans eftersom de i huvudsak överensstämmer med varandra. Båda rapporteringarna omfattar uppgifter från punktkällor och diffusa utsläpp.
PRTR regleras via dokumenten:
 Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers3
 Guidance to Implementation of the Protocol on PRTRs4
E-PRTR regleras via dokumenten:
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20065
 Vägledning vid implementering av det europeiska registret över utsläpp och överföringar av
föroreningar6
För utsläpp från punktkällor skall verksamhetsutövarnas egna uppgifter rapporteras till PRTR och EPRTR. Ett stort ansvar för datakvaliteten läggs också på verksamhetsutövarna. I Sverige sker insamlingen av uppgifter för PRTR och E-PRTR via miljörapportsystemet. Naturvårdsverket är ansvarig
myndighet för rapporteringarna, vilket även innebär ett ansvar för att kvaliteten på rapporterade uppgifter säkerställs.

1
http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf
2

http://www.unece.org/env/pp/ratification.htm

3

http://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/PRTR%20Protocol%20English.pdf

4
http://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/2007/PRTR_final_guidance_rev_2007_02_23b.doc
5
http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0001:0017:SV:PDF
6

http://prtr.ec.europa.eu/docs/SV_E-PRTR_fin.pdf

11

Ämnen
Verksamhetsutövare skall rapportera både den totala emissionen för ett visst ämne, samt eventuell
emission genom olyckshändelse.
I Bilaga II till PRTR7 och E-PRTR8 redovisas de ämnen som omfattas av rapporteringskrav. Ett tröskelvärde är kopplat till respektive ämne och om tröskelvärdet överskrids skall ämnet rapporteras. I
Bilaga 3 till denna rapport listas de ämnen som skall rapporteras till PRTR (86) respektive E-PRTR
(91). Av dessa ämnen faller 26 stycken utanför definitionen för farliga ämnen (t.ex. klimatgaser, närsalter, klorider, fluorider och PM10). 65 stycken ämnen klassificeras som farliga (t.ex. metaller, organiska lösningsmedel, bekämpningsmedel, tillsatskemikalier/ industrikemikalier). 25 av dessa ämnen
omfattas av totalförbud sedan många år i Sverige. Isodrin har aldrig varit registrerat för användning i
Sverige, därav inget officiellt förbud. Ett flertal ämnen omfattas av vissa begränsningar.
Utsläppskällor
RAPPORTERANDE PUNKTKÄLLOR

I Bilaga I till PRTR9 och E-PRTR10 redovisas de verksamhetsaktiviter som omfattas av rapporteringskrav. 65 olika aktiviteter efterfrågas enligt båda rapporteringarna. Huruvida en verksamhet skall
rapporteras eller ej avgörs med hjälp av tröskelvärden för kapacitet. Om man bedriver flera aktiviteter
inom samma Bilaga I-verksamhet skall kapaciteterna för dessa summeras.
DIFFUSA KÄLLOR

Utsläpp från diffusa källor skall rapporteras till PRTR för enskilda länder. Till E-PRTR ombesörjer
EU- kommissionen ländernas rapportering av diffusa emissioner. Data kommer att baseras på redan
befintlig rapportering från medlemsländerna (t.ex. UNFCCC, CLRTAP etc.). Diffusa emissioner omfattas av:
 Punktkällor under tröskelvärde som finns listade i Bilaga I.
 Verksamheter som ej finns listade i Bilaga I.
Exempel på diffusa källor är vägtrafik, sjöfart, flygtrafik, jordbruk, byggindustri, användning av lösningsmedel, bränsleförbrukning i hemmen, distribution av fossila bränslen och små industrienheter
(”SME”). Det är dock inte klart hur de diffusa flödena ska rapporteras, det saknas kunskap och metoder i många fall.
Mottagare
Verksamhetsutövare, som utför en eller flera av de aktiviteter som tas upp i Bilaga I till PRTR och EPRTR omfattas av rapporteringskrav förutsatt att verksamheten genererar:
 utsläpp till luft, vatten och mark (utsläpp till mark förekommer ej i Sverige) av någon av de
föroreningar som anges i Bilaga II till PRTR och E-PRTR överstiger tröskelvärdet i kolumn 1
i bilagan, eller
 borttransport av farligt avfall som överstiger 2 ton per år, eller om borttransporten av annat avfall som överstiger 2 000 ton per år, eller

7

8
9

http://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/PRTR%20Protocol%20English.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0166&from=EN
http://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/PRTR%20Protocol%20English.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0166&from=EN
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borttransport i avloppsvatten för avloppsrening av någon av de föroreningar som anges i Bilaga II och överstiger tröskelvärdet i kolumn 1 b i bilagan.

Miljörapportsystemet
Sveriges PRTR-system regleras av fem olika lagar vilka tillsammans utgör det så kallade miljörapporteringssystemet (se Figur 1).

Figur 1. Den rättsligagrunden för Sveriges PRTR-system. Miljöbalken (SFS 1998:808), Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251),
Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) och Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9).

I kapitel 26 § 20 i miljöbalken (SFS 1998:808) anges att den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet årligen skall inkomma med en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen
över verksamheten, samt att detta även gäller för verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd.
Dessutom anges att även om en verksamhet inte är tillståndspliktig, får en föreskrift om skyldighet att
lämna en miljörapport meddelas.
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) anges att en miljörapport
ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer samt de uppgifter i
övrigt som följer av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat. Naturvårdsverket ges rätten att
meddela föreskrifter om miljörapport för verksamheter som omfattas av tillståndsplikt, ett föreläggande att ansöka om tillstånd eller för verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, men som regleras av E-PRTR-förordningen (EG/66/2006).
Huruvida en anläggning är tillståndspliktig eller inte regleras både genom förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251).
I föreskriften om miljörapport (NFS 2006:9) regleras vilka uppgifter som tillståndspliktiga verksamhetsutövare, verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd eller verksamheter som omfattas av
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bilaga 1 till E-PRTR-förordningen (EG/166/2006)11 ska rapportera i miljörapporten. Miljörapporten är
uppbyggd av tre stycken olika delar:
 Grunddel, vilken innehåller administrativa uppgifter om verksamheten
 Textdel, består av verksamhetsbeskrivning, uppföljning av villkor etc.
 Emissionsdeklaration, innehåller av utsläppsdata för anläggningen
Alla miljörapporter ska innehålla en grunddel och de anläggningar som omfattas av bilaga 1 till EPRTR-förordningen ska även innehålla en emissionsdeklaration.
I emissionsdeklarationen redovisas verksamhetens årsvärden för utsläpp eller överföringar av de föroreningar eller avfallsmängder som anges i bilaga 2 till E-PRTR-förordningen (EG/166/2006) eller
bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9) förutsatt att tröskelvärdena
för dessa överskrids.
Via emissionsdeklarationen insamlas utsläppsdata avseende luft och vatten (direkt till recipient och
indirekt via externt reningsverk) och borttransporterade mängder avfall från de verksamheter som
omfattas av rapportering.
Från och med utsläppsår 2007 har det varit möjligt förtillståndspliktiga verksamheter att lämna in en
miljörapport elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP. Från och med utsläppsår 2010
är det obligatoriskt att inkomma med sin miljörapport via SMP. Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst tre månader med textdelen, om det finns särskilda skäl. I förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter anges, med
stöd av kapitel 30 i miljöbalken, en miljösanktionsavgift ska betalas om miljörapport lämnas in försent:
1. med 2 000 kronor, om ”tillståndsplikt A” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och
2. med 1 000 kronor, om ”tillståndsplikt B” gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
I syfte att ge en bakgrund till bestämmelserna avseende miljörapporter och information om vad som
ska rapporteras och hur uppgifterna ska rapporteras i SMP har Naturvårdsverket tagit fram dokumentet
”Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport” (Naturvårdsverket, 2014).
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http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0001:0017:SV:PDF
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Sveriges PRTR
Sveriges PRTR ska utvecklas i enlighet med kraven i PRTR-protokollet och E-PRTR förordningen så
att en så total bild av utsläppen i Sverige som möjligt ska finnas tillgänglig för allmänheten. I föreliggande rapport presenteras förslag till utvecklingsmöjligheter av det svenska PRTR. Förslagen till utvecklingsmöjligheter är tänkta bland annat som grund för sakområdets input till förvaltningsobjektet
Miljödataförsörjningen (MDF) när det gäller ändringar och utveckling.

Beskrivning
Det svenska PRTR – ”Utsläpp i siffror (UTIS)” har funnits sedan 2009. Registret ingår sedan 2012 i
Naturvårdsverkets förvaltningsobjekt MDF och under 2014 integrerades det delvis i webbplatsen
www.naturvardsverket.se. I förvaltningsobjektet MDF ingår bland annat UTIS, Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), Miljödataportalen och Miljömålsportalen. Förvaltningsobjektet MDF styrs
enligt förvaltningsmodellen - Pm3 för IT-system med egen organisation, behovs- och målbild, förvaltningsplan och budget.
Inom PRTR-protokollet definieras behovet av ett elektroniskt inrapporteringsverktyg. Verktyget ska
helst vara webbaserat och syftet är att verksamhetsutövarna själva ska rapportera in sina utsläppsdata.
Ansvaret för data är tydligt utpekat till verksamhetsutövarnas. För att uppfylla kravet på ett inrapporteringsverktyg har SMP utvecklats.
Ett annat krav inom PRTR är att visa alla utsläppsdata för allmänheten på ett lättillgängligt sätt, helst
elektroniskt via webben. Syftet med dataapplikationen UTIS är att presentera dessa utsläppsdata för
allmänheten. UTIS är en visningstjänst över anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet. Det
visar punktutsläpp, diffusa utsläpp och borttransport av avfall. Data från verksamheterna tas direkt från
SMP.
Tillsynsmyndigheterna (länsstyrelser, kommuner och Generalläkaren12) kan direkt i SMP granska
miljörapporterna och få tillgång till aktuella utsläppsdata. För internationell rapportering används uppgifterna i systemet främst av sakområdena Farliga ämnen, Avfall och Luft på Naturvårdsverket och av
sakområde Vatten på Havs- och Vattenmyndigheten (delansvar Naturvårdsverket). Viktiga systemsamband finns mellan SMP/UTIS och länsstyrelsernas system MiljöReda (ersatte EMIR i december
2009). Systemen är nära kopplade till varandra, se Figur 2. MiljöReda används av tillsynsmyndigheterna och förvaltas av länsstyrelsen i Jönköpings län. SMP är sedan 2013 flyttad till Länsstyrelsen och
samförvaltas av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

12

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/generallakaren/
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Figur 2. Dataflödesöversikt

UTIS är en publik webbapplikation13. Här kan allmänheten och andra intressenter söka och titta på
uppgifter registrerade i SMP:s emissionsdeklaration och vissa grunduppgifter om anläggningarna samt
exportera dessa uppgifter genom exceluttag.
Under 2014 integrerades UTIS delvis i Naturvårdsverkets webbplats, i syfte att öka tillgängligheten
och användbarheten av det svenska PRTR. Databasen och möjligheterna att söka i registret och i karta
samt en del information om t.ex. ämnen finns kvar medan mycket annan information kan hämtas från
hela Naturvårdsverkets webbplats. För att underlätta allmänhetens möjligheter att delta och påverka
hur det svenska PRTR ser ut och fungerar finns möjlighet att skicka in synpunkter via mailfunktionen
på webbplatsen. UTIS utgör det publika gränssnittet till en delmängd av de uppgifter som finns i SMP.
I dagsläget presenteras endast E-PRTR-klassade anläggningar i UTIS. Uppgifterna överförs löpande
mellan SMP och UTIS. Genom UTIS genereras även xml-filer som används vid internationell rapportering och WMS-filer för ”geografisk data” som presenteras i Miljödataportalen och webbplatsen naturvardsverket.se.

Användning, intressenter, uppdrag och mål
Kraven på det svenska PRTR utgår i grunden från bl.a. rapporteringskraven i Århuskonventionen,
PRTR-protokollet och E-PRTR-förordningen (EG-förordning 166/2006). Där så är möjligt och lämpligt kan även andra uppgifter som behövs i den internationella rapporteringen tas in. Varje år ska alla
tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn
över verksamheten. Det framgår av 26 kap. 20 § i miljöbalken. Miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251), Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt E-PRTR
förordningen reglerar vilka verksamheter som ska lämna miljörapport. Innehållet i miljörapporten
regleras i föreskrifterna om miljörapport. Innehållet i SMP styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2006:9) om miljörapport, medan innehållet i UTIS främst styrs av PRTR-protokollet vars krav
är implementerade i föreskriften.

13

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se
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Föreskrifterna administreras av Genomförandeavdelningen på Naturvårdsverket. Inom Analys och
forskningsavdelningen på Naturvårdsverket finns sakområdesansvariga som inom sina respektive
områden ansvarar för sammanställning och rapportering av miljödata. För sakområdet Vatten finns
huvudansvaret på Havs- och vattenmyndigheten med delansvar på Naturvårdsverket. Detta innebär
behov av en nära samordning mellan Pm3-förvaltningen, rapporteringsansvariga på Naturvårdsverket
och HaV och med enheten på Naturvårdsverkets Genomförandeavdelning som ansvarar för föreskriften.
Uppgifterna i det svenska PRTR har tre huvudanvändningsområden:




Uppfyllande av kraven i Århuskonventionen om allmänhetens tillgång till miljöinformation
Internationell rapportering
Tillsynsverksamheten

Det svenska PRTR har ett stort antal intressenter både nationellt och internationellt:
















Verksamhetsutövare (tillståndspliktiga)
Tillsynsmyndigheter
Sakområdena för internationell rapportering
Allmänheten
EU, via E-PRTR-förordningen
FN, via PRTR-protokollet
Teknisk förvaltare, (Softronics)
SMP Support
Driftsleverantör (CGI)
MiljöRedas utvecklings- och förvaltningsorganisation
Branschföreträdare
Naturvårdsverket och andra myndigheter
SMED
Miljödataförsörjningsobjektets förvaltningsorganisation (Pm3)
Webbkanalers förvaltningsorganisation (Pm3)

Några av sakområdet Farliga ämnens utpekade uppdrag och mål:
1. Tillgodose internationella rapporteringskrav och användarnas behov.
2. Öka tillgängligheten och användarvänligheten.
3. Leverera data till internationella rapporteringen i tid och med rätt kvalitet.
Viktiga frågor som bör utredas och ev. utvecklas under 2016:


Möta krav som följer av integrationen av LCP i EPRTR-rapporteringen



Utveckling av sökfunktionen i UTIS



Anpassningar i UTIS till följd av indikatorprojektet.

Underlagen för detta är bland annat Kommissionens projekt avseende integrerad rapportering 2018 av
LCP/IED och E-PRTR-rapporteringarna, en användaranalys, samt rapporten Utveckling av svenska
PRTR (SMED, 2015).
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Förslag till utvecklingsmöjligheter
Det svenska PRTR – ska utvecklas i enlighet med kraven i PRTR-protokollet och E-PRTR förordningen så att en så total bild av utsläppen i Sverige som möjligt ska finnas tillgänglig för allmänheten.
Inom några år framåt i tiden skulle följande funktionalitet i det svenska PRTR kunna vara införd:
 Gränssnittet anpassas utifrån behoven i användaranalysen.
 Integrerade sökmöjligheter och användarvänlig utformning av datauttag och presentationer.
 Hur stor del av de rapporterade nationella totalemissionerna som härrör från PRTRanläggningarna och hur stor del som härrör från diffusa utsläpp till vatten och luft samt från
produkter visas.
 Hela miljörapporten (grunddel, emissionsdeklaration och textdel) tillgängliggörs för allmänheten.
 Inte bara E-PRTR-anläggningar utan alla anläggningar i SMP visas, en tydlig uppdelning finns
däremot mellan E-PRTR-anläggningar och övriga tillståndspliktiga verksamheter.

Förvaltningsobjektet Miljödataförsörjningen
Följande text är ett utdrag ur förvaltningsplanen för förvaltningsobjektet Miljödataförsörjningen
(MDF), period 2016 v 1.0. MDF omfattar följande IT-komponenter: Gemensam kartfunktion,
omponent som förvaltas av nv.se; Green Box, API för datadelning; Metadatakatalogen och
Metadataeditorn; Miljödataportalen; Miljömålsportalen; Miljömålsuppföljning; SMP;
Stationsregistret; Valideringstjänst mot datavärdar; TPS; UTIS inkl. AirViro.
Förvaltningsobjektet MDF syftar till att stödja objektverksamhetens hantering av miljödata och miljöinformation, som bland annat består av följande aktiviteter:







Hantera miljödata och miljöinformation (samla in, granska, kvalitetssäkra, analysera och
sammanställa miljödata och miljöinformation).
Tillgängliggöra miljödata och miljöinformation (komma åt miljödata och miljöinformation för
olika syften).
Nationell och internationell rapportering av miljödata (generera rapporter och ta ut rapportunderlag till exempel nationellt, FN och EU (utsläppsdata mm.).
Söka och märka miljödata med hjälp av metadata.
Samverka inom Miljömålssystemet.
Följa upp miljömålen t.ex. friluftslivsmålet.

Resultatet av aktiviteterna inom objektverksamheten är:






Genomförd samverkan inom området miljömål.
Skapad, förvaltad och tillgängliggjord metadata.
Tillgänglig miljödata och miljöinformation anpassad till berörda intressenter.
Analyserad, kvalitetssäkrad/granskad samt uppföljd miljödata och miljöinformation.
Leverans av nationella och internationella rapporteringar.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet MDF år 2016 är:



Anpassa objektet utifrån nya direktiv och lagstiftning.
Säkerställa en högre kvalitet för att bättre möta verksamhetens behov.
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Utveckla förvaltningsstyrningen med tydligare rutiner och processer.

Långsiktigt mål för förvaltningsobjektet MDF är:


Utveckling och kvalitetssäkring av rutiner för vidmakthållande (De rutiner som krävs för
att objektet ska kunna vidmakthållas på ett effelktivt sätt ska kontinuerligt utvärderas och
utvecklas för att på ett flexibelt sätt passa de krav som ställs från verksamheterna).



Tillämpa en långsiktig arkitektur som uppfyller strategiska mål (Vidareutveckla objektet
så att de IT-förmågor som Naturvårdsverket anser ska finnas på lång sikt utvecklas och
förändras utifrån verksamhetens strategiska inriktningar (Teknisk målarkitektur för
Naturvårdsverket, IT-strategi, Digitaliseringsstrategi, Öppen data mm.)).
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Nationell omvärldsanalys och rapporteringsbehov
Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för officiell statistik för områdena: Avfall, Utsläpp
till vatten och luft samt Miljöbalkens tillämpning. Utsläppsdata tas fram i syfte att tillgodose både
internationella och nationella behov av data.
Utsläppsdata rapporteras internationellt via flertalet konventioner och direktiv. På nationell basis använder Naturvårdsverket data för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen, samt som underlag
till utredningar beställda av den svenska regeringen.

Miljökvalitetsmålen
Enligt Naturvårdsverkets bedömning är Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö inte uppnått och kommer inte
kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Får vi en bättre kunskap
om spridning från olika källor kan samhället bättre agera för att minska spridningen. Idag saknas det
för många ämnen kunskap om sambandet mellan halter i miljön och olika spridningsvägars betydelse.
Den diffusa spridningen från varor är viktig för många ämnen men det är stora kunskapsluckor om
spridningens storlek av olika ämnen från olika varor.
Utsläpp av miljöföroreningar från industrier och andra punktkällor har minskat kraftigt. Därför flyttas i
stället fokus över till diffus spridning av miljöföroreningar, dvs. spridning via många små källor på
många olika platser, som tillsammans kan ge betydande miljöförorening.
Inom Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö finns delmål och indikatorer. Idag följs målet upp med följande14 indikatorer:
1. Allergiframkallande kemiska produkter
2. Bensen i luft
3. Ekologisk animalieproduktion
4. Ekologisk mjölk
5. Ekologiskt odlad mark
6. Förorenade områden
7. Hushållsavfall
8. Hälsofarliga kemiska produkter
9. Konsumenttillgängliga kemiska produkter
10. Miljöföroreningar i modersmjölk
11. Miljöledningssystem
12. Nickelallergi
13. Växtskyddsmedel
14. Växtskyddsmedel i ytvatten.
Det är således inga utsläppsdata som används som indikator idag. Här skulle eventuellt kunna ske en
samordning så att data över utsläpp från t.ex. SMP rapporteringen skulle kunna användas till uppföljning inom Giftfri Miljö. SCB gjorde tillsammans med Stockholm Environment Institute under 2013 en
utredning till Kemikalieinspektionen om möjliga indikatorer ”Kartläggning av mått och datakällor som
är relevanta vid uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö”. Rapporten finns dock inte publicerad
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externt. Indikatorerna har i inte ändrats med avseende på denna rapport och det har endast skett en
liten förändring sedan sist och det är att indikatorn ”CMR-ämnen i varor” har tagits bort.
Indikatorer
Under hösten 2015 och våren 2016 utfördes projektet ” Förslag på indikatorer baserade på utsläppsdata från PRTR” (Mawdsley et al., 2016). Syftet med projektet var att ge förslag på indikatorer som är
kopplade till PRTR-data och som är intressanta för olika målgrupper, såsom allmänheten, näringslivet
och beslutsfattare. En bred variation av indikatorer föreslogs inom projektet tillsammans med förslag
på hur indikatorerna kan utvecklas. För flera av indikatorerna inkluderas även data från andra datakällor eller data som skulle kunna inkluderas i PRTR men som ännu inte finns tillgänglig.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdragen finns samlande på Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens hemsidor14,15.
Regeringen gav redan i december 2010 Kemikalieinspektionen (KemI) i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011–2014. Regeringen har beslutade att förlänga handlingsplanen fram till år 2020. Just nu har KemI regeringsuppdraget ”Handlingsplan för att
genomföra strategin om en giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017”. Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen och intensifiera arbetet.
De ska bland annat identifiera och genomföra åtgärder för att minska riskerna med farliga kemikalier
och om motiverat överväga att gå före med nationella begränsningar samt ta fram ett nationellt program för högfluorerade ämnen. Dessutom ska KemI öka informationen om miljöanpassad upphandling
och initiera nätverk för kommuner. De ska bedöma effekter och konsekvenser av de åtgärder de föreslår. Uppdraget ska redovisas den 1 september 2017.
Förutom Giftfri Miljö har flera av miljömålen koppling till E-PRTR eftersom rapporteringen täcker
andra ämnen än kemikalier, t.ex. kväve, fosfor, växthusgaser och PM10. Därmed finns det kopplingar
mellan E-PRTR och miljömålen Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan och Friskt luft.
Kemikalieinspektionen har flera andra pågående regeringsuppdrag som ansluter till området Farliga
ämnen. Ett är ”Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt
inom kemikalielagstiftningen”. Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska ta fram en strategi
för hur arbetet på internationell nivå och på EU-nivå ska bedrivas för att få ett genomslag för etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Exempel på områden som bör omfattas i strategin är hantering av återvunna material vid tillstånds- och begränsningsprocesser under Reach-förordningen samt
utformning av villkor för biocidbehandlade varor vid godkännande av verksamma ämnen inom biocidlagstiftningen. Uppdraget ska redovisas senast den 13 juni 2016. Naturvårdsverket har också en del
i detta regeringsuppdrag, som har fått i uppdrag att som en del av handlingsplanen bidra till arbetet
med farliga ämnen i ett livscykelperspektiv. Naturvårdsverkets del sammanfattas i tre punkter som
handlar om information och underlag, lagstiftning samt vägledning. I uppdraget ska bland annat följande ingå: a) Kartlägga vilka avfallsströmmar som bör hanteras på särskilt sätt p.g.a. innehåll av särskilt farliga ämnen och risk för exponering samt vid behov föreslå åtgärder avseende ny behandlings-

14
Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
15

Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/regeringsuppdrag
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teknik för att säkerställa giftfria kretslopp. b) Göra en noggrann analys av hur avfalls- och kemikalielagstiftningen i praktiken tillämpas för återvunna material, både vad gäller EU:s kemikalielagstiftning
Reach samt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar (CLP) och när avfall upphör att vara avfall i enlighet med avfallslagstiftningen samt föreslå förändringar i EU:s regelverk. c) Stärka tillsynsvägledningen avseende avfallshanteringen särskilt
med avseende på att minska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen. Uppdraget ska redovisas senast 1 dec 2016.
Ett annat av Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag är: ”Uppdrag att analysera hur myndigheten
ska verka för att nå miljömålen”. Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen förutom att göra en
analys ska ta fram en fyraårsplan med åtgärder för att genomföra de delar av generationsmålet och
miljökvalitetsmål som KemI ansvarar för. I årsredovisningarna 2016–2019 ska de redovisa hur planen
genomförs. Naturvårdsverket ger vägledning i arbetet. Uppdraget ska redovisa en analys 1 mars 2016
och en plan för genomförande den 30 juni 2016.
Naturvårdsverket har ett pågående regeringsuppdrag ”Hantering av textilier”. Förslagen ska styra mot
att nå högre upp i avfallshierarkin genom såväl avfallsförebyggande åtgärder som ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier, samt mot giftfria kretslopp. Naturvårdsverket fick 18 december 2015 i regleringsbrevet för 2016 ett kompletterande uppdrag att även anlysera förutsättningarna för
eventuella mål för textilier och att om behov finns föreslå sådana mål. Uppdraget ska redovisas till
senast den 30 september 2016.
Naturvårdsverket genomför tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning samt efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra berörda myndigheter ett regeringsuppdrag ”Screening av
miljögifter” vars syfte är att undersöka förekomsten av miljögifter, bland annat högfluorerade ämnen
(PFAS) och bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten. Syftet med uppdraget är vidare att vid
behov föreslå åtgärder. Det är känt att dessa ämnen finns spridda i miljön, men detta uppdrag ska förhoppningsvis ge en bättre bild av omfattningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

Styrmedel för god havsmiljö
Som en led av Sveriges åtaganden 2007 i Baltic Sea Action Plan, BSAP (HELCOM) förväntas avloppsreningsverken reducera belastningen på Östersjön med nästan 3000 ton kväve och 15 ton fosfor
till år 2021. Fosforbetinget har branschen redan klarat av. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett olika styrmedel för rening av kväve vid kommunala reningsverk. Resultatet blev initialt ett
förslag om ett system för handel med kvävecertifikat – CEASAR (Certifikatssystem för Effektiv Allokering av Skyldigheter Anpassade till Retention) (Naturvårdsverket, 2012). Regeringen tog inte ställning till förslaget men Riksdagens miljö- och jordbruks-utskott avslog en motion med förslag om ett
införande16. I oktober 2013 reviderades överenskommelsen från 2007. Kvävemålet för hela nationen
Sverige ungefär halverades medan fosformålet nästan dubblerades. För kväve återstår nu bara knappt 3
000 ton till Egentliga Östersjön för landet att klara av. Den här gången gjordes ingen konsekvensutredning varför avloppsreningsverken inte har fått något nytt eget mål. Eftersom EU:s havsmiljödirektiv tillkommit ska det istället framgå av åtgärdsprogrammen för havsmiljö- och vattenförvaltningen

16

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU4/
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hur Sverige ska nå målen. Åtgärdsprogrammet beslutades 14 december 2015 och finns att läsa i rapporten God havsmiljö 2020 del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön17. Åtgärderna ska med start
2016 genomföras av angivna myndigheter och kommuner. Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. Åtgärderna ska med start 2016 genomföras
av myndigheter och kommuner. Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Programmet ska innefatta de åtgärder
som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön i HVMFS 2012:18. Det finns 32 olika
åtgärder inom olika områden, bland annat Farliga ämnen. Effekterna av åtgärderna kommer att följas
upp och utvärderas till nästa förvaltningscykel. Åtgärdsprogrammen ska rapporteras till EU- kommissionen den senast 31 mars 2016.

Farliga ämnen i varor och kemiska produkter
Kunskap om förekomst av farliga ämnen i varor och produkter är viktig för att kunna analysera och
kvantifiera diffusa utsläpp. Området är komplext, inte minst pga. förekomsten av farliga ämnen i importerade varor. Detta har identifierats som ett växande problem och att det finns ett behov av en
skattning omfattningen av dessa emissioner.
Produktregistret
Vad gäller farliga ämnen är Produktregistret en viktig datakälla för kemikalier i kemiska produkter
som t.ex. färger, lacker och lim. Detta skulle i praktiken innebära att utsläpp från kemiska produkter
skulle kunna skattas via uppgifter i Produktregistret tillsammans med emissionsfaktorer. Eftersom
Produktregistret endast har uppgifter om kemiska produkter och inte andra varor som t.ex. datorer,
textilier, möbler och fordon kommer data från Produktregistret bara ge en liten del av den diffusa
emissionen. I dagsläget är dock emissionsfaktorer för kemiska produkter och varor sparsamt förekommande och mycket osäkra.
Kemikalieinspektionen gör en analys över i vilken grad ett ämne möjligen hamnar i en viss miljö;
ytvatten, luft, mark, avloppsvatten, konsument, eller arbetsmiljö, ett så kallat ”Use Index”. Denna
analys kan vara till stöd för prioritering ifall man t.ex. vill minska emissionen till t.ex. ytvatten. Data
finns på sökverktyget SPIN som nås via Kemikalieinspektionens webbplats18.
KemI – Varuguiden
Varuguiden är en databas som har utvecklats av Kemikalieinspektionen och finns tillgänglig på Kemikalieinspektionens webbplats19. I Varuguiden kan man söka på olika typer av varor och få fram information om vilka material som vanligen ingår och vilka ämnen materialen kan innehålla. Man kan
också söka på enskilda material och ämnen och se i vilka varor och varugrupper de används. Det finns
information om ämnen i plast, gummi och textil. Det viktigaste syftet med Varuguiden är att man kan
prioritera fortsatt arbete för att få en överblick över i vilka varor ett ämne eller material kan finnas eller
tvärtom vilka ämnen eller material som kan finnas i en viss vara. Information i Varuguiden skulle i
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https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/atgardsprogram-for-havsmiljon-inordsjon-och-ostersjon.html
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http://195.215.202.233/DotNetNuke/default.aspx
19
http://webapps.kemi.se/varuguiden/
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framtiden kunna nyttjas för att uppskatta diffusa emissioner från varor, om man använde schabloner
över emissionskoefficienter, t.ex. över emission per kvadratmeter.
Avfall och farliga ämnen
Varor som innehåller farliga ämnen blir avfall, förr eller senare. Enligt EU:s avfallsdirektiv
(2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. Programmet ska innehålla
mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga ämnen.
Sverige har ett avfallsförebyggande program ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt
samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017” (Naturvårdsverket, 2013b). Syftet med
programmet är att det ska vägleda och inspirera svenska aktörer så att miljömålen nås och det blir
mindre avfall och produkter utformas utan innehåll av farliga ämnen oavsett hur mycket ekonomin
växer. Produkter med farliga ämnen kan ge diffus emission av ämnen, idag finns ingen uppföljning
med stöd av avfallsförebyggande programmet.
I och med genomförandet av EUs avfallsstatistikförordning (EU 2150/2002) har en detaljerad avfallsstatistik tagits fram. Avfallets innehåll av farliga ämnen redovisas inte utan man redovisar endast avfall per avfallsslag och om det är ”farligt” eller ”icke-farligt”. T.ex. kan trä redovisas som både farligt
(impregnerat virke) och icke-farligt (vanligt trä) (Naturvårdsverket, 2014). Till PRTR/E-PRTR rapporteras mängden farligt och icke-farligt avfall men inte dess innehåll av farliga ämnen.

Data och forskning om diffusa källor och punktkällor
Nedan ges exempel på projekt som rör flöden av farliga ämnen mellan samhället och miljön samt
viktiga datakällor.
Emissioner från varor
Sverige har genomfört flera forskningsprojekt då det gäller kunskapsuppbyggnad om emissioner från
varor, t.ex. genomfördes forskningsprogrammet ChEmiTecs (Organic Chemicals Emitted from Technosphere Articles) 2007-2013, finansierat av Naturvårsverket. Dess huvudsyfte var att ta fram kunskap som möjliggör uppskattningar av storleken av olika emissioner från varor i relation till andra
emissioner och spridningsvägar 20. De ämnen som ingår i fallstudierna i ChEmiTecs är inga PRTR
ämnen och resultaten från forskningsprogrammet kan därför inte användas direkt i E-PRTR/PRTR
rapporteringen.
Under hösten 2015 doktorerade Jennie Amneklev vid Linnéuniversitetet med avhandlingen ”Diffuse
emissions from goods – influences on some societal end products”21. Där har hon kartlagt diffusa
emissioner av främst koppar, silver och vismut och spårat dess källor (Amneklev, 2015).
Ett nyligen avslutat uppdrag som kopplar till farliga ämnen och varor är ”Farliga ämnen i textil”
(Lexén et al., 2016). Uppdraget innebar att Kemikalieinspektionen med utgångspunkt från de slutsatser
och rekommendationer som de lämnat i rapport 6/14 ska ta fram förslag till åtgärder för att minska
riskerna. De ska dessutom föreslå ändringar i EU-lagstiftningen så att farliga ämnen i textil kan hanteras på ett riktigt sätt. Uppdraget redovisades den 1 december 2015.

20
www.chemitecs.se
21

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:862192/FULLTEXT01.pdf
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Ett annat nyligen avslutat uppdrag är: ”Farliga ämnen i byggprodukter” (Langer et al., 2015).
Uppdraget innebar att Kemikalieinspektionen skulle undersöka om det behövs svenska begränsningar
av farliga ämnen i byggprodukter för att minska att barn utsätts för farliga ämnen. I uppdraget ingick
att genomföra en riskbedömning och föreslå eventuella regler för farliga ämnen i byggprodukter samt
utreda vilka konsekvenser detta skulle få, till exempel genom att analysera påverkan på handeln med
andra länder samt att föra dialog med branschen och samråda med Boverket och Folkhälsomyndigheten. Uppdraget redovisades den 1 december 2015.
Emissioner från enskilda avlopp
I Formas-projektet RedMic22 som leds från Umeå Universitet studeras diffus spridning av kemikalier
från enskilda avlopp - ett forskningsområde med stora kunskapsluckor. Enskilda avlopp står för en stor
del av avloppsreningen i Sverige, men mycket lite är känt om hur organiska kemikalier renas i dessa
anläggningar.
Emissioner från skog och land
Kunskapen om organiska miljöföroreningars flöden från land till hav är bristfällig sett ur ett nationellt
perspektiv. Det gäller både den diffusa belastningen (bakgrundsflöden) så väl som belastning från
punktkällor. I Formasprojektet ForestPOPs (SLU)23 studeras flöden från ett borealt bakgrundsområde
i Västerbotten med speciellt fokus på hur vårfloden påverkar dessa flöden. Projektet kommer att ge
insikt om hur diffus spridning av miljöföroreningar via långväga transport påverkar vattenkvalitet i
nordliga vattendrag.
Under 2012 togs en aktualiserad beräkning för nettobelastningen av metaller i Dalälven fram (Ejhed et
al., 2012). Rapporten dokumenterar delvis mycket höga metallhalter i de historiska gruvområdena. En
del osäkerheter i bedömningen av bakgrundshalter (typhalter) kvarstår och skillnaden i beräknad belastning om löst halt eller totalhalt används behöver utredas mer. Till skillnad från andra europeiska
länder baseras analyserna av metaller i Sverige i de flesta fall på totalhalter. Undersökningar av filtrerade och därmed lösta metaller jämfört med totalhalter visar tydliga systematiska skillnader för flera
metaller (Köhler, 2010). Skattningen av de diffusa källorna är svår och det är oklart om de orsakas av
diffusa tillflöden eller genom gruvsjöarnas tillrinning. Dessa vatten kalkas ofta för att gynna sedimentering. Den kvantitativa effekten av detta nedströms bör undersökas bättre. Under 2016 tas det fram en
rapport om metallhalter i sjöar och hur de möjligen kan kopplas till avståndet till punktkällor (Köhler
et al. in prep). Preliminära resultat visar att punktkällor möjligen har en större påverkan än vad som
var att vänta. Det finns som redan beskrivet ovan behov av att bättre utreda vad detta kommer att ha
för betydelse för typhalterna och tidigare bestämda bakgrundsvärden. Halter av filtrerade metaller i
sjöar, vilket inte fanns tillgänglig tidigare, visar samma mönster som filtrerade halter i vattendrag och
de av Köhler (2012) framtagna empiriska sätt att beräkna lösta halter från totalhalterna styrks. För
förorenade områden gäller inte dessa samband och dataunderlaget för filtrerade och ofiltrerade metallhalter i dessa områden är dåligt eller inte alls sammanställt än.
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
utvecklar riskbedömningsverktyget MACRO-SE vilket är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för
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Novel strategies to reduce diffuse emissions of micropollutants from on-site sewage facilities, Andersson et al., dnr 216 2012-2101. www.redmic.se
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ForestPOPs: Persistenta organiska föroreningar i den svenska skogen. Formas projekt Wiberg K. et al., dnr 216-2011-427.
http://www.slu.se/sv/institutioner/vatten-miljo/forskning/persistenta-organiska-fororeningar/
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bekämpningsmedelförluster till vattenmiljön24. Med verktyget kan man genomföra simuleringar av
bekämpningsmedelstransport och prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika
typer av jordbruksområden, samt bedöma hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter.
Verktyget är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för myndigheter på avrinningsområdes- och regional
skala, t.ex. inom vattenförvaltningsarbetet, men skulle även kunna användas för att beräkna det diffusa
läckaget av växtskyddsmedel för framtida rapportering inom E-PRTR.
I E-PRTR ingår att rapportera ett antal växtskyddsmedel, men de allra flesta är förbjudna att användas
i Sverige, se Bilaga 3. Klorpyrifos och Isoproturon får användas i begränsad omfattning. Två av indikatorerna för ”Giftfri miljö” handlar om växtskyddsmedel, riskindikatorn ”Växtskyddsmedel” och
”Växtskyddsmedel i ytvatten”25. Tanken med dessa indikatorer är att få ett mått på konsekvenserna av
den oönskade diffusa spridningen av växtskyddsmedel och hur den påverkar människa och miljö. Data
från E-PRTR används inte i dessa uppföljningar. Underlaget för omfattningen av den diffusa spridningen är dock bristfälligt. Försäljningsstatistiken presenteras på en mycket aggregerad nivå och visar
inte heller hur mycket som faktiskt kommer ut till omkringliggande miljö då det till stor del styrs av
lokala förutsättningar så som markegenskaper, gröda, spridningstillfälle etc. Miljöövervakningsdata
finns endast för några få mindre avrinningsområden i Sverige och ger ingen samlad bild av den nationella diffusa spridningen.

Nationell screening av kemikalier
Screening av nya kemikalier i miljön (inom Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram) genererar
data som kan ge ett visst stöd vid uppskattningar av storleken av diffusa emissioner till miljön. Screening är mätningar vid ett eller ett par tillfällen vid många platser och i flera olika matriser för att undersöka om ett ämne förekommer i miljön och vilka de viktigaste spridningsvägarna är och om människa och miljö påverkas. Sedan starten av programmet har många ämnen som kopplar till PRTR/EPRTR screenats, t.ex. tennorganiska föreningar, ftalater, klorparaffiner och flamskyddsmedel.
En screeningstudie kan vara upplagd på olika sätt och omfatta olika matriser. Både halter i miljön
(t.ex. sediment, luft, vatten, biota) samt matriser som visar flöden av olika ämnen mellan samhället
och miljön (t.ex. inkommande/utgående vatten från reningsverk, atmosfärisk deposition, dagvatten,
lakvatten, slam) brukar vanligen ingå i en screeningundersökning. Matriser som visar på flöden av
ämnen inom samhället är särskild viktiga i arbetet med emissioner eftersom dessa kan vidare användas
vid massbalans- och belastningsuppskattningar av kemikalieflöden till vatten, mark och övriga miljön.
Det är dock viktigt att poängtera att osäkerheten i dessa uppskattningar kan vara stora eftersom de
baseras på data från enstaka undersökningar. Data från undersökningar som ingår i Naturvårdsverkets
screeningsprogram lagras i en publik, nationell databas26 .

24
www.slu.se/ckb
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http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
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Internationell verksamhet i relation till
PRTR
Internationella arbetsgrupper
I Figur 3 visas en schematisk bild över de internationella arbetsgrupperna vilka Sverige är engagerade
i avseende PRTR.

Figur 3. Schematisk bild över de arbetsgrupper inom FN, EU, OECD och Nordiska ministerådet (NMR)
avseende PRTR som Sverige är engagerade i avseende PRTR.

UNECE Working Group of the Parties to the Protocol on PRTR:s
Naturvårdsverket deltar i UNECE:s arbetsgrupp under PRTR-protokollet. I arbetsgruppen deltar representanter för länder vilka har ratificerat protokollet eller avser att göra det, internationella organisationer samt intresseorganisationer. Gruppen träffas årligen, företrädesvis under hösten, i Genève. Ytterligare information finns på UNECE:s PRTR hemsida: http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm.
Inför arbetsgruppsmötena krävs det att Naturvårdsverket tar fram ett positionsdokument. Dokumentet
ska stämmas av med ansvarig handläggare för Århuskonventionen på Miljödepartementet, samt genomgå gemensam departementsberedning.
Naturvårdsverkets Linda Linderholm är nationell kontaktpunk för PRTR-protokollet. Genom Tina
Skårman innehar Sverige ordförandeposten i UNECE:s byrå för arbetsgruppen.
Working Party on International Environment Issues (WPIEI) meeting- PRTR Protocol
Under PRTR-protokollets arbetsgruppsmöten innehar EU-länderna en gemensam röst. Inför dessa
möten krävs det således att EU enas om ett gemensamt ställningstagande. Förhandlingsarbetet utförs
inom den så kallade WPIEI-gruppen avseende PRTR, vilken koordineras av det aktuella ordförande-
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landet i EU med stöd av administrationen vid Europa Rådet. Mycket av förhandlingsarbetet sker per epost, men det innebär även ett till två fysiska möten i Bryssel.
Inför mötena krävs det att Naturvårdsverket tar fram ett positionsdokument. Dokumentet ska stämmas
av med ansvarig handläggare för Århuskonventionen på Miljödepartementet, samt genomgå gemensam departementsberedning.
International PRTR coordinating Group
Det övergripande målet för internationella PRTR-koordineringsgruppen är att förbättra samordningen
mellan internationella organisationer, stater och andra intressenter i deras pågående och planerade
insatser i samband med vidareutveckling och implementering av PRTR-system. Gruppens arbete främjar kapacitetsuppbyggnad för PRTR-system i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier
genom mellanstatlig samordning. I gruppen deltar representanter från länder inom och utanför
UNECE, internationella organisationer och intresseorganisationer. UNITAR (United Nations Institute
for Training and Research) har en betydande ställning i gruppen. I detta arbete har Sverige åtagit sig
att vara en aktiv part. Gruppen träffas årligen, företrädesvis i samband med PRTR-arbetsgruppsmötena
inom OECD (se nedan). Information om denna grupp kan man även finna på UNECE:s hemsida (för
PRTR), http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html
OECD Task Force on PRTR:s
Naturvårdsverket sitter med i OECD arbetsgrupp avseende PRTR. Det är en arbetsgrupp under Chemicals Committee. I gruppen arbetar man med att stödja OECD ländernas arbete med sitt PRTRarbete, utbyta erfarenheter samt arbeta fram nya metoder. Arbetsgruppens existens är tidsbegränsad
och nuvarande period är begränsad till utgången av år 2016, men kommer troligtvis att få berättigande
till en ny period om tre år. I gruppen träffas man årligen och mötet äger vanligen rum tidig höst (september-oktober). Förutsatt att inget medlemsland erbjuder sig att arrangera arbetsgruppsmötet så hålls
mötet i Paris.
Information om arbetet som bedrivs inom denna grupp kan man finna på OECD:s PRTR arbetsgrupps
hemsida, http://www.oecd.org/chemicalsafety/pollutant-release-transfer-register/.
Sverige har en representant, Tina Skårman, i OECD:s byrå för PRTR-arbetsgruppen.
Nordiska PRTR-Gruppen
Under Nordiska ministerrådet sitter Naturvårdsverket med i den Nordiska PRTR-gruppen. Under senare år har gruppens arbete i huvudsak behandlat utsläpp kopplade till produkter. Man har bland annat
tagit fram ett RET (Release estimation technique)-dokument för produkter och dokumentet uppdateras
kontinuerligt. Gruppen träffas cirka en gång per år.
Sverige har en representant, Linda Linderholm, i den Nordiska PRTR-gruppen.
EU:s E-PRTR regulation article 19 regulatory Committee
Naturvårdsverket sitter med i EU:s E-PRTR-kommittee. Gruppens arbete behandlar frågor kopplade
till rapporteringen enligt E-PRTR-förordningen. Historiskt har gruppen träffas cirka två gånger per år,
men under de senaste åren mindre frekvent. Under kommitteens arbete finns också en expertgrupp, i
vilken man t.ex. diskuterar mer tekniskt operativa delar av rapporteringsarbetet. I början av 2014 hölls
ett gemensamt möte mellan de båda expertgrupperna avseende E-PRTR och IED (Industriemissionsdi-
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rektivet) i syfte att utbyta erfarenheter samt identifiera möjliga synergier. Tanken är att dessa båda
expertgrupper ska träffas frekvent. Naturvårdsverket deltar i arbetet inom båda expertgrupperna.

Kunskapsspridning
Kapacitetsuppbyggnad – ”capacity building”
Enligt PRTR-protokollet är internationellt samarbete en viktig mekanism för genomförandet och det
har ett intimt samband med kapacitetsuppbyggnad, informationsutbyte och allmänhetens medvetenhet,
såväl som konvergens mellan PRTR-system.
PRTR-protokollet behandlar länder med vitt skilda ekonomiska villkor och olika institutioner och
rättssystem för miljöstyrning. Varje land som ansluter sig till protokollet kommer att behöva integrera
kapacitetsuppbyggnad och medvetandehöjande verksamheter med sin allmänna strategi för PRTRutveckling. Omfattning och typ av kapacitetsuppbyggnad och medvetandehöjande verksamheter
kommer att variera utifrån respektive lands förutsättningar. Det har visat sig att länder som börjar
utveckla PRTR-register har stor nytta av att samarbeta med parter som redan har inrättat ett system27.
Inom ramen för t.ex. UNECE, OECD och UNITAR anordnas kontinuerligt kapacitetsuppbyggande
aktiviteter, vilka medlemsländerna uppmuntras att delta i. Det övergripande syftet är att medlemsländerna skall dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap avseende PRTR. De kapacitetsuppbyggande aktiviteterna kan t.ex. vara deltagande i:
 workshops
 seminarier
 pilotprojekt
 metodutvecklingsprojekt
I Sverige finns stor kunskap och lång erfarenhet i uppbyggnad av ett fungerande PRTR-system. För att
få till stånd ett fungerande PRTR-system krävs bl.a. kunskap avseende:
 gällande PRTR-riktlinjer
 nationell miljölagstiftning
 IT-stöd (databas och webbplats)
 kommunikation med intressenter (verksamhetsutövare, myndigheter, allmänhet, forskare, politiker, NGO:s etc.)
Exempel på Sveriges bidrag till kapacitetsuppbyggnad
“PRODUKTPROJEKTET”

Produktprojektet28 leddes för några år sedan av Finlands miljöcentral (SYKE) på uppdrag av Nordiska
Ministerrådet (NMR). Syftet med detta projekt var att kartlägga existerande information om utsläpp
från produkter i OECD länder (emissionsfaktorer och om det fanns aktivitetsdata). Projektet omfattar
t.ex. en fördjupad studie av bly och nonylfenoler samt granskning av emissionsfaktorer från produkter
från t.ex. konstruktion och byggsektor, elektrisk och elektronisk utrustning, möbler, läkemedel, hygienprodukter och rengöringsmedel, textilier och läder, leksaker och lågprissmycken. I endast ett fåtal
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http://www.unece.org/env/pp/prtr/guidance/PRTR_May_2008_for_CD.pdf
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Releases from products, compilation of existing information and possibilities to include this information into the national
PRTR registers
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fall gjordes beräkningar av emissioner. Projektet följdes av ett projekt ”Recommended calculation
methods for PRTR releases from the use of selected products”.
PRESENTATION AV SVERIGES PRTR-ARBETE

Sverige har under åren bidragit med kapacitetuppbyggnad genom att hålla diverse presentationer om
Sveriges PRTR-arbete inom t.ex. OECD TF on PRTRs och EU´s expertgrupp avseende E-PRTR. I
Maj 2013 hölls en presentation om hur Sverige arbetar med kvalitetssäkring av PRTR-data vid den
subregionala workshopen i Sarajevo som bl.a. arrangerades av PRTR-sekretariatet under UNECE29. I
november 2015 arrangerades det andra globala rundabordssamtalet avseende PRTR i Madrid. Under
mötet hölls två stycken presentationer av de Svenska representanterna dels avseende Sveriges presentation av diffusa utsläpp till vatten på den nationella PRTR-sidan, samt hur man kan använda PRTRdata i forskningssammanhang30.
2013 slutfördes en rapport som beskriver Sveriges PRTR-system (Skårman et al., 2013). I rapporten
redovisas en bakgrund till de bakomliggande internationella kraven avseende PRTR/E-PRTR, samt
hur dessa implementerats i svensk lagstiftning via integrering av miljörapportssystemet. Vidare redogörs för den svenska rapporteringsprocessen av PRTR-data från verksamhetsutövarnas elektroniska
rapportering via SMP till Sveriges rapportering enligt PRTR-protokollet (dvs. webbsidan ”Utsläpp i
Siffror”) och till EU avseende E-PRTR, samt allmänhetens deltagande i denna process. Slutligen diskuteras övergripande erfarenheter från implementeringsprocessen av Sveriges PRTR-system. Sverige
har länkat till rapporten i presentationen som hölls vid den Subregionala workshopen i Sarajevo 2013
(se ovan), informerat den Internationella PRTR-koordineringsgruppen om att rapportens exitistens,
samt skickat rapporten vidare till UNECE-PRTR-sekretariatet och till den Greenpeace i Kina. 2016
hölls en presentation av Sveriges PRTR-system för en delegation från den kinesiska staden Tianjin.
Delegationen utgjordes av representanter från dels stadens miljömyndigheter, dels TAES – Tianjin
Academy of Environmental Science.
BYRÅARBETE

Sverige deltar aktivt i byråerna under UNECE WG-PRTR respektive OECD TF on PRTRs och genom
detta engagemang bidrar Sverige till kapacitetsuppbyggnad avseende PRTR.

Internationella forskningsprojekt
Nedan följer en kort beskrivning av ett urval relevanta EU projekt som har en anknytning till PRTR/EPRTR.
SOLUTIONS for present and future emerging pollutants in land and water resources management.
SOLUTIONS är ett femårigt EU-projekt som syftar till att möjliggöra utveckling och implementering
av EU:s kemikaliepolitik med fokus på Vattendirektivet. Inom projektet kommer såväl kemiska och
effekt-inriktade analysverktyg för övervakning som modeller för emissioner, flöden, exponering, effekter och riskbedömning att utvecklas och tillämpas. Resultaten kommer att integreras i ett gemensamt ramverk som ska ligga till grund för utveckling av ett beslutstödssystem och beslutsunderlag för
strategisk nivå inom EU. Metodik för prioritering av kemiska ämnen inom vattendirektivet är en cen-

29

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/Capacity%20building%20and%20donor%20support/SEE_PRTR_Work
shop_2013/Skarman_PRTR_SRW_SEE.pdf
30
http://www.unece.org/index.php?id=39750#/
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tral del av projektet. Projektet kommer också att utreda möjligheter att dra nytta av och harmonisera
informationsflöden och åtgärdsalternativ inom olika kemikalie-relaterade direktiv och konventioner31.
COHIBA32 (Control of hazardous substances in the Baltic Sea region) och SOCOPSE33 (Source Control Options for Reducing Emissions of Priority Pollutants) är två andra relevant EU projekt. Dessa
projekt beskrivs i den förra versionen av rapporten (Hansson et al., 2010).

31
www.solutions-project.eu
32
http://www.cohiba-project.net/
33

http://www.socopse.eu/
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Samordning och internationell omvärldsanalys
Samordningsbehov
På grund av PRTR:s och E-PRTR:s övergripande karaktär finns det tydliga kopplingar mot andra multilaterala miljöavtal, EU-direktiv och EEA-rapporteringskrav. I de deklarationer som tagits fram i
samband med det första och andra partsmötena under PRTR-protokollet uppmärksammas vikten av att
söka samarbete med andra multilaterala överenskommelser och organisationer i syfte att uppnå synergi
och kostnadseffektivisering vid implementering av dessa. EEA anger i sitt arbetsprogram avseende
2014-2018 (EEA, 2014) i strategin för ”Industrial Pollution” att man avser att arbeta aktivt för att
effektivisera och samordna olika rapporteringskrav avseende utsläpp från industrier på EU-nivå, i syfte
att stärka och underlätta implementering. I detta avseende uppmärksammas b.la. Industriemissionsdirektivet och E-PRTR. Vidare anger EEA att man avser att stödja EUs deltagande i UNECE PRTRprotokollet och inom OECD task force on PRTR:s genom att bistå med E-PRTR-data.
Sett ur ett nationellt helhetsperspektiv är det därför av yttersta vikt att resultaten från olika projekt,
såväl inom Farliga ämnen som mellan Farliga ämnen och de andra programområdena, är jämförbara
och att eventuella överlappningar är kända och hanterbara. Ett tydligt exempel på detta är hur olika
rapporteringar definierar utsläpp från punktkällor och diffusa källor (se Bilaga 2).

Nationell samordning
Som ett led i arbetet med att söka samarbeten med andra regleringar initierade Naturvårdsverket under
2009/2010 en samordning av granskningsarbetet av miljörapportsdata i Svenska MiljörapporterinsPortalen (SMP). Representanter både från Naturvårdsverket och SMED inom de fyra programområdena Luft, Vatten, Avfall och Farliga ämnen deltog i arbetet med att identifiera de rapporteringar
vars granskning av SMP-data det ansågs lämpligt att samordna.
De rapporteringar som ingår i projektet ”Samordnad granskning av data ur SMP” illustreras i Figur 4.
Naturvårdverket är ansvarig myndighet för programområde Farliga ämnen, Luft, medan Havs- och
Vattenmyndigheten är ansvarig för programområde Vatten.
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Figur 4. De rapporteringar som ingår i projektet ”Samordnad granskning av data ur SMP”. LCPdirektivet (Large Combustion Plants), kommer efter 2018 års rapportering att ersättas av Industriemissionsdirektivet.

Samordningen av granskningsprocessen beskrivs övergripande i Figur 5. Underlaget för granskningen
av data hämtas från SMP. Beroende på om NV/HaV:s bedömning granskas data årligen av SMED vid
antingen ett eller två tillfällen. Den första granskningen resulterar i en fellista innehållande misstänkt
felaktiga poster. Uppgifterna i fellistan sänds ut till berörda verksamhetsutövare med en uppmaning att
kontrollera att rapporterade uppgifter är korrekta och i förekommande fall rätta uppgifterna. Berörda
tillsynsmyndigheter får fellistan för kännedom. Granskningstillfälle två innebär att VU:s kommentarer
och rättade värden granskas och bedöms. Det andra granskningstillfället resulterar i en slutgiltig fellista (Fellista 2) innehållande de fel som kvarstår efter VU:s rättningsperiod.

Figur 5. Gransknings- och rättningsprocess. Pilarna indikerar dataflödesriktning. VU = Verksamhetsutövare, MiljöReda = länsstyrelsernas databas, SMP = Svenska MiljörapporteringsPortalen. Tillsynsmyndigheterna får fellistorna för kännedom.

Internationell omvärldsanalys
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika regleringar som kopplar till arbetet inom farliga
ämnen avseende PRTR och E-PRTR. I Bilaga 3 visas samtliga PRTR-/ E-PRTR-ämnen, samt vilka av
dessa som även efterfrågas enligt regleringarna nedan. Nationellt delas ansvaret för dessa rapporteringar mellan Naturvårdsverket och Havs och Vattenmyndigheten (HaV).
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Farliga ämnen och koppling till 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 delmål34, 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 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 1.
Tabell 1. 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.

Farliga ämnen och koppling till internationella konventioner
I

Figur 6 visas exempel på multilaterala överenskommelser med koppling till arbetet inom programområdet Farliga ämnen.

34

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Figur 6. Exempel på internationella konventioner med koppling till arbetet inom programområde Farliga
ämnen.
UNECE CLRTAP

CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) omfattas idag av åtta protokoll35.
Konventionen omfattar nationella totalemissioner och data rapporteras på årlig basis. Vilka ämnen
(som även omfattas av PRTR/E-PRTR) som ska rapporteras framgår av Bilaga 3. Rapporterade emissioner skall separeras med avseende på ursprung och rapporteringen skall följa de detaljerade riktlinjer
som styr rapporteringen36. Vart femte år rapporteras data geografiskt fördelade i ett 50x50 km-rutnät.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för rapportering av data. EEA använder CLRTAP-data som
referens vid sin granskning av E-PRTR-data (Stage 2 review).
Ett flertal av de ämnen som omfattas av CLRTAP har varit förbjudna i Sverige sedan 1970-talet varför
Sverige har valt att inte rapportera dessa (Palm och Kindbom, 2003). Framförallt rör det sig om ett
antal bekämpningsmedel. Vissa av dessa ämnen kan dock fortfarande återfinnas i den svenska miljön.
Detta är både till följd av långväga atmosfärisk transport och deposition samt tidigare användning av
ämnet (Palm och Kindbom, 2003; Hansson och Brorström-Lundén, 2006).
UNFCCC

Klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC37), är ett
ramverk för åtgärder för att förhindra klimatförändringarna. Konventionen, som har arbetats fram
inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling (i Rio 1992) och
trädde i kraft 1994.

35
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
36
http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
37

https://unfccc.int/2860.php
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Konventionen omfattar nationella totalemissioner för följande växthusgaser: CO2, CH4, N2O, HFCs,
PFCs, SF6, samt övriga ämnen: SO2, NOX, NMVOC och CO (se Bilaga 3). Rapporterade emissioner
skall separeras med avseende på ursprung och rapporteringen skall följa de detaljerade riktlinjer som
styr rapporteringen38. Data sammanställs och rapporteras på årlig basis. EEA använder UNFCCC-data
som referens vid sin granskning av E-PRTR-data (Stage 2 review). Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för rapportering av data.
WIENKONVENTIONEN, INKLUSIVE MONTREAL PROTOKOLLET

Wienkonventionen är global och den omfattar åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter
ner ozonskiktet. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades 1985 och
trädde i kraft 1988. Till konventionen hör det så kallade Montrealprotokollet (Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone Layer39). Där specificeras hur parterna skall halvera produktion
och konsumtion av de mest ozonnedbrytande ämnena, fem CFC-föreningar samt stoppa fortsatt ökning
av produktion och användning av tre typer av haloner. Protokollet undertecknades 1987 och trädde i
kraft 1989. Sverige har ratificerat konventionen, protokollet och samtliga ändringar.
Data avseende ämnena CFCs, haloner och HCFCs (se Bilaga 3) rapporteras årligen. Naturvårdsverket
är ansvarig myndighet för rapportering av data.
BASELKONVENTIONEN

Konvention om gränsöverskridande transporter av avfall – Baselkonventionen40 – är en global konvention om kontrollen av transporter över nationsgränser och hantering av avfall. Konventionen, som
har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades 1989 och trädde i kraft 1992. En ändring av konventionen (Ban Amendment) undertecknades 1995 men har ännu inte trätt i kraft. Den innebär att man
förbjuder export av farligt avfall från OECD-länder och EU-länder till länder som inte är medlemmar
av OECD eller EU. Ansvarsprotokollet (Basel Protocol on Liability and Compensation) undertecknades 1999 men har ännu inte trätt i kraft. Det handlar om vem som är ekonomiskt ansvarig och skadeståndsskyldig vid skada till följd av gränsöverskridande transport och slutligt omhändertagande av
farligt avfall och annat avfall inklusive illegala transporter av sådana avfall. Sverige har ratificerat
konventionen och implementerat ändringen, men inte ratificerat protokollet.
Data sammanställs och rapporteras på årlig basis. Rapporteringen enligt konventionen omfattar bl.a.
mängder farligt avfall som exporteras fördelat på återvinning och bortskaffande, samt kontaktuppgifter
för mottagaren av det exporterade avfallet vilket även efterfrågas enligt PRTR/E-PRTR. I Baselkonventionen saknas dock tröskelvärden avseende avfallsmängder som omfattas av rapportering. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för rapportering av data.
STOCKHOLMSKONVENTIONEN

Stockholmskonvention41 om långlivade organiska föreningar är en global miljö- och hälsoskyddskonvention för att skydda människors hälsa och miljön från långlivade organiska föroreningar (POPs).
Konventionen omfattar både produktion, användning, avfallshantering, oavsiktligt bildning och miljöövervakning. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades år 2001 och

38
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html
39
http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php
40
http://www.basel.int/Home/tabid/2202/mctl/ViewDetails/EventModID/8295/EventID/443/xmid/8052/Default.aspx
41

http://chm.pops.int/default.aspx
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trädde i kraft 2004. Parterna ska utarbeta och genomföra nationella genomförandeplaner för att begränsa eller helt få bort utsläpp av POPs. Sverige har ratificerat konventionen. Naturvårdsverket har
fått i uppdrag att, i samråd med Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten, uppdatera
den svenska genomförandeplanen för Stockholmkonventionen. Vilka ämnen (som även omfattas av
PRTR/E-PRTR) som konventionen reglerar framgår av Bilaga 3.
MINAMATAKONVENTIONEN OM KVICKSILVER

Minamatakonventionen om kvicksilver42 reglerar samtliga delar av kvicksilvers livscykel, från utvinning, handel och användning till avfallshantering och utsläpp från punktkällor. Kvicksilverkonventionen beslutades i januari 2013 och antogs formellt i den japanska staden Minamata i oktober 2013.
Konventionen träder i kraft när 50 länder har ratificerat och det beräknas ske tidigast år 2017. Sverige
signerade protokollet i oktober 2013. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Konventionen är viktig
för att Sverige ska kunna nå miljömålet giftfri miljö eftersom kvicksilver är ett av de allra farligaste
miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.
I konventionens artikel 18 §2, om information till allmänheten, uppmärksammas PRTR enligt följande: ”Varje part skall använda befintliga mekanismer eller överväga utvecklingen av mekanismer,
såsom PRTR i förekommande fall, för insamling och spridning av information om uppskattningar av
de årliga kvantiteterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar som emitteras, släpps ut eller bortskaffas genom mänsklig verksamhet”.
HAVSKONVENTIONEN HELCOM

Rapporteringarna till HELCOM berör olika typer av rapportering som data, implementering av direktiv, eller åtgärder. Mätningar inom HELCOM indikerar att belastningen till Östersjön av ett antal farliga ämnen har minskat betydligt under de senaste 20-30 åren. Förekomsten av farliga ämnen bedöms
fortfarande representera ett allvarligt hot mot Östersjöområdet43. Vidare finns det en rad ännu okända,
eller sällan studerade substanser som ger upphov till påverkan på området.
För att skydda den marina miljön i Östersjön på ett mer övergripande sätt, antog HELCOM i november 2007 ett s.k. Aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP)44. Planen introducerar
införandet av en ekosystembaserad strategi för förvaltning av mänskliga aktiviteter i Östersjöregionen.
I och med antagandet av planen, har de HELCOM avtalsslutande parterna åtagit sig att t.ex. arbeta mot
målet att uppnå en Östersjöregion där miljön och livet är ostörda av farliga ämnen. BSAP omfattar 11
st ämnen/ämnesgrupper som har identifierats som speciellt angelägna för Östersjön. De ämnen som
omfattas av rapporteringskrav till HELCOM och berör programområdet Farliga ämnen är listade i
Bilaga 3. Rapporteringen av data till HELCOM sker via ICES - The International Council for the Exploration of the Sea45, Havs- och Vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för rapporteringen.
HAVSKONVENTIONEN OSPAR

OSPAR-konventionen trädde i kraft 25 mars 1998. Konventionen syftar till att skydda och bevara
ekosystemen och den biologiska mångfalden i nordöstra Atlanten46. Nordöstra Atlanten definieras

42
43
44
45
46

http://www.mercuryconvention.org/Home/tabid/3360/Default.aspx
http://www.helcom.fi/
http://www.helcom.fi/Documents/Baltic%20sea%20action%20plan/BSAP_Final.pdf
http://www.ices.dk/marine-data/dataset-collections/Pages/HELCOM.aspx
http://www.ospar.org/
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västerut av Grönlands östkust, åt öster av kontinentens Nordsjökust och söderut av Gibraltar samt
norrut av nordpolen. OSPAR berör därmed inte Östersjöområdet.
Huvudmålsättningen för OSPARs arbete med farliga ämnen är att förhindra förorening av den marina
miljön. Detta ska ske genom att kontinuerligt reducera utsläppen och sträva mot halter, vilka ligger
nära bakgrundsnivåer i de fall ämnena förekommer naturligt (t.ex. tungmetaller som bly och kvicksilver) eller halter nära noll för andra ämnen. För att reducera utsläppen av farliga ämnen har det inom
OSPAR utvecklats en strategi vilken förenklat kan beskrivas i tre steg:
1. En inledande urvalsprocess med vilken man identifierar farliga ämnen som kan klassas som
PBT – ämnen (långlivade, bioackumulerbara och toxiska). Dessa har sedan även tagits upp
på ”List of Substances of Possible Concern47”. Listan innehåller i dagsläget 315 olika ämnen
och är tänkt att fungera som ett levande dokument, vilket ska uppdateras så fort ny kunskap
tillkommer.
2. Här rankas ämnena utifrån deras spridning och de effekter som har kunnat observeras i den
marina miljön.
3. Ämnen, vilka rankas högt och bedöms kräva åtgärder av OSPAR hamnar på listan ”OSPAR
List of Chemicals for Priority Action48”. Ämnen på denna lista som också berör programområdet Farliga ämnen är listade i Bilaga 3.
Rapporteringen av data till OSPAR sker via ICES och Havs- och Vattenmyndigheten är ansvarig
myndighet för rapporteringen.
Farliga ämnen och koppling till EU-direktiv, EEA rapportering
I
Figur 7 visas exempel på EU-direktiv med koppling till arbetet inom programområdet Farliga ämnen.

Figur 7. Exempel på EU-direktiv med koppling till arbetet inom programområde Farliga ämnen.

47
http://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals/possible-concern/list
48

http://www.ospar.org/documents?d=32745
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EU-ETS

EU:s system49 för handel med utsläppsrätter är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska
utsläppen av växthusgaser. Utsläppshandel inleddes år 2005 och har sedan starten stegvis utvidgas till
att omfatta fler branscher. Reglerna som styr handelssystemet bygger på EU:s handelsdirektiv
(2003/87/EC). Direktivet har införts i Sverige genom lagen (SFS 2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (SFS 2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Naturvårdsverket ansvarar för
databasen ”E-CO2” där företagen rapporterar sina årliga utsläpp. EEA använder ETS-data som referens vid sin granskning av E-PRTR-data (Stage 2 review).
IED

Den 7 januari 2013 började industriutsläppsdirektivet (IED, 2010/75/EU 50) tillämpas i Sverige. IED
ersätter sju äldre direktiv om industriutsläpp:
 IPPC-direktivet (2008/1/EG)
 Direktivet för stora förbränningsanläggningar (2001/80/EG)
 Direktivet för avfallsförbränning (2000/76/EG)
 Lösningsmedelsdirektivet (1999/13/EG)
 Tre direktiv för tillverkning av titandioxid (vilket inte tillverkas i Sverige).
Industriutsläppsdirektivet innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik och redovisa föroreningar. Kopplingen mot E-PRTR är stor, eftersom IED efterfrågar uppgifter från i stort sätt
samma verksamheter som E-PRTR. Granskningen av LCP-data görs idag inom ramen för ”Samordnad
granskning av SMP-data” (se ovan). Till följd av detta har ett samordningsarbete initierats på EU-nivå
mellan de båda EU-regleringarna (se avsnitt ”EU:s E-PRTR regulation article 19 regulatory Committee”). Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för implementering av IED.
VATTENDIREKTIVET

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv, ramdirektivet för vatten (2455/2001/EG; 2013/39/EU), som lägger "golvet" för vad EU-länderna inte får underskrida vad gäller kvalitet och tillgång på vatten. Direktivet är tänkt att leda till att EU-ländernas resurser samordnas bättre inom och mellan länderna för att
komma tillrätta med brister i vattenmiljön. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom
bl.a. vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) (ändringar SFS 2011:634). EU har i sitt vattendirektiv identifierat 45 ämnen/ämnesgrupper som ”priority substances”, vars halter i recipienten skall
rapporteras51. EU har fastställt gränsvärden för de prioriterade ämnena. De kallas för EQS (Environmental Quality Standards). Varje land ska övervaka så att dessa gränsvärden inte överskrids. Havsoch vattenmyndigheten samordnar och rapporterar Sveriges arbete med EQS-värden till EU. De prioriterade ämnen inom Vattendirektivet och berör programområdet Farliga ämnen är listade i Bilaga 3.
HAVSMILJÖDIREKTIVET

Havsmiljödirektivet (tidigare Marina direktivet) införlivades i svensk lagstiftning med havsmiljöförordningen hösten 2010. Målet med Sveriges förvaltning är att både Östersjön och Nordsjön ska ha en
god miljöstatus senast 2020. Indikatorer för uppnådd god miljöstatus för havsmiljön fastställdes i före-

49
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
50
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:SV:PDF
51

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0039&from=SV
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skrift i juli 2012 och uppdaterades i juli 2014 (HVMFS 2012:18)52. Dessa rör belastningar från övergödning, miljögifter, främmande arter, fysisk störning på bottnar samt marint skräp (HaV, 2014).
Havs- och Vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för implementering av Havsmiljödirektivet.
AVLOPPSDIREKTIVET

I EU:s avloppsdirektiv (91/271/EEG) ställs det krav på medlemsstaternas avloppsreningsverk, bland
annat när det gäller kväverening. Direktivets bestämmelser har genomförts i svensk rätt genom Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:7. Syftet med direktivet är att skydda miljön från skadlig inverkan till följd av utsläpp av avloppsvatten.
Direktivet ställer krav på att alla medlemsstater ska säkerställa att det för alla tätorter över 2000 personekvivalenter (pe) finns ledningsnät för att ta hand om avloppsvatten från tätbebyggelse och att direktivets reningskrav uppfylls. Uppgifterna för efterlevnad av artikel 15 sammanställs och rapporteras till
EU enligt föreskrivna mallar vartannat år. Medlemsstaterna ska även ha en nationell plan för hur efterlevnaden av direktivet ska säkerställas och planen ska mot bakgrund av artikel 17 rapporteras vartannat år. Enligt artikel 16 i Avloppsdirektivet ska rapportering även ske som en publikation riktad till
allmänheten om reningen av avloppsvatten i Sverige. Den senaste rapporteringen enligt artikel 16
publicerades av Naturvårdsverket 2013 (Rening av avloppsvatten i Sverige). Granskning av data från
punktkällorna görs inom ”Samordnad granskning av SMP-data” (se ovan). Rapporteringen görs via
EIONET. Mer information samt riktlinjer och krav som ska följas finns på EIONET53 54 55. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för implementering av Avloppsdirektivet.
SLAMDIREKTIVET

Enligt artikel 17 i Slamdirektivet (86/278/EEG56) ska Sverige vart tredje år rapportera totalmängden
slam som producerats vid reningsverken, mängden slam som lagts ut på åkermark, samt innehållet av
tungmetaller och närsalter i slammet. Granskning av data från punktkällorna görs inom ”Samordnad
granskning av SMP-data” (se ovan). Rapporteringen görs via EIONET. Mer information samt riktlinjer och krav som ska följas finns på EIONET57. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för implementering av Slamdirektivet.
EEA-WISE SOE EMISSIONS RAPPORTERING

Rapporteringen till EEA WISE SoE Emissions (SoE-State of the Environment) omfattar årlig rapportering av utsläppen från punktkällor och rapportering av diffusa utsläpp till vatten var tredje år, allt
fördelat på vattendistrikt. Rapporteringen omfattar ett flertal ämnen, så som näringsämnen, metaller
och organiska ämnen. Granskning av data från punktkällorna görs inom projektet ”Samordnad granskning av SMP-data” (se ovan).
De punktkällor som medlemsländerna förväntas rapportera till WISE Emissions är utsläpp under tröskelvärde för ämnen listade i Bilaga I till E-PRTR samt utsläpp från verksamheter som ej finns listade i
Bilaga I, alltså de utsläpp som inte rapporteras till E-PRTR. Sedan 2015 efterfrågas endast emissioner
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https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-havsforvaltning/god-miljostatus-samtmiljokvalitetsnormer-med-indikatorer-for-nordsjon-och-ostersjon-hvmfs-201218.html
53
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/613
54
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/387
55
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/524
56
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0278:SV:HTML
57
http://rod.eionet.europa.eu/obligations/69
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till inlandsvatten (gällande rapporteringsår 2013 och senare). Dessutom gäller numera en annan fördelning av utsläpp per källa, vilket innebär att denna liknar Vattendirektivets källrapportering (industriella utsläpp, reningsverk samt övriga utsläpp). Rapporteringen görs via EIONET. Vidare ansvarar
EEA för att komplettera rapporteringen med data hämtade från E-PRTR och andra rapporteringar av
intresse. Ämnen som rapporteras till EEA WISE Emissions och berör programområdet Farliga ämnen
är listade i Bilaga 3.
SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram metodik för uppskattning av belastningen av
organiska ämnen och metaller på vatten (Ejhed et al., 2005, Hansson et al., 2009, Ejhed et al., 2010).
För de organiska ämnen återstår mycket arbete för att en lämplig metodik som kan nyttjas i rapporteringen ska finnas tillgänglig, däremot har man kunnat göra detta för metallerna, då data togs fram
inom ramen för ett SMED utvecklingsprojekt. Sverige har rapporterat vissa diffusa utsläpp enligt
EEA-WISE, näringsämnen och metaller. Mer information samt riktlinjer och krav som ska följas finns
på EIONET58. Havs- och Vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för denna rapportering.

58

http://dd.eionet.europa.eu/datasets/2873
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Bilaga 1 Genomförda utvecklingsprojekt
I denna bilaga visas en förteckning över genomförda utvecklingsprojekt inom programområdet Farliga
ämnen. Rapporter efter 2008 finns på www.smed.se .
PRTR och synergier med andra multilaterala överenskommelser, EU-rättsakter och EEArapporteringar. SMED rapport 156. (Skårman et al., 2014)
I rapporten finns sammanställt övergripande information om de multilaterala överenskommelser, EUrättsakter och EEA-rapporteringar, samt identifierat huruvida det finns beröringspunkter respektive
avvikelser mellan dessa och UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) -protokollet
om ”Pollutant Release and Transfer Register”, dvs. PRTR-protokollet. Relevant övergripande information för respektive reglering har sammanställts från Internet och utifrån dessa sammanställningar har
eventuella synergier med PRTR-protokollet analyserats. Studien visar att det finns synergier mellan de
regleringar som inkluderats i projektet och med PRTR och man konstatera att de regleringar som
PRTR-protokollet har flest antal beröringspunkter med är Minamatakonventionen och Industriutsläppsdirektivet (IED). Samtidigt visar studien att även om man kan identifiera beröringspunkter så
efterfrågas inte exakt samma information utan samtliga regleringar är unika. Rapporten har översatts
till en engelsk version ”PRTR and synergies with other multilateral agreements, EU legal acts and
EEA reportins”, SMED rapport 167.
Mapping of emissions from reporting point sources and Estimation of emission factors from reporting
waste water treatment plants. SMED rapport 120. (Sörme et al., 2013)
Rapporten skrevs på engelska och består av två skilda projekt. Syftet med det första var att sortera,
organisera och gruppera emissioner för 2011som rapporterades till E-PRTR. Detta för att kunna ge en
introduktion till hur emissionen från svensk industri ser ut, t.ex. om man emitterar under eller över
tröskevärdet samt vilken metod som används för att uppskatta emissionen. Syftet med det andra var att
utveckla emissionsfaktorer för 18 ämnen/ämnesgrupper som från reningsverk som inte har rapporterats
frekvent till SMP (och därmed till E-PRTR), trots att de borde emitteras i de mängder som kräver
rapportering. Tanken med emissionsfaktorn var att utgå från halter i slam, som är högre, för att använda dem för att uppskatta utsläpp till vatten.
Implementation of the Swedish Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). SMED rapport 115.
Skårman och Sjödin, 2013)
I rapporten beskrivs de bakomliggande kraven till varför Sverige har åtagit sig att implementera ett
PRTR-system, hur Sveriges PRTR-system har implementerats i lagstiftning och i praktiken samt erfarenheter från implementeringsprocessen. Sverige ratificerade UNECE Protokollet avseende Pollutant
Release and Transfer Register (PRTR) hösten 2008
Diffusa emissioner till luft och vatten, SMED rapport 106. (Hansson et al., 2012)
Rapporten presenterar data över emission från diffusa källor till främst vatten, från några sektorer och
ämnen/ämnesgrupper. Man jämför också framtagna data med rapporterade E-PRTR data. Projektet
redovisar också hur uttag av diffusa emissionsdata kan genomföras på ett mer rutinmässigt sätt.
De ämnen som ingår i projektet är näringsämnen (kväve och fosfor), metaller (bly, kadmium, koppar,
kvicksilver, nickel och zink) samt vissa organiska ämnen (PAH, PBDE, nonylfenol, PCB, HCH, DDT,
endosulfan och dioxiner). För de organiska ämnena saknas data i vissa matriser. Data togs t.ex. fram
för emission från atmosfärisk deposition, läckage från jordbruksmark, läckage från skogsmark och
övrig mark, dagvatten och enskilda avlopp. För koppar redovisas också data för emission från båtbot-
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tenfärger. Rapporten har översatts till en engelsk version ”Diffuse emissions to air and water”, SMED
rapport 164.
Förstudie över möjlig presentation av diffusa emissioner på UTIS (Sörme, Hansson och Ek, 2010)
Denna studie bidrar till att visa hur man kan få ökad kunskap om diffusa och sekundära källor. Projektet är en förstudie som identifierar data över diffus emission som kan visas på UTIS. Data är tillgängliga idag, d.v.s. det krävs inte nya mätningar för att ta fram data. Projektet har för varje källa bedömt följande parametrar: vilka ämnen eller ämnesgrupper källan rör, rör källan bidrag från allmänheten eller inte, kan data presenteras på karta eller inte, styrkor och svagheter med data. Slutsatsen
blev t.ex. att det går att presentera diffus emission till vatten på UTIS, t.ex. fosfor, kväve och tungmetaller från atmosfärisk deposition, läckage från jordbruksmark, läckage från skogsmark och övrig
mark, dagvatten och enskilda avlopp.
Långsiktig plan programområde Farliga ämnen 2010 (Hansson et al., 2010)
Planen är ett vägledande dokument, dels för Naturvårdsverkets prioriteringar inom området, samt för
projektplanering och samordning inom SMED.
Arbetet har utförts i fyra områden: 1. Rapporteringskrav 2. Omvärldsanalys och nationella rapporteringsbehov 3. Internationell verksamhet i relation till PRTR
4. Utformning av långsiktig plan med projektförslag, här ingår bl.a. utveckling av det nationella utsläppsregistret, Utsläpp i siffror (UTIS) och E-PRTR rapporteringen
Förberedelsearbete inför first MOP-PRTR (Skårman och Danielsson, 2010). SMED rapport, ej publicerad på SMED.se
Rapporten sammanfattar några internationella överenskommelser och initiativ som finns inom området
och diskuterar i slutet hur man kan utnyttja data från dessa till Utsläpp i Siffror;
* Strategic Approach to International Chemicals Managment (SAICM);
* Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall och omhändertagande,
* Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) inklusive Kyotoprotokollet;
* Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet, inklusive Montrealprotokollet om ämnen som bryter
ner ozonskiktet;
* Konventionen om långväga transporterande luftföroreningar (CLRTAP), inklusive åtta tillhörande
protokoll;
* Stockholmskonventionen om långlivande organiska föreningar
* UNEP:s globala kvicksilverinitiativ
Uppdatering av den långsiktiga planen för Programområdet Farliga ämnen (Brorström-Lundén et al.,
2008)
Omfattande dokument som är en genomgång av databehov som föreligger nationellt och internationellt, internationella verksamheter i relation till PRTR, plan för programområdet farliga ämnen. I rapporten finns även en Bilaga 5 som identifierar de viktigaste spridningsvägarna för efterfrågade ämnen.
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Nonylfenoler i varor - Releases of Nonylphenol and Nonylphenol Ethoxylates from the use phase of
end products; A case study on nonylphenols and nonylphenol ethoxylates as a part of the project
founded by the Nordic Council of Ministers (Hansson, Brorström-Lundén och Skårman, 2008)
I projektet sammanställdes befintlig information om nonylfenoler och dess etoxilater. Studien omfattade en sammanställning av befintliga emissionsfaktorer för utsläpp an NF/NFE från varor och kemiska produkter och dess möjliga utsläppskällor ur en nordisk persepektiv. Rapporten ingår i den stora
”Produktrapporten” till OECD som beskrivs i den Långsiktiga planen.
Förteckning av tillgänglig data gällande diffusa utsläpp som skulle kunna presenteras i nya KUR
(Hansson et al., 2008)
I projektet sammanställdes en referenslista med tillgängliga rapporter och projekt med anknytning till
diffusa emissioner.
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Bilaga 2 Definitioner
Nedan följer en kortfattad sammanställning av vissa nyckeldefinitioner.

Förorening
En förorening är en substans eller en grupp substanser som på grund av sina egenskaper kan vara skadlig för miljön eller människors hälsa om den sprids till miljön.

Farliga ämnen
I första hand avses här det som ibland benämns ”särskilt farliga ämnen”, dvs. PBT (Persistenta, Bioackumulerbara eller Toxiska), vPvB (very Persistent och very Bioaccumulative), CMR (Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionsstörande), ämnen med starkt hormonstörande egenskaper samt
vissa metaller. Att kategorisera ämnen i nämnda grupper är utanför ramen för SMEDs verksamhet.
Däremot omfattas utsläpp av sådana ämnen som behandlas inom PRTR-rapporteringen (Kievprotokollet), E-PRTR och OSPAR. För svenskt vidkommande bör även en prövning av den svenska
relevansen genomföras för respektive ämne.

Utsläpp
Med utsläpp avses i första hand spridning av föroreningar genom människors verksamhet, till luft och
till vatten, men även den mängd av en förorening som går ut med varor och avfall. Utsläpp till vatten
kan innebära att mottagaren antingen är recipient (direkt utsläpp) eller avloppsvatten som behandlas i
externt reningsverk (indirekt utsläpp). Utsläpp kan vara såväl ”avsiktliga” som ”oavsiktliga”:
 ”Avsiktliga utsläpp”: utsläpp som sker till följd av att ämnet i fråga används avsiktligt. Innefattar även vissa omvandlingsprodukter såsom nonylfenol som bildas från nonylfenoletoxilater.


”Utsläpp till följd av oavsiktligt bildade ämnen": utsläpp som inte beror på en avsiktlig användning av ämnet. Några exempel är PAH, klorerade dioxiner och metaller från bränsleanvändning samt Cd som förorening i förzinkade material.

Utsläppskällor
Punktkällor
Med punktkällor avses här enskilda anläggningar som ger upphov till utsläpp av ämnen, som t.ex. ett
avloppsrör eller en skorsten. Vi har valt att indela dessa i:


Rapporterande punktkällor: Anläggningar som rapporterar sina utsläpp av ett visst ämne i miljörapportens emissionsdeklaration



Icke-rapporterande punktkällor: Anläggningar som inte rapporterar sina utsläpp av ett visst
ämne i miljörapportens emissionsdeklaration

Diffusa källor
Med diffusa källor menas här utsläppskällor som, till skillnad från punktkällor, inte är klart avgränsade. Det kan vara många små utsläpp som är svåra att identifiera och som uppstår till följd av läckage
eller från många enskilda källor som inte kan åtgärdas centralt, vars sammanlagda belastning kan ha
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en betydande inverkan på miljön och för vilka det är opraktiskt att samla in rapporter från varje källa.
Exempel på diffusa källor är ytkällor och linjekällor, t.ex. vägtrafik, läckage från jordbruket, korrosion
av metaller från fast infrastruktur, samt utsläpp via varor och kemiska produkter.
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Bilaga 3. Ämnen enligt PRTR/E-PRTR

1

74-82-8

Metan (CH4)

L

L

2

630-08-0

Kolmonoxid (CO)

L

L

3

124-38-9

Koldioxid (CO2)

L

L

Fluorerade kolväten (HFC)

L

L

4

CLRTAP

UNFCCC

OECD JQ-IW

EEA Emissions

Slamdirektivet

Avloppsdirektivet

WFD

EU ETS

IED

OSPAR

HELCOM PLC Periodical

HELCOM PLC Annual

Minamata Konventionen

Rotterdam Konventionen

Stockholmskonventionen

PRTR

E-PRTR

Svensk reglering

Förorening

CAS-nr

Nr

PRTR-/ E-PRTR-ämnen för vilka utsläpp till vatten (V), luft (L) och (S) slam ska rapporteras. Vidare visas också vilka av PRTR/E-PRTR ämnen som
även efterfrågas enligt vissa av regleringarna beskrivna i denna rapport (x-utsläpp ej specificerade).

L
L

L

L

L

L

L

5

10024-97-2

Dikväveoxid (N2O)

L

L

6

7664-41-7

Ammoniak (NH3)

L

L

7

Flyktiga organiska föreningar utom
metan (NMVOC)

L

L

L

L

L

8

Kväveoxider (NOx/NO2)

L

L

L

L

L

9

Perfluorkarboner (PFC)

L

L

Svavelhexafluorid (SF6)

L

L

11

Svaveloxider (SOx/SO2)

L

L

L

L

12

Totalkväve

V

V

V

V

V

V

V

S

V

V

13

Totalfosfor

V

V

V

V

V

V

V

S

V

V

10

2551-62-4

L

L

L

L

L
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Klorfluorkolväten (HCFC)

L

L

15

Klorfluorkarboner (CFC)

L

L

16

Haloner

L

L

17

Arsenik och arsenikföreningar
(som As)

Delvis

L, V

L, V

18

Kadmium och kadmiumföreningar
(som Cd)

Delvis

L, V

L, V

V

19

Krom och kromföreningar (som Cr)

Delvis

L, V

L, V

V

20

Koppar och kopparföreningar (som
Cu)

L, V

L, V

V

21

Kvicksilver och kvicksilverföreningar (som Hg)

Delvis

L, V

L, V

V

22

Nickel och nickelföreningar (som
Ni)

Delvis

L, V

L, V

V

23

Bly och blyföreningar(som Pb)

Delvis

L, V

L, V

V

L, V

L, V

V

24

CLRTAP

UNFCCC

OECD JQ-IW

V

L

S

V

L

L, V

S

V

L

V

L, V

S

V

V

L, V

V

S

V

L

L, V

V

S

V

L

V

L, V

V

S

V

L

V

L, V

S

V

L, V

V, L

EEA Emissions

Slamdirektivet

Avloppsdirektivet

WFD

EU ETS

IED

OSPAR

HELCOM PLC Periodical

HELCOM PLC Annual

Minamata Konventionen

Rotterdam Konventionen

Stockholmskonventionen

PRTR

E-PRTR

Svensk reglering

Förorening

CAS-nr

Nr
14

V

L, V

V

V

L

X

Zink och zinkföreningar (som Zn)

25

15972-60-8

Alaklor

Totalförbud (1978)

V

26

309-00-2

Aldrin

Totalförbud (1970)

L, V

L, V

27

1912-24-9

Atrazin

Totalförbud (1989)

V

V

28

57-74-9

Klordan

Totalförbud (1971)

L, V

L, V

X

X

L, V

X

L, V
L, V

X
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X

L, V

V

V
V

V

V
V

V

L

V

31

85535-84-8

Klorerade alkaner C10-C13

Delvis (2004)

V

V

L, V

V

V

32

2921-88-2

Klorpyrifos

Begränsad anv.

V

V

L, V

V

V

33

50-29-3

DDT

Totalförbud (1975)

L, V

L, V

34

107-06-2

1,2-dikloretan (EDC)

Delvis

L, V

L, V

35

1975-09-02

Diklormetan (DCM)

Delvis

L, V

L, V

36

60-57-1

Dieldrin

Totalförbud (1970)

L, V

L, V

37

330-54-1

Diuron

Totalförbud (1993)

V

V

38

115-29-7

Endosulfan

Totalförbud (1996)

V

V

X

39

72-20-8

Endrin

Totalförbud (1966)

L, V

L, V

X

V

V

40

Halogenerade organiska föreningar (som AOX)

X

X

L, V

V

X

L, V

X

V

V

V

V

V

V

X

X

V

L, V
L, V

V

V

L, V

V

V

L, V

V

V

V

41

76-44-8

Heptaklor*

Totalförbud

L, V

L, V

X

X

L, V

V

V

42

118-74-1

Hexaklorbensen (HCB)

Totalförbud (1980)

L, V

L, V

A, V, L

X

L, V

V

V

43

87-68-3

Hexaklorbutadien (HCBD)

V

V

X

V

V

V

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan
(HCH)

Totalförbud

L, V

L, V

X

L, V

V

V

Lindan

Totalförbud (1989)

L, V

V

V

45

58-89-9

X
L, V

L, V

X

51

CLRTAP

V

UNFCCC

L, V

X

WFD

V

EU ETS

L, V

V

IED

L, V

Totalförbud (2001)

OSPAR

Totalförbud (1978)

Klorfenvinfos

OECD JQ-IW

EEA Emissions

Slamdirektivet

Avloppsdirektivet

HELCOM PLC Periodical

HELCOM PLC Annual

Minamata Konventionen

Rotterdam Konventionen

PRTR

Stockholmskonventionen

E-PRTR

Svensk reglering

Förorening
Klordekon

470-90-6

CAS-nr
143-50-0

30

Nr
29

X

L

V

V

L, V

L, V

X

V

V

V

X

L, V

V

V

X

L, V

V

48

608-93-5

Pentaklorbensen

49

87-86-5

Pentaklorfenol (PCP)

Totalförbud (1978)

L, V

L, V

50

1336-36-3

Polykorerade bifenyler (PCB)

Totalförbud (1995)

L, V

L, V

51

122-34-9

Simazin

Totalförbud (1995)

52

127-18-4

Tetrakloretylen (PER)

L, V

L

V

53

56-23-5

Tetraklormetan (TCM)

L, V

L

V

54

12002-48-1

Triklorbensener (TCB) (alla
isomerer)

Ingen avsiktlig användning sedan 1988

L, V

L

55

71-55-6

1,1,1-trikloretan

Totalförbud (1996)

L

L

V

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloretan

Delvis

L

L

V

57

1979-01-06

Trikloretylen

Delvis

L, V

L

V

58

67-66-3

Triklormetan

Delvis

L, V

L

59

8001-35-2

Toxafen

Totalförbud

L, V

L, V

60

1975-01-04

Vinylklorid

L, V

L, V

61

120-12-7

Antracen

L, V

L, V

A, V, L

L, V

V

V
X

CLRTAP

L, V

UNFCCC

A, V, L

WFD

L, V

EU ETS

X

L, V

IED

L, V

L, V

Totalförbud (1968)

OSPAR

L, V

PCDD+PCDF (dioxiner + furaner)
(som Teq)

Mirex

OECD JQ-IW

EEA Emissions

Slamdirektivet

Avloppsdirektivet

HELCOM PLC Periodical

HELCOM PLC Annual

Minamata Konventionen

Rotterdam Konventionen

Stockholmskonventionen

PRTR

Svensk reglering

E-PRTR

2385-85-5

47

Förorening

CAS-nr

Nr
46

V
V

V

V

L

L

V

V

V
V

X

V
L, V

52

V

V

L

Till stora delar, ej
bensin

63

Bromerade difenyletrar (PBDE)

Delvis

64

Alkylfenol och alkylfenoletoxilater
(NP/NPE)

65

100-41-4

Etylbensen

66

75-21-8

Etylenoxid

Totalförbud (1991)

67

34123-59-6

Isoproturon

Begränsad anv.

68

91-20-3

Naftalen

69

V

V

V

V

L, V

L, V

V

V

L, V

V

V

L, V

V

V

V

V
L, V

V

V

V

V

CLRTAP
L

V

V

V
V

L, V

V

V
V

V

Begränsad anv.

V

V

X
V

UNFCCC

V

X

V

L, V

OECD JQ-IW

V

L, V

Trifenyltenn och trifenyltennföreningar

EEA Emissions

L, V

L, V

Tributyltenn och tributyltennföreningar

Slamdirektivet

V

Delvis

Toluen

Avloppsdirektivet

V

V

Polycykliska aromatiska kolväten
(PAH)

WFD

L, V

V

Fenol (som totalt C)

EU ETS

IED

OSPAR

HELCOM PLC Periodical

HELCOM PLC Annual

Minamata Konventionen

Rotterdam Konventionen

V

Stockholmskonventionen

V

X

V

L, V

108-95-2

75

V

V

V

71

74

V

L, V

L, V

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

108-88-3

L, V

Delvis

117-81-7

73

L, V

Tennorganiska föreningar (som
totalt Sn)

70

72

PRTR

Svensk reglering

Bensen

E-PRTR

71-43-2

Förorening

CAS-nr

Nr
62

V

V

53

L

Totalt organiskt kol (TOC) som
totalt C eller COD/3)

V

V

V

V

V

V

Trifluralin

78

1330-20-7

Xylen

V

V

V

79

Klorider (som totalt Cl)

V

V

V

80

Klor och oorganiska klorföreningar
(som HCl)

L

L

L

V

L, V

L, V

L

V

1332-21-4

Asbest

V

Cyanider (som totalt CN)

V

V

L, V

V

83

Fluorider (som totalt F)

V

V

L

V

84

Fluor och oorganiska fluorföreningar (som HF)

L

L

L

V

Cyanväte (HCN)

L

L

Partiklar (PM10)

L

L

V

L, V

V

V

V

L, V

V

V

74-90-8

86
87

1806-26-4

Oktylfenol och oktylfenoletoxylat

88

206-44-0

Fluoranten

89

465-73-6

Isodrin

Ej registrerat i Sverige

90

36355-01-8

Hexabrombifenyl

Totalförbud

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylene

CLRTAP

V

82

85

UNFCCC

V

1582-09-8

L, V

OECD JQ-IW

EEA Emissions

Slamdirektivet

Avloppsdirektivet

WFD

EU ETS

IED

OSPAR

HELCOM PLC Periodical

HELCOM PLC Annual

Minamata Konventionen

Rotterdam Konventionen

Stockholmskonventionen

PRTR

V

77

81

Totalförbud (1990)

E-PRTR

Svensk reglering

Förorening

CAS-nr

Nr
76

V
V

L

V
L, V

X

V

X

L, V

V

L, V

V

L, V

54

V

V

L

L

L

55

