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Sammanfattning
Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av HaV, Havs- och
vattenmyndigheten. Varje år lämnar tillståndspliktiga verksamheter in miljörapporter enligt miljöbalken. Miljörapporterna granskas av tillsynsmyndigheter via
svenska miljödataportalen (SMP).
I SMP samlas allt mer och allt bättre information om tillståndspliktiga verksamheter. En av informationsmängderna som framgår via miljörapporterna är
(uppgifter om) det geografiska läget för verksamheternas anläggningar med
tillhörande utsläppspunkter. Vad gäller den geografiska kvalitén avseende
koordinater för anläggningar och utsläppspunkter har det visat sig att den inte
förbättrats i samma omfattning.
När beräkningar på förfinade områdesindelningar efterfrågas alltmer ställer det
också högre krav på att koordinaterna i SMP är korrekta för att undvika felklassningar av områden. Både anläggningskoordinater och utsläppskoordinater är
relevanta i samband med beräkningar och rapportering. Anläggningskoordinater är
relevanta i samband med rapportering enligt E-PRTR. Vid beräkningar av utsläpp
till vattenområden är utsläppskoordinater mest relevanta för att utsläppen ska
kunna räknas till rätt vattenområde.
I projektet har 556 punktkällor från SMP, vilka anses ha en större påverkan på
utsläpp till vatten, granskats maskinellt utifrån kvalitén på de angivna
koordinaterna för anläggningspunkter och utsläppspunkter. Via granskningen har
25 procent av anläggningspunkterna försetts med uppdaterade koordinater. För
utsläppspunkterna har 55 procent försetts med koordinater eller påpekanden och ett
beräknat avstånd till närmaste vatten har tagits fram (se tabell nedan).
Koordinaterna för utsläppspunkter har kunnat anges via studier av miljörapporter
eller i de fall koordinatpar förväxlats i SMP.
Inom projektet har även 104 miljörapporter, främst industrianläggningar, granskats
för att finna utsläppskoordinater. I 88 av fallen kunde recipienter utläsas via
miljörapporterna.
I samband med granskningen har även andra fel i rapporteringen upptäckts vilket
tas upp i rapporten.
Tabell 1: Antal intakta och förändrade koordinater för anläggnings- och utsläppspunkter

Typ av koordinat
Anläggningskoordinat intakt
Anläggningskoordinat förändrad

Antal Procent
417
75
139
25

Utsläppskoordinat intakt
Utsläppskoordinat förändrad

250
306

5

45
55

Bakgrund
Vid ingången till 2012 konverterades de koordinater som fanns i SMP till referenssystemet SWEREF99 TM från det tidigare referenssystemet RT90. Övergången till
det officiella referenssystemet SWEREF99 sker nationellt där RT90 mer och mer
överges till förmån för ett modernare och mer exakt referenssystem. I och med
övergången tappades en indirekt kvalitetsmärkning i SMP för koordinaterna
avseende anläggnings- och utsläppspunkter. I det tidigare referenssystemet kunde
koordinater med dubbel- eller trippelnolla som sista siffror förekomma. Detta
speglade noggrannheten i koordinatangivelsen som kunde vara upp till 100 eller
upp till 1 000 meter fel i östlig och nordlig riktning. Vid konverteringen förvandlas
dubbel- och trippelnolla till en skenbar noggrannhet på en meter. En
anläggningspunkt vilken angetts med nordlig koordinat 6569 000 och ostlig
koordinat 1654 850 i det tidigare referenssystemet RT90 anges med nordlig och
ostlig koordinat 6569 153 och 700 726 efter konverteringen till SWEREF99. Den
indikator som tidigare fanns för lägesnoggrannheten har därmed tvättats bort vid
skiftet av referenssystem.
Utsläppskoordinater saknas för många industrianläggningar i SMP och somliga
industrianläggningar har tidigare felaktigt rapporterat utsläpp till vatten trots att
deras utsläpp är kopplat till reningsverk. Kontroller av koppling till reningsverk har
genomförts till viss del inom granskningsprojekt inför E-PRTR rapporteringen
2011 och för sammanställningen av ”Utsläpp i siffror”, men ytterligare granskning
av anslutning till reningsverk och utsläppspunkter för industrier behövs. Utsläppspunkter för reningsverk har kontrollerats i tidigare SMED-projekt, men skulle
behöva uppdateras med nya anläggningar och förändringar av utsläppspunkter.
Kontroll och justering av utsläppspunkter för industrier och reningsverk kräver ett
omfattande arbete som har påbörjats i detta projekt.
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Syfte
För att öka kvalitén på modellberäkningar finns önskemål om att kunna gå ner i
skala och arbeta med en finare indelning av avrinningsområden. I de tidigare
PLC5-beräkningarna användes ca 13 000 delavrinningsområden i den högsta
upplösningen. Inför PLC6-arbetet har SMHI arbetat med att ta fram en hydrologisk
indelning av avrinningsområden för vattenförekomster. Vid genomförandet av
detta projekt hade knappt 28 000 områden identifierats. Tillkomsten av dessa finns
beskrivna i SMED-rapport Nr 122 2010: ”Avrinningsområden för vattenförekomster 2012”.
Utgångspunkten har varit att arbeta med kvalitetsförbättringar mot de 28 000
områdena som tagits fram av SMHI. Koordinater för anläggningspunkter och
utsläppspunkter har getts en relation till respektive PLC6-områdes unika ID
(ACCID) före och efter granskning där så varit möjligt.
Genom att även andra indata med högre lägesnoggrannhet utnyttjats i studien har
granskningen av koordinater fått en högre kvalité än det ursprungliga syftet. För
anläggningskoordinaterna har uppgifterna granskats mot polygonen för fastigheternas geografiska läge. I de fall där anläggningen även har en geografiskt angiven
begränsningslinje inom fastigheten har koordinaterna tvättats mot denna.
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Geografisk granskning
Granskningen av uppgifter har skett dels utifrån geografi och dels utifrån studier av
miljörapporter.
Ett uttag av SMP gjordes i januari 2013. I uttaget togs en stor mängd grunddata
med för samtliga anläggningar. Däribland flera identifierare utifrån geografi för att
öka möjligheten till en bra kvalitetsgranskning. Totalt bestod uttaget av ca 6 000
miljöfarliga verksamheter, som alla har en anläggningspunkt registrerad i den s.k.
grunddelen av miljörapporten. Cirka ett tusen av dessa har dessutom i sina
emissionsdeklarationer angivit en eller flera utsläppspunkter.
Urvalet för den geografiska granskningen består av 556 anläggningar
(rampopulationen). Det är motsvarande population som används i samband med
det statistiska meddelandet ”Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010”. (I
uttaget fattas dock ett mindre antal reningsverk, som inte lagt in sina data i SMP,
men som likväl ingått i underlaget till SM:et.) Rampopulationen eller delar av
denna används i samband med de internationella rapporteringarna till HELCOM
och OSPAR samt, Wise SoE TCM (Transitional, Coastal and Marine Waters),
EEA WISE SoE Emissions (European Environment Agency 2011). Delar av
populationen används också i samband med slamdirektivet och avloppsdirektivet.
Uttaget från SMP utgörs främst av tillståndspliktiga reningsverk men även en del
större industrier finns med. Fördelningen av anläggningar framgår av tabellen
nedan.
Tabell 2: Fördelningen av branscher för de 556 anläggningarna.

Branschnamn
Rening av avloppsvatten
Massa, papper och
pappersvaror
Kemiska produkter
Stål och metall
Malm och mineral
Animaliska råvaror
Stenkol, petroleum, kärnbränsle
Övriga verksamheter

Antal
448
52
16
10
9
8
5
8

För att underlätta hanteringen av större verksamheter med multipla utsläppspunkter
har en ”huvudsaklig” utsläppsläppspunkt angivits. Detta har skett genom att
emissionsdeklarationerna studerats. I fallet med multipla utsläppspunkter har de
olika raderna granskats för att försöka utröna vilken punkt som är huvudutsläppspunkten. Bräddningspunkter har rensats bort. Totalt finns det koordinater angivna
för 338 utsläppspunkter i underlaget på 556 anläggningar.
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Genom att granska uttaget geografiskt mot andra register och andra geodatamängder har arbetet med att öka kvalitén på anläggningskoordinaterna i SMP skett
i tre steg där precisionen förbättrats efter varje steg. Samtliga anläggningar har fått
ärva områdesidentiteten för PLC6 före och efter granskning för att studera effekter
av granskningen. När anläggningspunkten matchats mot de ytbildade fastigheterna
har även anläggningspunkten överlagrats mot förekomsterna av anläggningsområde i de fall där sådana förekommit. Se schematisk bild av arbetet nedan.

PLC6-delområde
Fastighet

Anläggning

Bild 1: Principskiss för kontroll av koordinater från SMP.

Utöver de 556 anläggningarna ovan har koordinater för utsläppspunkter för
industrier undersökts genom kontroll mot miljörapporternas textdelar. Det är i
första hand industrianläggningar med stora utsläpp av kväve och fosfor och som
saknar utsläppskoordinater som kontrollerats. Totalt har 104 anläggningar
undersökts via miljörapporter. För 17 anläggningar överlappar kontrollen mot
miljörapporternas textdelar med den geografiska granskningen. Se tabellbilaga 1
och 2.
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Geodataunderlag
I samband med granskningen har ett antal register vilka har geografi eller matchas
mot geografi utnyttjats. Utifrån bearbetningarna har även ny geodata tagits fram
utifrån befintligt innehåll i fastighetskartan. De ingående datamängderna befintliga
och nya utgörs av:
Fastigheter och samfälligheter
Fastighetsregistrets byggnadsdel med adresskoordinater
Vatten och större vattendrag
Textinformation - upplysningstext
Begränsningslinje för anläggning
Företagsdatabasens arbetsställen
Äldre SMP-koordinater innan övergången till SWEREF99
Hydrologisk indelning i samband med PLC6
En beskrivning av ingående variabler vilka SCB bearbetat följer nedan.

Fastigheter och adresser
I den vektorbaserade fastighetskartan finns ytbildade fastigheter med påkopplad
registerinformation vad gäller fastighetsbeteckning. Fastighetskartan bygger på
Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser. Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt. Uttaget i samband med den här studien avser januari 2013 för
att matcha uttaget av SMPs uppgifter. Fastighetsbeteckningen för anläggningspunkterna från SMP kontrolleras mot fastighetskartans uppgifter om fastighetsbeteckning. I de fall uppgifterna inte stämmer efter en överlagringsanalys söks
fastigheten fram via angiven beteckning i SMP. Där matchning inte kunnat göras
mot fastighetsbeteckningen har en manuell kontroll genomförts.
I de fall där fastighetsbeteckningen inte kunnat matchas har fastighetsregistrets
adressdel varit stöd. Registret över belägenhetsadresser är kopplade mot koordinatuppgifter för entréer eller byggnad. För flera av anläggningarna härleder dock
adressen till kommunkontor eller verksamhetens huvudkontor, varför det i dessa
fall varit svårt att använda adresserna för kontroller. Inom ramen för det här
projektet har det inte funnits utrymme för en uppdatering av adresserna.
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Vatten och större vattendrag
Recipienter i form av ytbildade sjöar, vattendrag och hav har tagits ut i ett separat
register från fastighetskartan. Vattenlagret täcker även in slamdammar, bassänger,
deltan etc. Informationen återges i skala 1:10 000. Vattendrag under sex meters
bredd återges enbart som linjeobjekt i fastighetskartan.
Utsläppspunkternas läge beräknas mot vatten och vattendrag och redovisas efter
träff mot vatten. Antalet matchningar för utsläppspunkterna är lägre än verkligheten då träffarna uteblir mot smala vattendrag. I fastighetskartan återges inte
vattendrag under sex meter i bredd som en yta utan istället representeras de av en
linje. För de utsläppspunkter vilka ej matchas mot vatten beräknas ett kortaste
avstånd till närmare vatten avrundat i tiotal meter.
Avståndet till närmaste vatten redovisas i tabell tillsammans med matchningen mot
vatten.

Upplysningstext och begränsningslinjer
Upplysningstexten innehåller kartografiskt placerad text i fastighetskartan. I detta
sammanhang är det främst upplysningstext för anläggning som utnyttjats
tillsammans med anläggningsnamn för vissa större industrier. I fastighetskartan kan
det exempelvis stå angivet reningsverk, kemisk industri, massaindustri eller
pappersbruk.
En begränsningslinje för anläggningar anger verksamheters yttre gräns i fastighetskartan. Begränsningslinjerna har omvandlats till ytor från linjeobjekt för att
därefter få upplysningstexten kopplad till sig. I de fall där anläggningspunktens
koordinat placerats inom rätt fastighet men inte inom begränsningslinjen för verksamheten har koordinaten flyttats innanför begränsningslinjen. Se kartan nedan för
exempel på upplysningstext och begränsningslinje för verksamhet.
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Källa: Ortofoto © Lantmäteriet

Karta 1: Exempel på begränsningslinje och upplysningstext för reningsverk i fastighetskartan.

Arbetsställen
Arbetsställen är hämtade från SCB:s Företagsdatabas (FDB). Företagsdatabasen
innehåller information över företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. Här ingår person- och organisationsnummer, namn samt eventuell firma,
adressuppgifter, branschtillhörighet, antal anställda etc. Med arbetsställe avses
varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där
företag bedriver verksamhet. Från SCB:s Geografidatabas (GDB), med uppgifter
om geografiska indelningar samt fastigheter, adresser och koordinater, hämtas
arbetsställenas koordinater.
Arbetsställen har visat sig vara svåra att använda för kontroller av SMP. För
reningsverkens del saknas ofta ett separat utpekat arbetsställe, istället är det
kommunhuset som anges med koordinater i företagsdatabasen.
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För större enskilda verksamheter finns det en bättre koppling mellan arbetsställen
och SMP. Dock saknas en enhetlig standard för hur verksamheternas namn återges
i register.

SMP-koordinater och hydrologisk indelning för
PLC6
På grund av avrundningsfel i koordinaterna är det inte tekniskt möjligt att
bakåtkonvertera de lägesuppgifter som finns angivna i referenssystemet
SWEREF99 för att därigenom återskapa vilka koordinatpar som har en
lägesnoggrannhet på 100 upp till 1 000 meter. Ett äldre uttag av SMP (2011) där
koordinaterna fortfarande var angivna i det äldre referenssystemet RT90 har istället
utnyttjats. Genom anläggningsnumret har de nyare uppgifterna i SMP ärvt
informationen i de fall där lägesnoggrannheten är på 100 meter eller 1 000 meter.
De anläggningar som fått en indikation på att koordinaterna kan vara upp till 100
eller 1 000 meter fel har fått buffrar på motsvarande storlek kopplade till sig.
Buffrarna har därefter kontrollerats mot PLC6-områdena i syfte att redovisa hur
många som överlappar gränserna i PLC6. Tillvägagångssättet kan användas i de
sammanhang där det saknas andra geografibärare i samband med uttag av grunddata.
Den finare områdesindelningen för PLC6 har utnyttjats i underlaget för att
kontrollera lägesnoggrannheten. Identiteten för de framtagna områdena har
kopplats till SMP-koordinaterna för anläggningspunkterna både före och efter
granskningen för att kunna studera vilka områden som påverkas vid en förbättrad
koordinatkvalité.
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Resultatdiskussion
Efter granskning av koordinatuppgifterna för de 556 anläggningarna i urvalet
framkom det att 139 anläggningar behöver förses med uppdaterade koordinater.
För utsläppskoordinaterna behöver uppgifterna ändras eller kompletteras för 306 av
utsläppspunkterna. Av dessa har 218 redan vid hanteringen av indata saknat
koordinatuppgifter. Tabellen nedan visar hur fördelningen av rättningar är spridd
mellan utsläpps- och anläggningskoordinaterna från SMP.
Tabell 3: Antal intakta och förändrade koordinater för anläggnings- och utsläppspunkter

Anläggningskoordinat intakt

Anläggningskoordinat förändrad

Utsläppskoordinat
intakt

196

54

250

Utsläppskoordinat
förändrad

221

85

306

417

139

556

För de 139 anläggningskoordinater vars geografiska läge korrigerats har lägesfelet
rättats upp från drygt 20 meter till som mest 14 600 meters felangivelse.
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Diagram 1: Fördelningen av rättade anläggningspunkter efter granskning.
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I nio fall har koordinaterna varit lokaliserade över 1 000 meter fel. Ytterligare 78
anläggningspunkter hade felaktiga koordinater mellan 100 och 990 meter. För 52
av anläggningspunkterna var felet mellan 22 och 90 meter (se diagram ovan).
För den hydrologiska indelningen i samband med PLC6 har 17 anläggningar bytt
områdesidentitet efter granskningen. I kartan nedan framgår hur Floby reningsverk
rättats upp från att tidigare varit felaktigt lokaliserad strax söder om Falköpings
tätort. I fallet Floby har anläggningspunkten flyttats cirka 12 200 meter.

Hydrologisk indelning © SMHI, Tätortsgränser © SCB övrig geodata © Lantmäteriet

Karta 2: Förändring av läge för Floby reningsverk efter granskning.

Om en finare geografisk upplösning på områdesindelningen används kommer
antalet rättade områdesidentiteter att öka jämfört med PLC6-indelningen.
När anläggningskoordinaten och utsläppskoordinaten ligger nära varandra
(bedömningen har skett från fall till fall) har de bedömts vara lika angivna och
utsläppskoordinaten är med andra ord felaktig. Detta gäller för 31 anläggningar. I
ett fall har dessutom anläggningskoordinaten fått en ny angivelse.
Via en geografisk granskning framträder även hur siffror växlats vid inskrivningen
i SMP då koordinater rättats i rakt östlig eller nordlig led.
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Granskning av fastighetsbeteckningar
I samband med att anläggningspunkterna granskats mot fastigheternas ytor
uppdagades ett stort antal fastigheter med inaktuella fastighetsbeteckningar. Främst
i samband med granskningarna av reningsverk framgick att fastighetsbeteckningarna förändrats över tid. I underlaget går det att utläsa att ett flertal
reningsverk avstyckats från större fastigheter och därigenom getts en ny fastighetsbeteckning. I grunddata framgår även flera exempel på inaktuella beteckningar som
”stadsäga” eller ”stadsägoområde”. Andra äldre namnsättningar är när fastighetsbeteckningen anges med tomt som exempelvis ”kv Vattensorken Tomt nr 4”. I
beteckningen kan man även se avstyckningar från stamfastigheten i namngivningen
för blockenhet.
För 102 anläggningar har fastighetsbeteckningen uppdaterats samtidigt som
anläggningskoordinaten varit intakt. I tabellbilaga 1 framgår de uppdaterade
fastighetsbeteckningarna.

Utsläppskoordinatens relation till vatten
Utsläppspunkten från anläggningen förekommer i flera typer av recipienter såsom
vattendrag, sjöar, hav, slamdammar etc. En första kontroll har varit om utsläppspunkten legat inom en vattenyta. Träff mot vattenyta för utsläppspunkten behöver
dock kompletteras med avstånd till anläggning för rimlighetskontroll då en felaktigt angiven koordinat kan få träff mot en annan vattenyta. I 192 fall av 338 förekommer utsläppspunkter vilka ligger inom polygoner för vatten. Av dessa bedöms
12 koordinatpar vara i behov av rimlighetskontroll från uppgiftslämnarens sida.
Främsta anledningen är långa avstånd mellan anläggning och utsläppspunkt. Detta
anges som notering i tabell 1.
I 218 fall av totalt 556 saknas utsläppskoordinater. För 16 av dessa har en trolig
förväxling skett då det via geografin framstår som rimligt att anläggningskoordinaten istället är utsläppskoordinaten. Totalt finns det 18 koordinater vilka
antas ha blivit förväxlade. För dessa har en kolumn i tabell 1, med nya
utsläppskoordinater redovisats (”Ny utsläppskoordinat”) samt en notering om
förväxling. Via studien av miljörapporter har ytterligare 15 recipienter kunnat
utläsas i textdelarna. I tabellen anges dessa med kommentar för placering utifrån
miljörapporten samt en notis om källa.
För de 187 återstående vilka saknar utsläppskoordinater har ett approximativt
avstånd från anläggningskoordinaten beräknats till närmaste recipient (kolumnen
”Utsläppskoordinat”) i tabell 1. Då flera vattenytor kan förekomma i närheten av
anläggningen skall approximationen läsas som en indikator för att underlätta
arbetet med att ange utsläppskoordinater till rätt recipient.
Av de 338 utsläppskoordinaterna är 146 lokaliserade utanför en vattenyta. De har
studerats manuellt för beräkning av avstånd till närmaste recipient. Vattendragen
har visat sig svåra att fånga geografiskt då objekt under sex meter i bredd inte
återges som en yta i fastighetskartan utan istället representeras av en linje. De
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utsläppspunkter vilka ligger inom 20 meter från vattendrag eller övrigt vatten har
klassats som att utsläppet ändå sker i vatten. Dels för att även täcka in träffar mot
mindre vatten och dels med hänsyn till att vattenkarteringen från fastighetskartan
avser medelvattenståndslinjen vars uppdatering sker med långa intervall. Totalt är
det 65 utsläppspunkter vilka inte har fått träff mot vatten men vars avstånd är
kortare än 20 meter till något vatten och därmed anses ligga i anslutning till vatten.
Totalt är det 306 utsläppspunkter vilka saknar koordinatangivelse eller har rättats
upp med approximation från nuvarande koordinatpunkt alternativt förväxlats med
anläggningspunkt.

Källa: Hydrologisk indelning © SMHI, Tätortsgränser © SCB övrig geodata © Lantmäteriet

Karta 3: Åsele reningsverks utsläppspunkt i förhållande till anläggningspunkt i anslutning till
tätorten Åsele.

För 21 av utsläppspunkterna är lägesfelet över 1 000 meter. Se bild nedan på
placeringen av Åsele reningsverks utsläppspunkt enligt emissionsdeklarationen.
Avståndet mellan anläggningspunkten och utsläppspunkten är cirka 8 800 meter.
För de anläggningar där miljörapporterna studerats har textbeskrivningen utgjort
stöd för att peka ut utsläppspunkten till recipient.

17

Av de 104 anläggningar som undersökts via textdelen har utsläppskoordinaterna
kunnat förbättras eller bekräftas i 88 fall. Se tabell 1 i bilaga. För två anläggningar
har utsläppskoordinaterna inte undersökts vidare eftersom det var diffusa utsläpp
från jordbruksmark.
För 15 anläggningar kunde utsläppskoordinaterna inte förbättras via
miljörapporterna. I de flesta fall handlar det om industrianläggningar. Oftast
framgår det inte ur miljörapporten om avloppsvatten går till reningsverk eller
recipient. I vissa fall är det oklart vilken recipient det handlar om. I ett fall var
miljörapporten inte tillgänglig och i ett fall kunde anläggningsnumret inte hittas i
SMP.
I åtta fall framgick det ur miljörapporten att avloppsvattnet går till
avloppsreningsverk och kolumnen ”mottagare” har därför ändrats till ”Beh. ARV”.
I kommentarfältet står ”Ändrat till Beh. ARV.” .
Av urvalet anläggningar som ingick i undersökningslistan sker de största
kväveutsläppen från fiskodlingar, där kväverikt foder används. Odlingarna ligger i
vattnet och anläggningspunkten är därmed också utsläppspunkten. Metallutsläppen
kommer oftast från avfallsanläggningar och metallindustrier (från t.ex.
ytbehandling). Lakvatten från avfallsanläggningar går vanligtvis genom olika
reningsanordningar (lakvattendammar) innan det släpps ut till närmaste recipient.
Recipienten är oftast ett dike eller en mindre bäck i direkt anslutning till
anläggningen enligt textdelen i miljörapporten. Trots att det i dessa fall är sannolikt
att utsläppskoordinaterna kan antas vara anläggningskoordinaterna har
utsläppspunkten lagts i recipienten enligt ”Fastighetskartan” där det var möjligt för
att utsläppen ska hamna i rätt delavrinningsområde. Utsläppet kan bli något högt
räknat om viss avskiljning sker redan i diket vilket beror på flödet.
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Förbättringsförslag
Inom ramen för detta projekt har koordinater granskats för de verksamheter i SMP
som anses ha störst påverkan på vatten. Var fjärde anläggning har fått en
uppdaterad koordinat genom projektet. Om motsvarande förändringar även
förekommer hos övriga miljöfarliga verksamheter inom SMP så är det en
betydande andel som skulle behöva rättas upp utifrån geografi.
Ett första steg för en kvalitetsgranskning avseende hela SMPs register över
miljöfarliga verksamheter bör utgå från ytbildade fastigheter. I första hand
verifieras anläggningskoordinaten utifrån den angivna fastighetsbeteckningen i
SMP som kontrolleras mot fastighetsbeteckningen avseende koordinatens läge.
Den första rättningen av uppgifter kan sättas upp maskinellt för att därefter skapa
ett urval att gå vidare med. De fastighetsbeteckningar som skiljer sig åt bör därefter
sökas ut mot fastighetens polygon för att ärva den ytbildade fastighetens
centrumkoordinater. I de fall en granskning sker med tvättning av geografin mot
centrumkoordinater behöver lägeskvaliteten på koordinaten dokumenteras.
Data från emissionsdeklarationerna i SMP granskas årligen av SMED. De
upptäckta felen gällande utsläppta mängder går normalt tillbaka till
uppgiftslämnarna, som ombeds rätta i SMP. Granskningen har dock hitintills inte
omfattat uppgifterna om utsläppskoordinater som också läggs in i emissionsdeklarationen. De förbättringar som utförts inom ramen för detta projekt vad gäller
koordinater och fastighetsbeteckningar skulle därför behöva gå in i SMP. Om det
sker via administrationen av SMP finns risken att äldre uppgifter skriver över
rättningar vid nästa års rapportering. Projektet förordar istället att de granskade
uppgifterna med förslag på ändringar skickas ut till respektive uppgiftslämnare i
samband med den övriga granskningen av data i SMP. Den uppdaterade
informationen behöver sedan säkerställas att den följs upp i inrapporteringen till
SMP.
För 187 utsläppskoordinater har ett approximativt avstånd från anläggningskoordinaten beräknats till närmaste recipient. Då flera vattenytor förekommer i
närheten av anläggningarna förordar projektet att uppgiftslämnarna beaktar dessa
approximationer och anger utsläppskoordinater till rätt recipient.
En enhetlig standard för hur fastighetsbeteckningar anges i SMP skulle öka
kvaliteten på indata och bidra till enklare kvalitetskontroller i de fall där
koordinaterna är bristfälliga. Idag kan man i SMP se exempel där kommunnamnet
anges före traktnamn i fastighetsbeteckningen. Andra exempel är att enbart
traktnamnet anges utan beteckningen efteråt. Det förekommer även att enbart
beteckningen anges, exempelvis 1:2 utan traktnamn. Detta är vanligt
förekommande när en verksamhet täcker flera fastigheter. Här skulle
fastighetsbeteckningar tjäna på att redovisas som huvudsaklig fastighet eller
primärfastighet och därefter anges sekundärfastigheten och eventuellt
tertiärfastigheten i nya attributfält.
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De adresser som finns angivna för miljöfarlig verksamhet har i en del fall visat sig
matcha mot centrala adresser istället för adressen för själva verksamheten. För
reningsverk kan adressen peka mot kommunkontoret och för en enskild verksamhet
kan adressen peka på huvudkontoret. Det skulle vara för omfattande att ha ett
projekt där adresserna rättas upp. Men inom ramen för granskningen av SMP kan
man även be uppgiftslämnarna följa upp vilka adresser som finns angivna för
anläggningarna.
Varje arbetsställe i SCBs företagsdatabas har en unik åttasiffrig identitet kallad
CFAR-nr. Om CFAR-nr kunde kopplas mot anläggningen i SMP finns möjligheter
att matcha mot koder för svenskt näringslivsindex och andra ekonomiska data vad
gäller förädlingsvärde, antal anställda, nettoomsättning, lönekostnader med flera
variabler. I tidigare arbeten hos SCB har man exempelvis på uppdrag av Havs- och
vattenmyndigheten studerat havsnära verksamheter med inverkan på den marina
miljön utifrån ekonomiska variabler.
Arbete med kopplingar mellan anläggningar i SMP och arbetsställen i
företagsdatabasen har gjorts inom SMED i olika sammanhang. En fullständig
koppling är givetvis omöjlig att göra men kopplingar mellan de anläggningar som
är ”viktigast” (i samband med utsläpp till luft, vatten eller avfallsbehandling) är
ofta möjliga att göra. Sådant arbete skapar nytta inom SMEDs alla ämnesområden
och borde därför göras kontinuerligt och ämnesövergripande.
Systemet med möjlig registrering av utsläppskoordinater för varje rad i
emissionsdeklarationen förefaller lite opraktiskt både för den som registrerar och
den som försöker tolka registreringarna. Det förekommer att man skriver
kommentarer på vissa rader som talar om ifall punkten avser huvudutsläppet eller
någon pumpstation på nätet. Det vore praktiskt för uttolkaren om dessa saker
kodades systematiskt, varvid det givetvis räcker att registrera en kommentar per
utsläppspunkt (snarare än rad).
Kontroller och justeringar av utsläppskoordinater för reningsverk och industrier är
ett omfattande arbete. En inventering och genomgång av de olika arbeten som har
genomförts både på regional och central nivå efterfrågas för att säkerställa att en
genensam standard skapas för hur dessa uppgifter skrivs in och rapporteras.
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