
 
 

Nyheter i SMP/ Info till tillsynsmyndigheten  
Denna rapportering innebär en hel del nyheter i SMP bland annat har det tillkommit två nya flikar för 
verksamhetsutövaren gällande LCP och bygg- och rivningsavfall. För tillsynsmyndigheten kommer 
den utökade rapporteringen för verksamheterna att synas i granskningen. 
 
En annan stor förändring är att dokumentet användarinstruktioner har plockats bort och istället 
ersatts av hemsidan (ser mer information under uppdatering av hemsidan).  
 
Tillsynsmyndigheten men även andra aktörer använder data i SMP för till exempel nationell 
rapportering och sammanställning. Kvaliteten på uppgifter i systemen är beroende av att 
miljörapporten granskas, det är därför viktigt att det görs varje år. Granskas inte miljörapporten 
ligger föregående års anläggningsinformation kvar och utgör grunden för statistikuttag. 
 
 

Ändra kontaktuppgifter  
Tillsynsmyndigheten kan nu själva ändra sina adress- och kontaktuppgifter direkt i SMP. Under 
kontaktuppgifterna finns nu en ändraknapp. Uppgifterna ändras då på alla sidor på SMP samt synkas 
över till Länsstyrelsens Miljöreda.  
 
 

Ny rapportering gällande bygg- och rivningsavfall, förordning 2013:253 (WI) samt 
förordning 2013:252 (LCP). 
Detta innebär nya flikar för granskning och där är det som tidigare att varje flik behöver granskas av 
tillsynsmyndigheten. De nya flikarna kommer att visas i sammanställningen, i exemplet nedan visas 
en verksamhetsutövare som skickas in uppgifter om Bygg- och rivningsavfall.  
 

 
 
 

Förbättrad granskning 
 Fritextfältet under respektive granskningsflik har förbättrats.  



 Granskningsstatus för respektive flik visas i sökbilden under ”sök miljörapport” 
 

 

Sökningen har utökats  
Nu kan du söka ut anläggningar som omfattas av förordningen 2013:252 och 2013:253 samt lämnat 
in uppgifter om bygg- och rivningsavfall.  
 

 
 
Tänk på att ange rätt år vid varje sökning på miljörapport under sök Miljörapport. 
 
 

Förbättrad export  
Du vet väl om att du kan exportera inrapporterat data till excel genom att använda funktionen 
”exportera data från miljörapporter”.  
En generell översyn av exporten har gjorts vilket resulterat i ett förbättrat uttag. 
 

 
 

 
 



 

Övriga ändringar  
 Epost är numera obligatorisk uppgift för verksamhetsutövaren att ange i grunddelen. 

 

 Fält för mobilnummer för verksamhetsutövaren har lagts till i grunddelen.   

 I den epost som skickas till tillsynsmyndigheten i samband med inskickade av miljörapport 
så kommer det tydligare att framgår vilken anläggning miljörapporten avser 
 

 Uppdaterat prestandan, för att göra SMP snabbare.  
 

 Tillägg av BREF:ar.  
 
 

Ny miljöprövningsförordning 
En reviderad miljöprövningsförordning beslutades 1 december 2016 och träder i kraft 1 januari 2017. 
För 2016-års rapportering ska de gamla koderna användas dvs de som gällde före revideringen. 
Under 2017 kommer SMP och Länsstyrelsens Miljöreda att uppdateras med de nya koderna som 
kommer att gälla from nästa års rapportering. Mer information om hur tillsynsmyndigheternas 
hantering kommer.  
 
 

Kontohantering 
Det kommer in mycket frågor kring kontohanteringen. Supportern och SMP-förvaltning har samlat all 
information om hantering av konton här. Se till att  ha uppdaterade användare i systemet, med rätt 
e-post. Ta bort de konton som inte längre används. Vid frågor kontakta supporten. 
 
 

Uppdatering av hemsidan 
All information om hur du granskar, kontoinformation mm hittar du på hur gör jag?  
Det finns en speciell del enbart för tillsynsmyndigheterna. 
 
Lycka till med granskningen. 
 
2017-01-11 
SMP-förvaltning 

http://extra.lansstyrelsen.se/smp/Sv/hur-gor-jag/kontohantering/Sidor/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/smp/Sv/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/smp/Sv/hur-gor-jag/tillsynsmyndighet/Sidor/default.aspx

