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Nyheter i SMP/ info till VU  
Denna rapportering innebär en hel del nyheter i SMP bl a har det tillkommit två nya flikar för 
rapportering för stora förbränningsanläggningar (LCP) och för rapportering av bygg- och 
rivningsavfall. Prestandan av systemet har förbättrats. 
 
En annan stor förändring är att dokumentet användarinstruktioner har plockats bort ur SMP och 
istället ersatts av en hemsida (ser mer information under uppdatering av hemsidan).  
 
 
Ny flik för rapportering av bygg- och rivningsavfall.  
Ny flik för rapportering har utvecklats för den utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall. 
Fliken visas beroende på vilka huvud- eller sidoverksamhetskoder som angivits i grunddelen.  
 
Om fliken bygg- och rivningsavfall visas  går det inte att skicka in miljörapporten utan att ange något 
av följande alternativ. 

• Verksamheten har inte tagit emot bygg- och rivningsavfall under rapporteringsåret.  
• Verksamheten har tagit emot bygg- och rivningsavfall under rapporteringsåret. Sedan 

behöver du rapportera vilka avfall, hanteringskoder och eventuellt nya uppkomna avfallsslag 
samt den hantering som gjorts på anläggningen.  

 
 
Ny flik för rapportering-för de anläggningar som omfattas av förordning om stora 
förbränningsanläggningar, 2013:252 (LCP) 
 
I grunddelen ska de anläggningar som omfattas av förordningen, som tidigare ange 
produktionsenheterna. Nytt för årets är att även namnet på förbränningsanläggningen ska anges (se 
bild 1 nedan). Det finns möjlighet att lägga till flera stora förbränningsanläggningar och deras 
produktionsenheter. För att det ska bli rätt i samband med den internationella rapporteringen är det 
viktigt att koppla rätt produktionsenhet till rätt stor förbränningsanläggning. 
 
Kryssas rutan i om att förordningen om stora förbränningsanläggningar gäller dyker den nya fliken 
upp. I fliken LCP anges uppgifter från bilaga 2 i miljörapportsföreskriften. 
 
Produktionsenheterna är som tidigare obligatoriska att ange för bl a parametrarna stoft, NOx och 
SO2.  Produktionsenheterna från grunddelen är valbara i en rullmeny i inmatningsrutan för ett 
delflöde i emissionsdeklarationen. Alla produktionsenheter som anges i grunddelen ska användas för 
rapportering av delflöden.  
 
 
Rapportering för de anläggningar som omfattas av förordning om förbränning av 
avfall, 2013:253 (WI) 

• I grunddelen har det tillkommit en ruta för att ange om verksamheten omfattas av 
förordningen, samt fält för att fylla i namn på produktionsenheter. 
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• Utsläpp redovisas som tidigare i emissionsdeklarationen. 
• Svar på frågorna i miljörapportföreskriftens bilaga 2a redovisas i Excel fil i textdelen. 
• Den utökade efterlevnadsrapporteringen om förbränning av avfall i kapitel IV industri-

utsläppsdirektivet (201/75/EU) rapporteras i excelfil i textdelen. Se naturvårdsverkets utskick 
som gjordes 2015-12-18. Den utökade efterlevnadsrapporteringen är ännu inte införd i 
miljörapportföreskriften och alltså inte obligatorisk. 

• Det finns två framtagna Excelmallar att använda för dessa rapporteringar, dessa ligger under 
Mallar i SMP-hjälp. 

 

 
Bild 1. 
 
 
Förbättrad export  
Du vet väl om att du kan exportera inrapporterat data till excel genom att använda funktionen 
”exportera data från miljörapporter” 
 

 
 
Bild 2. 
  

https://extraadmin.lansstyrelsen.se/smp/Sv/hur-gor-jag/verksamhetsutovare/anl%c3%a4ggningar_som_f%c3%b6rbr%c3%a4nner_avfall/Documents/Prel%20efterlevnadsrapportering%202013-253%20-%202015-12-18.docx
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/smp/Sv/hur-gor-jag/verksamhetsutovare/anl%c3%a4ggningar_som_f%c3%b6rbr%c3%a4nner_avfall/Documents/Prel%20efterlevnadsrapportering%202013-253%20-%202015-12-18.docx
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Tillsynsmyndighetens granskning har utsöktas med bygg- och rivningsavfall, WI samt 
LCP. 
Granskningsstatus och kommentarer kommer att visas i sammanställningen- Miljörapport översikt. 
 
 

 
Bild 3. 
 
 
Övriga ändringar  

• Rättat buggar i täktdelen för t ex entreprenadberg, torv och övriga jordarter 
 

• Kontroll inlagt för rapportering av PM10 kopplat till utsläpp av stoft. Gäller dock enbart LCP-
anläggningar.  

 
• Tillägg av BREFar  

 
• Nu är e-post obligatoriskt att ange i grunddelen för kontaktperson på anläggningen. Det 

betyder att det inte går att skicka in miljörapporten utan att e-post angetts. E-posten är en 
viktig kontaktuppgift för tillsynsmyndigheten och förvaltningen för kommunicering av bl a 
denna information.  

 
• Nu finns möjlighet att ange mobilnummer i grunddelen.  

 
• Uppdaterat prestandan, för att göra SMP snabbare.   

 
Utsläpp till vatten 
Har verksamheten utsläpp till vatten ska utsläppspunktens läge anges under mottagare vatten 
flödesriktning ut med SWEREF99 i emissionsdeklarationen. 
Har anläggningen utsläpp till luft är det anläggningens mittpunkt som ska anges, det görs i 
grunddelen. 
 
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 att uppdateras med de nya koderna som kommer att gälla from nästa års 
rapportering. Mer information kommer att komma från er tillsynsmyndighet.  
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Uppdatering av hemsidan 
All information om du rapporterar hittar du på hemsidan, kontoinformation mm hittar du på hur gör 
jag?  
Länkarna är ändrade så du kommer direkt till SMP-hjälp. 
 
Här hittar du även textmallen och vägledningen från naturvårdsverket.  
 
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.  
 
 
 
Lycka till med årets rapportering! 
 
2017-01-11 
SMP-förvaltning 

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