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Nyheter i SMP 2018

Under hösten 2017 har det gjorts uppdateringar, rättning av buggar samt
nyutveckling för att förbättra SMP. Här kommer en kortfattad information
om de ändringar som skett.
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Få stöd på ”SMP-hjälp”

Även om det inte är en nyhet börjar vi med en upplysning om webbplatsen
”SMP-hjälp” . På webbplatsen publiceras information om SMP och hur du
rapporterar hittar du på. Där läggs det också ut nyheter som det går att
prenumerera på via RSS.
19TU

U19T.

Ta gärna lite tid och bekanta dig med strukturen och var du kan hitta information.
Bland annat finns sidor som beskriver kontoadministrationen som också är en
vanlig fråga hos SMP-support.

Information och instruktioner på engelska

På webbplatsen SMP-hjälp finns nu beskrivningar på engelska om SMP
och kortfattad information hur man skickar in miljörapporten.
19TU

U19T

Metoder och metodbeskrivningar

Detta gäller alla nya miljörapporter som skapas. I emissionsdeklarationen kommer
föregående års metoder och metodbeskrivningar att följa med, så de behöver inte
anges igen. Kontrollera att det är de korrekta metoderna och
metodbeskrivningarna för respektive parameter.
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Alla verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen är uppdaterade

Verksamhetskoderna i SMP har uppdaterats enligt den nya miljöprövningsförordningen och tillsynsmyndigheterna ska ha aktualiserat verksamhetskoderna
för respektive anläggning. Oavsett om koden ser förändrad ut eller ej.
Normalt finns de uppdaterade koderna som förvalda i grunddelen när du skapar
en ny miljörapport. I de fall fälten är tomma i grunddelen har inte tillsynsmyndigheten hunnit uppdatera koderna för anläggningen. Du som verksamhetsutövare måste då fylla i förslag på uppdaterade koder enligt miljöprövningsförordningen. Innan miljörapporten kan skickas in. Koderna granskas och
godkänns därefter av tillsynsmyndigheten, innan de förs in i länsstyrelsernas
register. Är du osäker på vilken klassning din verksamhet har, kontaktar du din
tillsynsmyndighet direkt.

Sekretessmarkerade delar i miljörapporten

I den e-post som skickas till tillsynsmyndigheten när miljörapporten skickas in,
anges numera namn på de delar i miljörapporten som har sekretessmarkeringar.
Tillsynsmyndigheten ska, på samma sätt som tidigare, hämta berörda PDF-filer
separat så att de kan diarieföra den fullständiga miljörapporten. Angivelsen ska
göra det tydligare för tillsynsmyndigheten vilka PDF-filer som ska hämtas
manuellt.

LCP och bränsleslag

Bränsleslagen har uppdaterats för LCP-anläggningar. För alla stora förbränningsanläggningar måste minst en parameter av typen bränsleslag anges för alla
produktionsenheter i flödet ER/In. Som vanligt anger du delflöden om samma
bränsle använts i flera pannor.

4

Energitorv

Nytt för i år är att det går att välja Torv (Energitorv). Denna typ av torv ska
användas i samband med rapportering av utbruten mängd energitorv. Det som
tidigare hetat Torv i täkt-delen heter nu Torv (Odlingstorv) och fungerar på
samma sätt som tidigare.

Juridiskt ansvarig

Det är numera obligatoriskt att en anläggning har en angiven juridiskt ansvarig
person (det går alltså inte att ta bort juridiskt ansvarig, men det går att byta
person). Det är som tidigare endast den juridiska personen som kan skicka in
miljörapporten.
Om du som administratör och behöver ändra juridiskt ansvarig person gör
följande:
1.
2.
3.

Gå till administrationsvyn
Öppna kontouppgifter för den som ska bli ny juridiskt ansvarig
Klicka på Ändra

4.

Markera Juridiskt ansvarig och spara
Det kommer upp ett meddelande enligt bild nedan

5.
6.

Tryck bekräfta
Gå tillbaka till vyn så du ser hela gruppen och verifiera att bytet skett
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Avloppsreningsanläggningar

I stället för de tre storleksindelningar av avloppsreningsanläggningar som fanns
tidigare, så finns det för 2017 två storleksindelningar för att stämma överens med
föreskriften:
-

avloppsreningsanläggningar större än 2 000 pe men mindre än 10 000 pe
och
avloppsreningsanläggningar större än eller lika med 10 000 pe.

Nya mallar finns på SMP-Hjälpsidan och en ny vägledning från Naturvårdsverket är
på gång och kommer att publiceras efter färdigställande.
Antalet möjliga parametrar att rapportera på har utökats. För avloppsreningsanläggningar ≥ 10 000 pe har ett tjugotal rapporteringsvärden tillkommit. Dessa
utgörs av både värden nya parametrar och värden för befintliga parametrar som
delflöden ska rapporteras på.
De värden som ska rapporteras enligt miljörapportföreskriften har gjorts i SMP.
Detta innebär att dessa värden måste vara angivna för att man ska kunna skicka in
miljörapporten.
Det som bräddas på ledningsnätet ska också rapporteras. Detta görs av alla
verksamhetsutövare som råder över ett allmänt ledningsnät. Se avsnitt
Ledningsnät nedan.

Ledningsnät

Totalt antal bräddningar och totalt bräddad volym på ledningsnät ska rapporteras.
Detta görs med parametrarna QVBräddnätAntal och QVBräddnätVolym med
resultattyp Total. För varje bräddningspunkt kan man använda samma parametrar
men då med resultattyp Del. Parametern QVBräddnät som användes tidigare år
ska/kan inte längre användas.
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) ställer nya krav om
miljörapportering och rapporteringen berör nu även vissa allmänna avloppsledningsnät. Allmänna avloppsledningsnät som har en annan verksamhetsutövare
än vad det tillståndspliktiga avloppsreningsverk som nätet är anslutet till har, ska
från och med verksamhetsåret 2017 lämna en egen miljörapport. Ny mall för
rapportering av separata ledningsnät finns på SMP-Hjälpsidan. Observera att det
bara är verksamhetsutövare som har rådighet över ledningsnätet, men inte över
den tillhörande avloppsreningsanläggningar som ska använda denna särskilda
mall.
Lycka till med årets rapportering!
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SMP-förvaltning

