
SMART 
MILJÖINFORMATION

Breakout session



Kontakter på SBA

• Moderator på ws-passet
• Helena Aronsson
• Verksamhetsledare, Business Region Örebro
• c/o Örebro/Avdelning Näringsliv
•
• 019-21 58 13, 076-551 44 07
• Helena.a.aronsson@orebro.se
• www.businessregionorebro.se
• www.linkedin.com/company/business-region-örebro/
•
• Box 30000, 701 35 Örebro
• Drottninggatan 9, Örebro
• Servicecenter: 019-21 10 00

• Huvudkontakt på konferensen
• Stefan Frid
• Business Services, Stockholm Business Alliance
• Invest Stockholm 
• stefan.frid@stockholm.se
• +46 (0) 8 508 28 016
• +46 (0) 70 47 28 016 
• PO. Box 16282
• SE-103 25 Stockholm Sweden
• Visiting adress: Drottninggatan 33



Planering av passet – info från SBA

• 15:30 Välkomna kort presentation av oss och de som är ned på 
workshopen. 

• 15:40 NV  (15min)
• 15:55 WS och Diskussion  (20 min)
• 16:15 Taxa (SKL, Michael Öhlund)
• 16:30 Diskussion 
• 16:50 Summering 
• 17:00 Slut 



Vi ska visa 2 
exempel… 



…som kommer 
påverka
företagen



…som kommer 
påverka kommuner



Kommuner i ett sammanhang
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”Miljökontoret”

… … … … …

Tekniska lösningar

Verksamhet

Juridik

Information

Teknik

Lagring

Verksamhet Kund

Lokala 
e-tjänster

Distribuerade 
e-tjänster

Informationsutbyte
Dubbelriktat

Naturvårdsverket Lantmäteriet Havs och 
Vattenmyndigheten Livsmedelsverket Tillväxtverket Jordbruksverket …



Förmåga
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Låg Hög

Organisation

Ett 
miljökontor

Ett 
kommunförbund

Flera  
kommunförbund

Olika separata 
avdelningar



För att nå förändringsmålen etablerar vi ett nytt 
sätt att hantera information
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Vi går från skräddarsydda lösningar, där 
varje rättsakt har gett upphov till sitt eget 
arbetssätt, sin IT-systemlösning och sina 
informationsmängder.

Till gemensamma processer, IT-
komponenter och informationsmängder, 
som varje aktör kan använda utifrån sitt 
behov och sin rätt att ta del av information.



Exempel 1 – Digital tjänst för 
underrättelse om medelstor 
förbränningsanläggning



Bakgrund

Tillsynsmyndigheten ska enligt förordningen (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar anvisa företag till en e-tjänst. Naturvårdsverket 
erbjuder en nationell digital tjänst för underrättelse (där en e-tjänst ingår som 
en del) som tillsynsmyndigheten kan hänvisa till, information om den finns på 
Naturvårdsverkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se/mcp.

2019-04-15Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11

Tjänsten gjordes tillgänglig på 
Naturvårdsverkets hemsida den 19 
december 2018, i samband med 
det skickades informationsbrev och 
avtalsmallar ut till alla 
tillsynsmyndigheter.



På hur många ställen finns anläggningsinformation 
lagrad?

• Naturvårdsverket
• Lantmäteriet
• HaV
• Livsmedelsverket
• Jordbruksverket
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• MSB
• 290 kommuner (i flera olika system)
• 21 länsstyrelser (i flera olika system)
• …
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När det gäller anläggningar inom miljöfarlig 
verksamhet vill Naturvårdsverket…

• säkerställa unika anläggningsID:n
• förbättra datakvalitén och rättssäkerheten
• förbättra elektronisk tillgång till strukturerade uppgifter
• undvika dubbla register och registeransvar 
• underlätta för tillsynsmyndigheter att ta sitt ansvar
• underlätta för rapporteringsansvariga myndigheter
• minska antalet enkäter till tillsynsmyndigheterna

Första klivet tar vi för MCP-anläggningar!



Verksamhetsutövare

Tillsynsmyndighet 

Rapporteringsansvarig 
myndighet

gräns mot myndighetsvärlden

gräns mellan myndigheter

nationell 
tjänst

inlämnande av uppgifter

utlämnande av uppgifter (svar)

(ev 290 + 21 st)

Målbild informationsflöde ”MCP-lösningen”

rapport-
erings-
system

begäran om utlämnande av uppgifter (fråga)



Verksamhetsutövare

Tillsynsmyndighet 

Rapporteringsansvarig 
myndighet

gräns mot myndighetsvärlden

gräns mellan myndigheter

nationell 
tjänst

inlämnande av uppgifter

utlämnande av uppgifter (svar)

(ev 290 + 21 st)

Ingår i första versionen av Tjänsten…

rapport-
erings-
system

begäran om utlämnande av uppgifter (fråga)



Exempel 2 – Digital lösning för 
förbättrad avfallsstatistik och 
spårbarhet av farligt avfall



Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem 
för farligt avfall

Naturvårdsverket utvecklar på 
uppdrag av regeringen en 
nationell digital lösning, innebär 
bl a att:
– all yrkesmässigt bedriven 

verksamhet ska rapportera det 
farliga avfall man lämnar till 
borttransport eller tar emot 
efter transport.

– fler verksamhetsutövare än 
idag ska rapportera 
uppgifter om sitt avfall



Avfallshanterare

Tillsynsmyndighet 

Rapporteringsansvarig 
myndighet

gräns mot myndighetsvärlden

gräns mellan myndigheter

lämna in uppgifter

få uppgifter utlämnande (svar)

(290 + 21)

Målbild informationsflöde avfallsområdet

begära utlämnande av uppgifter (fråga)

samlad
digital 

lösning

ha tillgång till egna uppgifter

⁻ avfallsinnehavare (t ex avfallsproducent)
⁻ avfallsinsamlare
⁻ avfallstransportör
⁻ avfallsbehandlare
⁻ avfallsbortskaffare

ha tillgång till egna uppgifter

bearbeta och lägga till uppgifter

(tusentals)

⁻ statistikproduktion
⁻ internationell rapportering
⁻ nationell måluppföljning
⁻ nationell tillsynsuppföljning

verksamhetsstöd-
system (tillsyn) verksamhetsstöd-

system (rapportering + 
tillsynsvägledning)

dela egna uppgifter med annan avfallshanterare

dela egna uppgifter med annan tillsynsmyndighet (några få)

lämna ut uppgifter på begäran

Tillsynsvägledande 
myndighet

(några få)

⁻ vägledning om informationshantering
⁻ anvisande av teknisk lösning



Pilot – iterativ utveckling tillsammans

Arbete påbörjas under hösten 
2019, 5 juli 2020 ska alla företag 
kunna rapportera i lösningen 



Digital lösning för spårbarhet av farligt avfall



Några slutsatser



Det blir enklare för 
företag



Kommuner får 
tillgång till mer 
information



Möjlighet att följa 
hela kedjor av 
information



Större möjlighet till 
riskbaserad tillsyn



Högre kvalitet på 
informationen



Möjlighet till 
automatiserad 
rapportering



Workshop



• Hur ska man prioritera mellan olika tillsynsinsatser när man har mycket 
mer info om vissa områden? 

• Hur påverkas mötet med företaget när myndigheterna får tillgång till 
information som automatiskt förs över från företagarens 
verksamhetssystem? 

• Hur påverkas kontakten med företagen när informationens kvalitet höjs 
och det blir mindre anledning till direktkontakter för kompletteringar och 
mer tillsyn kan ske vid det egna skrivbordet

• Med mer information kan tillsynen bli mer riskbaserad, vad får det för 
konsekvenser för kommunens möte med företag?

• Hur kan kommunernas ändrade tillgång till information användas för att 
förenkla för företagaren ur ett kommunalt perspektiv?



TACK!

digitaltforst@naturvardsverket.se


