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Vägledning om 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2016:8) 
om miljörapport – 
komplettering om 
rapportering av 
produktionsvolym 
Här vägleder Naturvårdsverket om rapportering av produktionsvolym för 
verksamheter klassade enligt E-PRTR-förordningen 
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5 a § Verksamheter som omfattas av bilaga 1 
till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 166/2006 – de nya 
rapporteringskraven om produktionsvolym 
Produktionsvolymer skall rapporteras av alla 
verksamheter med PRTR-kod 
Från och med rapporteringsår 2023 skall uppgifter om produktionsvolymer 
rapporteras, enligt genomförandebeslut (EU) 2022/1421, för de verksamheter som 
omfattas av bilaga I till E-PRTR-förordningen. Uppgift om produktionsvolym skall 
rapporteras av anläggningar som är klassade enligt Bilaga I, alltså även de 
verksamheter som inte överskrider tröskelvärdena för något av de ämnen som listas 
i bilaga II eller artikel 5 om överföringar av avfall. 

 

Av genomförandebeslutets bilaga framgår definitioner, allmänna regler och de 
enheter och parametrar som skall rapporteras. Det finns en bestämd enhet per 
verksamhetskod2. Uppgift om produktionsvolym rapporteras som en parameter i 
emissionsdeklarationen. Om det finns flera verksamheter vid industrienheten med 
samma enhet/parameter summeras dessa och rapporteras gemensamt för 
huvudverksamheten. Om det finns flera verksamheterna med fler än en 
enhet/parameter summeras verksamheter med samma enhet/parameter ihop och 
rapporteras tillsammans. Se EEA:s rapporteringsmanual för E-PRTR/LCP3, 
exempel 3 i bilaga 3 för förtydligande exempel. 

Verksamheter inom energisektorn som har andra produkter än råolja kan använda 
Eurostats konverteringstabell för omräkning till oljeekvivalenter.4 

Rörande nyttiggjord energi har Naturvårdsverket tagit fram vägledning.5 

För verksamheter med intensiv animalieproduktion finns omräkningsfaktorer för 
djurenheter i bilaga II genomförandeförordning (EU) nr 808/20146. Observera att 

 
1 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1741 om fastställande av format och 

periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 upprättande av ett europeiskt register 
över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EG 

2 Del 2 punkt 3 genomförandebeslut (EU) 2022/142 
3 https://cdr.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp/Documents/E-PRTR-

LCP%20Manual%20for%20reporters%20v1.5.pdf 
4 Glossary:Tonnes of oil equivalent (toe) - Statistics Explained (europa.eu) 
5 Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften (naturvardsverket.se) 
6 Bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler 

för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU 
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beräkningen av djurenheter inte är samma som måttet för djurplatser som används 
inom industriutsläppsdirektivet. 

Uppgift om produktionsvolym kan sekretessmarkeras i SMP för den som önskar. 
Alla uppgifter kommer dock att rapporteras vidare av Naturvårdsverket till EU där 
de kan komma att användas för beräkning av nyckeltal.7 

 
7 Fotnot nr 8 genomförandebeslut (EU) 2019/1741 
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