Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

SFS 2014:1371
Utkom från trycket
den 2 december 2014

utfärdad den 20 november 2014.
Regeringen föreskriver att 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.
47 a §1 Naturvårdsverket får
1. i fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna förordning eller miljöprövningsförordningen (2013:251) eller av ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken meddela föreskrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksamhetens
miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett
tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till miljöbalkens
tillämpningsområde och mål,
2. i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den
18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och
överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG
och 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 596/2009,
3. i fråga om avloppsledningsnät som är anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas uppgifter om
a) det antal bräddningar av avloppsvatten som har skett under året,
b) de platser där bräddning har skett, och
c) bräddad volym, redovisat som kubikmeter per plats och år,
4. meddela föreskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus,
morän och berg som en miljörapport enligt 31 a § ska innehålla, och
5. meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovisas.
Denna förordning träder i kraft den 29 december 2014.
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