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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk 
miljöinformation 

Utfärdad den 12 maj 2022 

Regeringen föreskriver1 att 2 kap. 5 och 7 §§ och 3 kap. 18 § förordningen 

(2010:1770) om geografisk miljöinformation ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

5 §    Lantmäteriet ska svara för den rapportering till Europeiska kommissionen 

som avser hur det svenska sammanhängande systemet för geografisk miljö-

information är uppbyggt och används.  

Rapporteringen ska innehålla uppdaterade uppgifter om 

1. hur de informationsansvariga är samordnade med varandra och med

andra användare av systemet och hur de informationsansvariga och 

användarna har bidragit till samordningen,  

2. hur informationens kvalitet säkras,

3. användningen av systemet,

4. avtal om samarbete mellan informationsansvariga, och

5. kostnader och vinster med systemet.

Rapporteringen ska göras tillgänglig för allmänheten och vid behov upp-

dateras senast den 31 mars varje år. 

7 §    Vid fullgörandet av skyldigheterna enligt 5 och 6 §§ ska Lantmäteriet 

följa kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1372 av den 

19 augusti 2019 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2007/2/EG vad gäller övervakning och rapportering. 

3 kap. 

18 §2    För information om geografiska områden med förhöjd förekomst av 

ohälsa som kan antas ha ett direkt eller indirekt samband med miljöns 

kvalitet och för information om effekter på människors hälsa eller väl-

befinnande som har ett direkt eller indirekt samband med miljöns kvalitet 

ska informationsansvar fullgöras av 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av 

en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), i lydelsen enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019 om samordning 

av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparla-

mentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets 

förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG. 
2 Senaste lydelse 2016:1192. 
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SFS 2022:415 1. Folkhälsomyndigheten i fråga om hälsorelaterade förhållanden som är

självrapporterade, 

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om olyckor,

3. Naturvårdsverket i fråga om sådan bullerutbredning inom kommuner

med mer än 100 000 invånare som avses i 3 § förordningen (2004:675) om 

omgivningsbuller, 

4. Socialstyrelsen i fråga om skador, sjukdomar och dödsorsaker, och

5. Trafikverket i fråga om sådan bullerutbredning för vägtrafik, järnvägs-

trafik och flygtrafik som avses i 4–6 §§ förordningen om omgivningsbuller. 

Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2022. 

På regeringens vägnar 

EVA NORDMARK 

Maria Jonsson 

Miljödepartementet 
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