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Miljöfarlig verksamhet
– anmälan enligt miljöbalken
(och miljöprövningsförordningen)
Lagstiftning

Det övergripande målet för Miljöbalken (SFS
1998:808) är att: ”främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö”. Balken ska tillämpas så att människors
hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter och att återanvändning och
återvinning främjas. Balken gäller all mänsklig
påverkan som kan äventyra målet för
lagstiftningen.
Grunden i miljöbalken utgörs av de ”allmänna
hänsynsreglerna”, 2 kap:
•
•
•
•
•
•
•
•

bevisbörderegeln
kunskapskravet
försiktighetsprincipen
”polluter pays principle”, det vill säga
förorenaren betalar
principen om användande av bästa möjliga
teknik
val av plats
hushållnings- och kretsloppsreglerna
produktvalsregeln

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses bland annat
utsläpp av föroreningar från mark eller byggnad,
eller användning av mark, byggnad, eller
anläggning på ett sätt som kan medföra olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
Miljöfarliga verksamheter delas in i:
• tillståndspliktiga verksamheter (A- och
Bverksamheter)
• anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamhet)
• verksamheter som varken är anmälnings- eller
tillståndspliktiga (U-verksamheter)
I miljöprövningsförordningen(2013:251), anges
vilka verksamhetstyper som är anmälningspliktiga
respektive tillståndspliktiga.
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Tillståndsansökan eller anmälan?
A- och B-verksamhet

För att få anlägga eller driva en A- eller Bverksamhet måste man ha tillstånd från mark- och
miljödomstolen respektive länsstyrelsen. Vid större
förändringar av en tillståndspliktig verksamhet
krävs i allmänhet ett nytt tillstånd.
Vid mindre ändringar av en befintlig A- eller Bverksamhet ska anmälan göras till
tillsynsmyndigheten, som på Gotland ofta är miljöoch hälsoskyddsnämnden.
C-verksamhet

Den som avser att anlägga eller driva en Cverksamhet, eller genomföra ändringar av befintlig
verksamhet, ska anmäla detta till kommunens
miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Anmälan syftar främst till att ge
tillsynsmyndigheten tillfälle att kontrollera om
verksamheten/ ändringen är så omfattande att den
måste tillståndsprövas.
Även ändringar kan vara
anmälningspliktiga

Det kan till exempel vara:
• ändring i produktionsvolym
• ändring i verksamhet eller lokaler som innebär
att ett utsläpp eller en störning kan ändra
karaktär eller omfattning så att en olägenhet ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt kan uppstå
• ändring som medför att verksamhet eller lokaler
utformas på annat sätt än vad som bestämts i
ett tillståndsbeslut
• även en kostsam investering vid utbyte av
produktionsutrustning kan vara
anmälningspliktig
Är du osäker på om verksamheten eller ändringen
är tillstånds- eller anmälningspliktig, kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö och
hälsoskydd. Vi svarar gärna på dina frågor!
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Anmälans innehåll

En anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och
tekniska beskrivningar som behövs för att
tillsynsmyndigheten ska kunna göra en bedömning
av åtgärdens eller verksamhetens art, omfattning
och miljöeffekter.
Anmälan bör även innehålla en redovisning av hur
de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. I vissa fall
krävs också en miljökonsekvensbeskrivning.
Anmälan bör vara av sådan kvalitet att
myndigheten kan bedöma om de försiktighetsmått
som företaget föreslagit är tillräckliga och om
ändringen ryms inom befintliga tillstånd (för
befintlig verksamhet).
Innehållet i en anmälan kan delas upp i två delar:
1. Allmänna uppgifter

Övergripande uppgifter om anläggningen som t.ex:
•
•
•
•
•
•

namn, adress, fastighetsbeteckning,
verksamhetsansvarig och faktureringsadress
en situationsplan över anläggningen
typ av verksamhet/verksamhetskod enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251)
tillverknings- och/eller behandlingsmetoder
råvaror/kemikalier
avfall
utsläpp med mera

2. Tekniska uppgifter

Tekniska uppgifter för den aktuella verksamheten
eller åtgärden:
•

•

•

•

beskrivning av skilda anläggningsdelar på
situationsplan och redogörelse för närliggande
anläggningar och/eller bostadsområden eller
andra områden av intresse
redogörelse för nuvarande och planerad
verksamhet eller åtgärd i tekniskt hänseende;
såsom råvaror, produktion,
produktionsmetod, kemikaliehantering,
kapacitet, emissioner, reningsanordningar,
driftförhållanden med mera.
redovisning av vatten- och
avloppsförsörjning. Vad gäller vatten och
avlopp bör en uppdelning göras på
processvatten, kylvatten, sanitärt vatten och
dagvatten.
redogörelse för de föroreningsmängder och
föroreningshalter som verksamheten medför
eller kan medföra samt de åtgärder som
företaget avser vidta med avseende på utsläpp
till vatten och luft, buller och avfall.

Undertecknande

Anmälan ska undertecknas av den som är ansvarig
för verksamheten. Befattning ska uppges.
Inlämnande

Anmälan ska inlämnas i god tid, senast sex
veckor, innan en åtgärd vidtas. Den ska inlämnas i
två exemplar.
Myndighetens granskning

Miljö och hälsoskyddsnämnden kontrollerar att
innehållet i anmälan är tillräckligt för att kunna
avgöra om tillstånd krävs för verksamheten eller
åtgärden. Är anmälan inte fullständig kan
myndigheten begära kompletteringar.
En kopia av anmälan skickas till länsstyrelsen för
kännedom. En del ärenden kan behöva
remissbehandlas och/eller samråd ske med
berörda grannar.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar
tillsynsmyndigheten beslut i ärendet.
Beslutet kan meddelas i form av:
• att anmälan inte föranleder någon åtgärd från
myndighetens sida
• föreläggande om försiktighetsmått
• förbud att starta verksamhet (avser ny
verksamhet) eller att genomföra ändring
(befintlig verksamhet).
Handläggningstiden för ett anmälningsärende som
är komplett, beräknas till sex veckor beroende av
behov av kungörelse, att höra berörda, ärendets
art, delegation med mera.
Handläggning av ärenden avseende miljöfarlig
verksamhet debiteras enligt fastställd taxa. De
flesta verksamheter får en fast årlig avgift.
Beslut av miljö och hälsoskyddsnämnden kan
överklagas till länsstyrelsen.
Straffsanktioner

Om anmälningspliktiga verksamheter startas
eller om befintliga verksamheter väsentligt
ändras utan att anmälan skett enligt
miljöbalken, är tillsynsmyndigheten skyldig
att anmäla detta till åtal för brott mot
miljöbalken.

