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ANMÄLAN MILJÖFARLIG VERKSAMHET
MILJÖBALKEN
Miljöbalkens (SFS 1998:808) mål är en hållbar utveckling.
Naturen har ett egenvärde och vi människor ska försäkras en
hälsosam och god miljö. Lagen gäller alla och styr allt som
kan påverka hälsa och miljö negativt. Sådant som kan
förstöra natur- och kulturmiljöer eller hindra biologisk
mångfald och god hushållning med naturresurser lyder
också under miljöbalken.
Bevisbördan, att lagen uppfylls, ligger på den som bedriver
verksamhet.
Miljöbalkens hänsynsregler
Den som bedriver miljöfarlig
verksamhet eller planerar att göra
det måste uppfylla lagens hänsynsregler, eller med andra ord:
· skaffa sig den kunskap som
behövs
· vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått
· välja plats för verksamheten
där den stör så lite som möjligt
· hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter
till återvinning och återanvändning
· undvika att sälja eller använda
farliga kemiska produkter om
de kan ersättas med andra

Vilkaverksamhetersomär
tillstånds- respektive
anmälningspliktiga regleras i

Miljöfarlig verksamhet
De miljöfarliga verksamheterna kan indelas i tre grupper efter
storlek och hur miljöstörande
verksamheten är:
· Tillståndspliktiga verksamheter
(A- och B-verksamheter, tillstånd
söks hos miljödomstol respektive
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation)
· Anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter)
· Övriga verksamheter

Ändringar i redan tillståndsgivna eller anmälda verksamheter kan också behöva anmälas.
Efterbehandling av förorenade
platser eller byggnader som kan
medföra att föroreningar sprids
kräver också en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Miljöprövningsförordningen
(2013:251).

Anmälan
Anmälan görs i god tid, minst
sex veckor innan verksamheten
startas, till kommunens miljönämnd.
Om verksamheten
startar innan anmälan
gjorts kan företaget
komma att åtalas.
Anmälan ska redogöra
för bland annat
miljöpåverkan och vilka
skyddsåtgärder som ska vidtas.
Ta alltid kontakt med oss innan
en miljöfarlig verksamhet
startas eller ändras.
Använd gärna vår blankett
eller e-tjänst för anmälan. Det är
viktigt att alla uppgifter ﬁnns
med, i annat fall begärs en
komplettering av uppgifter och
ärendet drar ut på tiden. Glöm
inte att verksamhetsutövaren
måste skriva under anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av, mark,
byggnader eller anläggningar som på ett eller
annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten,
eller annan risk för människors hälsa eller miljön.

INFORMATION FRÅN MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

ANMÄLAN MILJÖFARLIG VERKSAMHET
På vår webbplats www.lulea.se hittar du mer information om anmälan enligt
miljöbalken, egenkontroll, e-tjänst, anmälningsblanketter m m.
För att hitta dit sök på miljöfarlig luleå på google

Anmälan ska lämnas in till
oss i två exemplar.
Länsstyrelsen får ett exemplar
av anmälan och ges då
möjlighet att yttra sig. Andra
statliga och kommunala
myndigheter, organisationer
och enskilda ska också få
möjlighet att yttra sig om det är
skäligt.
Anmälningsärendena
behöver inte kungöras i
ortspressen, men om de är av
större omfattning eller
kontroversiella av någon
anledning kan det ändå vara
lämpligt.
Beslut
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex
veckor efter att anmälan gjorts,
om inte miljö- och
byggnadsnämnden beslutar
något annat.

Om nämnden lämnar
besked om att; ärendet inte föranleder några åtgärder, kan
verksamheten startas.
Nämnden kan också, om det
behövs, meddela föreläggande
om åtgärder eller förbud eller
bedöma att verksamhetsutövaren ska ansöka om
tillstånd, enligt 9 kap 6§
miljöbalken.

Som tillsynsmyndighet kan
miljö- och byggnadsnämnden
även återkomma senare med
krav på verksamheten.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
förelägganden eller förbud kan
överklagas hos länsstyrelsen.

?

Är du osäker på vad som gäller din verksamhet
– fråga miljö- och byggnadsförvaltningen
DET HÄR HÄNDER MED ANMÄLAN
· Anmälan lämnas in i två exemplar till miljö- och
byggnadsnämnden
· Miljö- och byggnadsnämnden begär eventuellt
kompletteringar
· Anmälan kompletteras
· Anmälan skickas ut på remiss till berörda myndigheter,
organisationer och enskilda personer
· Sökanden bemöter synpunkter från remissinstanserna
· Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut

Ta alltid kontakt med miljö- och
byggnadsförvaltningen innan
en miljöfarlig verksamhet
startas eller ändras.

· Eventuellt överklagas beslutet
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VAD SKA ANMÄLAN INNEHÅLLA
• Administrativa uppgifter om sökande.
• Uppgifter om gällande beslut.
• Uppgifter om lokalisering.
• En beskrivning av verksamheten.
• Uppgifter om förbrukning och hantering av
råvaror, bränslen och kemikalier.
• Uppgifter om det farliga avfall som uppkommer,
hur det hanteras, transporteras och omhändertas.
• Uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden,
utsläpp till avlopp, eventuell vattenreningsanläggning, etc.
• Uppgifter om luftutsläpp, utsläppspunkter, eventuell luftreningsanläggning, etc.
• En beskrivning av eventuella bullerstörningar
och bullerdämpande åtgärder.
• En beskrivning av den egenkontroll som är tänkt
att utföras över anläggningen.
• Uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill.
• Miljökonsekvensbeskrivning, i den omfattning
som behövs i det enskilda fallet, enligt 6 kap miljöbalken.
• Underskrift av verksamhetsutövaren
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