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ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG
VERKSAMHET

VISSA VERKSAMHETER BEHÖVER ANMÄLAS
Vad behöver anmälas?
Vissa miljöfarliga verksamheter får inte bedrivas utan tillstånd från särskild miljödomstol eller länsstyrelsen, eller innan
verksamheten anmälts till kommunens miljöförvaltning. För mycket små och enkla verksamheter krävs inte tillstånd eller
anmälan. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler om skyddsåtgärder och försiktighetsmått gäller fullt ut även för
mindre verksamheter.
Anmälningsplikt gäller för verksamheter som vi bedömt att miljöförvaltningen bör ha kännedom om, men som inte är av
sådan omfattning att de kräver tillstånd. Vilka verksamheter som ska anmälas står i miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251). Kontrollera gärna med miljöförvaltningen om tillstånd eller anmälan behövs. Observera att även ändringar i
anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas.
Vad ska anmälan innehålla?
En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall
kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten. Syftet med anmälningsförfarandet är främst att ge miljöförvaltningen tillfälle
att bedöma om platsen för verksamheten är lämplig och om de skydds- och försiktighetsåtgärder som vidtas är tillräckliga.
Följande uppgifter bör framgå:
Administrativa uppgifter: Ange anläggningens namn, organisationsnummer, besöks- och postadress samt fastighetsbeteckning. Uppgifter om verksamhetsutövarens namn och postadress liksom namn och telefonnummer till kontaktpersonen för
verksamheten skall anges.
Lokalisering: Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet. Ange hur området
klassas i detaljplan samt bifoga en situationsplan. Beskriv alternativa möjligheter till lokalisering samt tidigare verksamhet
på platsen.
Verksamhetsbeskrivning: Ge en beskrivning av produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd, driftförhållanden, energiförsörjning med mera. Ritning över anläggningen skall bifogas och vilka verksamhetskoder som berörs.
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Råvaror och kemikalier: Lämna uppgift om förbrukning samt förvaring och
hantering av råvaror, bränsle och kemikalier. En kemikalieförteckning skall
bifogas.
Farligt avfall och övrigt avfall: Uppgifter om mängder samt hantering, förvaring
och omhändertagande av farligt och annat avfall. Beskriv åtgärder som vidtas för
att minimera mängden avfall samt hur avfallet källsorteras för återvinning.
Utsläpp till vatten: Beskriv var och hur avloppsvatten (förutom sanitärt avlopp)
uppkommer, samt mängd avlopp och föroreningsinnehåll. Ange om gård eller
andra markytor avvattnas via oljeavskiljare. VA-ritning bör bifogas.
Utsläpp till luft: Ange vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange utsläppspunkter, flöden och föroreningsinnehåll.
Buller: Beskriv möjliga bullerstörningar och eventuella bullerdämpande åtgärder.
Reningsmetod: Ange om de finns oljeavskiljare eller annan reningsutrustning för
avloppsvatten. Beskriv eventuella reningsanläggningar för luftutsläpp.
Mätning och kontroll: Redogör för den kontroll av verksamheten som behövs för
att förhindra störningar i omgivningen, till exempel mätningar, provtagningar,
skötselrutiner, journalföring eller annat som kan vara tillämpligt.
Energiåtgång: Ange vilken eller vilka energikällor som används i verksamheten
samt hur stor förbrukningen är per år.
Miljökonsekvensbeskrivning: En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan i vissa
fall krävas. Syftet med en MKB är att beskriva verksamhetens effekter på människors hälsa och miljön samt att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter. Rådgör med miljöförvaltningen om en MKB skall lämnas in.
Ärendets gång
Anmälan skall lämnas till miljöförvaltningen i två exemplar i god tid innan
verksamheten påbörjas (sex veckor). Blankett finns på miljöförvaltningens
hemsida karlstad.se/miljoskydd. Om anmälan inte är fullständig begärs kompletteringar. Miljöförvaltningen skickar ett exemplar av anmälan till länsstyrelsen som ges möjlighet att lämna synpunkter. Dessutom ska andra myndigheter,
organisationer och enskilda på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges möjlighet
att yttra sig. Om ärendet är av större betydelse eller kontroversiellt kan det bli
aktuellt att kungöra anmälan i lokalpressen.

Vad är miljöfarlig verksamhet?
Alla verksamheter som kan
orsaka förorening av mark,
luft eller vatten eller annan
störning i omgivningen kallas i
miljöbalken för miljöfarliga.
Exempel på störningar är lukt,
buller, skakningar, ljus och liknande, begreppet störning ges
alltså en mycket vid tolkning.
Lagstiftning
Miljöbalken (1998:808)
Miljöprövningsförordningen
(2013:251)
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)
Lagtexter finns på
notisum.se

Mer information
Miljöförvaltningen
karlstad.se/miljoskyddd
Länsstyrelsen
lansstyrelsen.se/varmland
Naturvårdsverket
naturvardsverket.se

När ett anmälningsärende utretts meddelar miljöförvaltningen föreläggande om
de skydds- och försiktighetsmått som behövs, eller lämnar besked om att anmälan inte föranleder någon åtgärd. Är verksamheten olämplig kan verksamheten
förbjudas.

Handläggningsavgift
Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Påföljder
Den som påbörjar eller bedriver en verksamhet som är anmälningspliktig utan att ha gjort en anmälan, kan dömas för
otillåten miljöverksamhet.
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