MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Information till dig som ska starta, utöka eller ändra i en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Anmäl din verksamhet
till oss i god tid
När du ska anlägga eller ändra i en anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet ska du upprätta en anmälan i två
exemplar. Ändringen ska ha betydelse från störningssynpunkt. Den som är ansvarig för verksamheten ska
underteckna anmälan. Minst sex veckor innan verksamheten startas måste vi ha din anmälan. Kompletta
anmälningshandlingar minskar risken för att handläggningstiden ska bli utdragen. Här nedanför ser du vad
anmälan ska innehålla.

Administrativa uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företagets namn
Besöksadress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Organisationsnummer
Ansvarig för verksamheten
Kontaktperson i miljöfrågor
Telefon, e-postadress
Verksamhetskod¹
Fakturaadress med referens

Verksamhetens läge och omgivning
• Situationsplan med redogörelse för
verksamhetens läge i förhållande
till bostäder, andra störningskänsliga
verksamheter, vattenskyddsområde,
vattentäkter och skyddad natur.

Verksamhetsbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processer som ingår
Drifttider
Kemikalie- och råvaruförbrukning
Energianvändning
Cisterner för brandfarliga vätskor
Köldmedieanläggningar
Avfallsförteckning – vem transporterar avfallet
Utformning av lagringsplatser för kemikalier och
farligt avfall
Transporter till och från verksamheten
Redovisning av utsläpp till luft, mark och dagoch spillvatten
Oljeavskiljare
Buller, lukt, ljussken, damning, vibrationer
Kort beskrivning av egenkontrollen²
Hur uppfyller man de allmänna hänsynsreglerna³

¹ Verksamhetskod hittar du i kapitel 2-32 i miljöprövningsförordningen (2013:251).
² Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
(1998:901)
³ Kapitel 2 Miljöbalken (1998:808)

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan ge
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan
vara utsläpp till vatten, luft, mark, bullrande eller
dammande verksamhet. Exempel på sådan verksam
het är avfallsåtervinning, bensinstation, djurhållning,
fordonstvätt, mekanisk verkstad, motorbana, målning
och lackning, plasttillverkning, ytbehandling och upp
läggning av massor. Mobila verksamheter som ger till
fälliga störningar berörs också, till exempel krossverk.

Anmäla min verksamhet?

Alla verksamheter med beteckning ”anmälningsplikt
C” måste anmälas enligt 1 kapitel 10 § miljöpröv
ningsförordningen. Ny verksamhet får inte startas
och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar får
inte göras förrän anmälan har gjorts. Läs till vänster
om vad din anmälan ska innehålla.
Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken. För
dig som ska starta, utöka eller ändra en anmälnings
pliktig miljöfarlig verksamhet är det viktigt att känna
till miljöbalkens allmänna hänsynsregler och reg
lerna om verksamhetsutövares egenkontroll. De gäller
för dig och din verksamhet.

De allmänna hänsynsreglerna
Lokalisering

Platsen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig för
ändamålet och ge upphov till minsta möjliga intrång
och störningar för människors hälsa och miljön. Ett
givet bygglov innebär inte att platsen är godkänd
enligt miljöbalkens regler.

Försiktighetsprincipen
Redan risken för negativ påverkan på människors
hälsa eller miljön medför en skyldighet att vidta
skydds- och försiktighetsåtgärder. Exempel på hur
du kan förvara kemikalier och farligt avfall finns i
illustrationerna till höger.

Kunskapskravet

 evisbörda”: Det är verksamhetsutövaren som
b
ska visa att k ostnaden för en skyddsåtgärd inte är
miljömässigt o
 motiverad eller att den är orimligt
betungande. På samma sätt gäller det att verksam
hetsutövaren ska kunna visa att verksamheten inte
gernegativ påverkan på människors hälsa eller
miljön. Det är inte tillsynsmyndigheten som ska
visa motsatsen.

Kunskap ska finnas om den egna verksamhetens
miljöpåverkan så att skador och olägenheter kan
förebyggas. Vad som gäller förändras över tiden
beroende på kunskapsutveckling och förändringar i
miljön. Kunskap är färskvara och måste underhållas.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Råvaror och energi ska användas så effektivt som
möjligt. Det som utvinns ur naturen ska kunna
användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas
med minsta möjliga resursförbrukning och utan att
naturen skadas.

Teknik- och produktval

Exempel på styckegodsförvaring utomhus med regnskydd och invallning.
Invallningen ska även samla upp spill som blir när vätska tappas ur faten.
Det måste därför vara ett visst avstånd mellan invallningens kant och
kanten på fatstället.

Bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig
verksamhet för att förebygga skador och olägenheter.
Riskabla produkter ska undvikas. Att undvika
kan betyda att man helt avstår från att använda en
produkt som i och för sig är tillåten. Kan man ersätta
en kemisk produkt med en mindre farlig ska man
göra det.

Skälighets- och bevisbördereglerna
Hänsyns- eller skyddsåtgärder ska vara miljö
mässigt m
 otiverade utan att vara orimliga att upp
fylla. E
 nligt miljöbalken gäller så kallad ”omvänd

Illustrationen visar hur en inomhusförvaring av kemikalier kan se ut.

Skadeansvar
Den som har orsakat en skada på miljön ansvarar för
att skadan blir avhjälpt. Ansvaret gäller oavsett om
verksamheten fortfarande bedrivs eller om den har
lagts ned eller sålts till någon annan.

Hur fungerar ansvar och tillsyn?

Den som utför eller planerar att utföra något som
påverkar eller riskerar att påverka miljön eller
människors hälsa ansvarar för att ta reda på vilka
bestämmelser som gäller. Verksamhetsutövaren ska
också se till att reglerna följs och är den som ska
betala eventuella kostnader som kan uppstå. Miljöoch konsumentnämnden beslutar i anmälnings
ärenden och ansvarar för tillsynen. Våra inspektörer
granskar att gällande lagstiftning och beslut följs.
Det kan ske på olika sätt, oftast genom inspektion
på plats eller genom att handlingar begärs in för
kontroll. Inspektören svarar gärna på frågor och kan
ge dig mer information om miljölagstiftningen och
tolkningen av den.
Miljötillsynen finansieras delvis av skattemedel
och delvis av de tillsynsavgifter som tas ut enligt taxa
som kommunfullmäktige fastställt. Observera att
det är Arbetsmiljöverket som har tillsynsansvar för
arbetsmiljön, inte miljö- och konsumentnämnden.

Den ska innehålla:
• En fastställd ansvarsfördelning enligt miljöbalken.
• Drift-, underhåll- och skötselrutiner.
• Riskbedömning ska göras systematiskt och fortlö
pande.
• Vid haveri eller driftstörning ska tillsynsmyndig
heten genast underrättas om det finns risk för
olägenheter för människors hälsa eller miljö.
• En kemikalieförteckning.
Läs mer
• Förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll (1998:901).
• Egenkontroll för C-verksamheter,
fakta 8256 N
 aturvårdsverket.
• Naturvårdsverkets handbok (2001:3)
Egenkontroll en fortlöpande process.
• Miljöprövningsförordning (2013:251)

För mer information
Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna.
Besök vår webbplats www.vasteras.se

Du ska som verksamhetsutövare fortlöpande planera
och kontrollera din verksamhet för att motverka
påverkan på människors hälsa eller miljön. Du ska
också genom egna undersökningar ta reda på vilken
påverkan verksamheten ger.

Mer information får du även hos
Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen och
Mälarenergi.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Port Anders gata 3, ingång T3, 721 87 Västerås.
Kontaktcenter: 021-39 00 00
www.vasteras.se

Produktion.: Västerås stad, Konsult och Service 835240 2013-11

Egenkontroll

För tillstånds- och anmälningspliktig miljöfarlig verk
samhet ska det finnas en skriftlig redovisning av
egenkontrollen.

