Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga
Information om anmälan av miljöfarlig verksamhet
Vill du starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva söka tillstånd eller anmäla din
verksamhet i god tid innan den påbörjas.
Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som omfattar användning av mark, byggnad eller
anläggning som medför eller kan medföra
-

Utsläpp till mark eller vatten,
Föroreningar av mark, luft eller vatten
Olägenhet för omgivningen av annat slag, exempelvis buller, ljus, strålning eller lukt

Exempel på anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet är
-

Fordonstvätt
Billackering
Verkstad
Tankstation

Indelningen i A- B- C- eller U-verksamhet bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande
verksamheten bedöms vara. Bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
innehåller en förteckning och beskrivning av verksamheter och åtgärder som är tillståndspliktiga.
Miljöprövningsförordningen omfattar alla miljöfarliga verksamheter och där framgår det om

du behöver söka tillstånd eller anmäla till kommunen. Är omfattningen av verksamheten
eller mängden kemikalier som används/lagras anmälningspliktig framgår det med ett C i
förordningen. Är verksamheten A- eller B-verksamhet så krävs det ett tillstånd som vanligtvis
söks hos Länsstyrelsen. U-verksamheter är de verksamheter som kan vara miljöfarliga men
inte är anmälningspliktiga. Kommunen har fortfarande ett tillsynsansvar på din Uverksamhet.
Anmälan
Anmäl din C-verksamhet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom att skicka in en
blankett. Det är viktigt att du anmäler minst 6 veckor innan du startar verksamheten.
Anmälan ska innehålla vad du ska göra, hur verksamheten påverkar miljön och hur du följer
miljöbalkens hänsynsregler.
Har du en pågående verksamhet och avser att göra förändringar som kan påverka miljö eller
närboende, eller om verksamheten ska tas över av någon annan används samma blankett.
En miljöinspektör handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Är anmälan inte komplett
har handläggaren rätt att begära in kompletteringar som kan förlänga handläggningstiden.
Om det behövs kan du få krav på dej att vidta skyddsåtgärder för att minska risken för
negativ påverkan på människa eller miljö.
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Tillsyn
Förvaltningen har rätt att göra tillsyn på de verksamheter som är miljöfarliga. Vid tillsyn tas
en avgift ut, antingen som fast årlig avgift eller som efterskottsbetalning.
Egenkontroll
Du som bedriver en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att uppfylla kraven
om skriftlig egenkontroll. För vägledning om vad som krävs finns information på
Naturvårdsverkets hemsida med stöd i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll.
Avgift för anmälan
Förvaltningen tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften beror på vilken
typ av verksamhet du anmäler.
Vill du ha vägledning eller hjälp kontakta oss via kundtjänst 0951-140 00
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Hemsida:
www.storuman.se

