Miljö och hälsa informerar

Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Syftet med an mälningsplikt är att miljö - och hälsoskyddskontoret ska få
tillfälle att bedöma mil jöeffekterna av verksamheten i förväg, till
exempel om verksamh eten är lämplig, hur omgivningen kommer att
störas, och om d e p lanerad e försiktigh etsåtgärderna är til lräckliga.
Dessutom ska d e som berörs, t ill exempel grannar, få tillf älle att tala om
vad de tycker.
Anmälningsskyldigheten
regleras
i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd., §§ 21-28.

läggas på kortare tid och då får verksamheten starta så fort ett beslut är taget.

Avgifter
Vem ska anmäla?

Miljö- och hälsa tar ut en avgift för tillsyn
och handläggning. Oftast är det frågan om
en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av
vilken typ av verksamhet som bedrivs och i
hur stor omfattning.
För mindre verksamheter tar miljö- och
hälsa ut en avgift på 830
kronor per timme.

En anmälan ska göras om verksamheten har
beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändra anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig
verksamhet (B-verksamhet) så att miljöpåverkan ändras, till exempel
genom ändrade utsläpp,
Mer information:
nya och större maskiner,
 På Naturvårdsverkets
ökad mängd kemikalier
hemsida finns bl a lagtexter:
eller buller. Sanering av
www.naturvardsverket.se
föroreningar ska också
 Ta kontakt med din branschanmälas. Läs mer om A-,
organisation.
B- och C-verksamheter på
 Kemikalieinspektionen har
www.vaxjo.se
under
information om kemikaliemiljöfarlig verksamhet.
regler. www.kemi.se

Hänsynsreglerna

Miljöbalkens hänsynsregler
är de viktigaste principerna
för alla verksamheter och
åtgärder som kan påverka
miljön. Miljö- och hälso Kontakta miljö- och
skyddsnämnden kan anhälsoskyddskontoret.
vända hänsynsreglerna som
Övertar du en miljöfarlig
grund för förelägganden
verksamhet som har tilloch förbud. Miljö- och hälsoskyddsstånd eller som har anmälts, ska du så fort
nämnden tillämpar hänsynsreglerna bland
som möjligt informera miljö- och hälsa om
annat vid prövning anmälningsärenden.
det. Men det krävs ingen ny anmälan om
verksamheten inte förändras.
Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan
verksamheten eller ändringen startar.
Enklare anmälningsärenden brukar hand-

Hänsynsreglerna är:
1. Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren ska visa att reglerna följs vid tillsyn
och prövning.
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2. Kunskapskravet – du måste skaffa dig
den kunskap som krävs för att veta
vilken påverkan din verksamhet har på
människors hälsa och miljö.
3. Försiktighetsprincipen – redan risken
för negativ påverkan innebär att du är
skyldig att vidta skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått. Detta gäller
även om miljö- och hälsa inte ställt
några krav. Bästa möjliga teknik ska
användas.
4. Produktvalsprincipen – du ska välja de
kemiska produkter och biotekniska
organismer som är minst skadliga för
hälsan och miljön.
5. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna – du ska hushålla med råvaror och
energi och utnyttja möjligheter till
återanvändning och återvinning.
6. Lokaliseringsprincipen – du ska välja
den plats som är lämpligast för miljön.
Ett givet bygglov innebär inte att
platsen är godkänd enligt miljöbalkens
regler.
7. Skälighet – kostnaden för skyddsåtgärder måste stå i proportion till nyttan.
8. Skadeansvaret – den som orsakar eller
riskerar att orsaka miljöstörning ska
alltid bekosta förebyggande eller
avhjälpande åtgärder (Polluter Pays
Principle).

Egenkontroll
Alla som bedriver verk-samhet är skyldiga
att ha ett egenkontrollprogram som visar att
man känner till vilken miljöpåverkan
verksamheten har. Näringsidkaren ska ha
tillräckliga rutiner för att förhindra onödiga
risker och utsläpp.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla:
 En fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för frågor som regleras
av miljöbalken och de beslut som gäller
för verksamheten.
 Dokumenterade rutiner som säkerställer
att utrustning för drift och kontroll
fungerar.
 En återkommande och systematisk
undersökning och bedömning av miljöoch hälsorelaterade risker. Resultatet ska
dokumenteras.
 En rutin för att, om olyckan är framme,
kunna underrätta miljö- och hälsoskyddskontoret genast.
 En förteckning över kemiska produkter
och biotekniska organismer som hanteras i verksamheten.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel 0470-410 00 E-post miljokontor@vaxjo.se
www.vaxjo.se
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