
Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Informationsblad 

 

 
 

 

Information om anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Anmäl i god tid till kommunen 

 Innan du startar en miljöfarlig verksamhet krävs det i många fall att du i god tid gör en 

anmälan till bygg- och miljökontoret. En anmälan kan även krävas om du ska göra en 

ändring i din verksamhet. 

Vad är en miljöfarlig verksamhet?  

I miljöbalken definieras vad som är en miljöfarlig verksamhet. Enkelt uttryckt kan man dock 

säga att om det i en verksamhet förekommer eller riskerar att förekomma buller, damning, 

vibrationer, olika typer av utsläpp till luft och vatten, hantering av kemikalier och avfall eller 

andra störningar till omgivningen är verksamheten att betrakta som miljöfarlig.  

Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga till kommunen, så kallade C-

verksamheter/C-anläggningar. Vilka dessa är framgår av Miljöprövningsförordningen 

(2013:252). Exempel på anmälningspliktiga C-verksamheter är bland annat bensinstationer, 

fordonstvättar, tvätterier och lantbruk med fler än 100 djurenheter.  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

En C-verksamhet måste enligt 10-12 §§ Miljöprövningsförordning (2013:251) vara anmäld. 

Du får inte starta en ny verksamhet eller göra förändringar i en befintlig, utan att ha gjort en 

skriftlig anmälan.  

En ändring kan exempelvis innebära en ökad produktionsvolym, flytt eller andra 

förändringar som medför att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller 

omfattning.  

Du kan även behöva göra en anmälan eller ansökan utifrån andra regler. Detta gäller t.ex. för 

enskilda avlopp, värmepumpar samt vissa offentliga lokaler. För vissa, oftast större 

verksamheter kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen eller 

miljödomstolen. Är du osäker på om din verksamhet eller 

planerade ändring behöver anmälas bör du kontakta bygg- 

och miljökontoret för en diskussion.  

Hur går anmälan till?  

Anmälan görs genom att blanketten ”Anmälan om miljöfarlig 

verksamhet” fylls i och skickas till bygg- och miljökontoret. 

Detta ska göras senast sex veckor innan dess att verksamheten 

påbörjas. Detsamma gäller om anmälan avser ändring av 

redan befintlig verksamhet, men då ska istället blanketten 

”Anmälan om ändring av A-, B- eller C-verksamhet” fyllas  

i och skickas in.  
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Vad ska anmälan innehålla?  

Förutom de fält som ska fyllas i på blanketten ska även uppgifter, ritningar och tekniska 

beskrivningar av verksamheten bifogas till anmälan. Detta ska göras för att bygg- och 

miljökontoret ska kunna få en uppfattning om den miljöfarliga verksamhet som bedrivs/ska 

bedrivas och kunna bedöma dess omfattning och miljöeffekter.  

När anmälan lämnas in till bygg- och miljökontoret läses den igenom och kontrolleras så att 

anmälan är komplett. Om uppgifter saknas eller är otydliga kommer bygg- och miljökontoret 

att be om kompletteringar. Observera att det kan förlänga handläggningstiden och det kan ta 

längre tid för er att få ett beslut. 

Miljökonsekvensutredning 

Ibland kan en miljökonsekvensutredning behöva göras. Då kan bygg- och miljökontoret 

skicka ut information om ärendet till närboende och/eller andra berörda som kan tänkas 

påverkas av verksamheten, för att få deras synpunkter. Den som ska driva verksamheten får 

sedan möjlighet att bemöta eventuella synpunkter, till exempel genom ett samråd.  

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett fattar bygg- och miljökontoret ett beslut som 

skickas till den som är ansvarig för verksamheten. Ett av följande beslut fattas: 

 Anmälan medför ingen åtgärd och får startas upp  

 Krav på att skyddsåtgärder genomförs innan verksamheten startas upp 

 Förbud att starta verksamheten eller att genomföra ändringen 

Avgifter 

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för handläggningen av den inkomna anmälan om 

miljöfarlig verksamhet, motsvarande nedlagd handläggningstid. Detta utefter en taxa som 

kommunfullmäktige fastställt. C-verksamheter som kommer att få regelbunden tillsyn 

kommer därefter att även betala en fast årlig avgift för miljötillsynen.  

Ansvar och tillsyn 

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att bestämmelsernas om miljöns och 

människors hälsa följs. Bygg- och miljökontoret ansvarar för tillsynen av verksamheterna.  

Kontakt 

Ni är välkomna att höra av er till bygg- och miljökontoret om ni har några frågor eller 

funderingar. Maila till byggmiljo@overkalix.se eller ring till växeln på 0926-740 00 så 

hänvisar de er vidare till oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

Bygg- och miljökontoret, Överkalix kommun 
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