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ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 
I detta informationsblad informerar miljöenheten och ger några praktiska råd inför en anmälan enligt 

miljöbalken 9 kap 6§ samt miljöprövningsförordningen (2013:251), 1 kap 10 §. 

 

Miljöbalken 
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Miljöbalkens mål formuleras i 1 kap 1 § (se bilaga 1). 

Målet innebär att vi ska bete oss på ett sätt som inte skadar miljön och utarmar naturresurserna. 

Naturen är inte bara en livsmiljö för människor utan har dessutom ett eget skyddsvärde. Målet ska 

vara styrande för tillämpningen av alla bestämmelser i miljöbalken t.ex. vid prövning och tillsyn.  

 

Miljöbalken innebär att kraven på verksamhetsutövare har skärpts. Bevisbördan för att de så kallade 

allmänna hänsynsreglerna följs ligger på verksamhetsutövaren (se bilaga 2). Det krävs numera 

tillstånd eller anmälan även för att driva miljöfarlig verksamhet, inte bara för att anlägga eller ändra.  

 

Verksamhetsutövaren är skyldig att följa upp verksamhetens inverkan på miljön genom egen kontroll 

av verksamheten. Detta regleras i Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). 

 

 

Prövning enligt miljöbalken 
Syftet med tillstånds- och anmälningsplikt är att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om 

verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. En anmälan om ändring har dessutom 

till syfte att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om ändringen behöver tillståndsprövas. 

 

Miljöfarliga verksamheter delas in i tre olika grupper i Miljöprövningsförordningen (2013:251): 

 Tillståndspliktiga verksamheter (A - och B -anläggningar) 

 Anmälningspliktiga verksamheter (C -anläggningar) 

 Övriga (U-verksamheter) 

 

Indelningen bygger dels på verksamhetens storlek, dels på vilka miljö- och hälsorisker som 

verksamheten bedöms medföra.  

 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
 Anmälan ska göras till Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun: 

 när du vill anlägga, driva eller ändra en C -anläggning.  

 om du vill ändra en A- eller B - anläggning och ändringen inte kräver tillstånd. Anmälan ska då 

göras till tillsynsmyndigheten. Leksands kommun har däremot övertagit tillsynen på 

tillståndspliktiga verksamhet från Länsstyrelsen. 

 

 

Miljösanktionsavgift 

Informationsblad om anmälan av  

miljöfarlig verksamhet 
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I samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes även 

miljösanktionsavgifter för vissa överträdelser av lagstiftningen (30 kap. samt förordningen 2012:259 

om miljösanktionsavgifter). Om man anlägger eller driver en anmälningspliktig industri, annan 

inrättning eller annan miljöfarlig verksamhet utan att ha gjort en anmälan tas en miljösanktions-

avgift ut på 25 000 kronor efter beslut av tillsynsmyndigheten. Miljösanktionsavgifter tillfaller inte 

kommunen utan staten.   
 

Så här behandlas ett anmälningsärende hos samhällsbyggnadsutskottet 

 
1. En skriftlig anmälan ska göras i god tid innan en verksamhet startar och lämnas till 

miljöavdelningen i två exemplar. I det fall verksamheten eller inrättningen har beteckningen 

A i bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska 

anmälan inlämnas i tre exemplar. (25 § Fo).  

 

2. Miljöenheten begär in kompletteringar av anmälan om den bedöms som ofullständig. 

 

3. Miljöenheten skickar ett exemplar av anmälan med eventuella kompletteringar till 

Länsstyrelsen som ges tillfälle att yttra sig i ärendet (25 d § Fo). 

 

4. Andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda t.ex. de närmaste 

grannarna ges på lämpligt sätt och i skälig omfattning möjlighet att yttra sig över anmälan. 

(26 § Fo). 

 

5. I kontroversiella ärenden och ärenden i större omfattning kan det vara lämpligt med en 

kungörelse i ortspressen. 

 

6. Verksamhetsutövaren får del av sådant som tillförts ärendet av annan än sökande själv och 

ges tillfälle att yttra sig över detta (17 § SFS 1986:223 Förvaltningslagen). 

 

7. När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt beslutar samhällsbyggnadsutskottet om 

föreläggande eller förbud enligt miljöbalken. Utskottet kan också förelägga 

verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § Miljöbalken eller lämna besked 

om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från nämndens sida (Fo 27§). 

 

8. Utskottets beslut/besked expedieras tillsammans med uppgifter om hur ett eventuellt 

överklagande av beslutet kan göras. Beslut av samhällsbyggnadsutskottet överklagas till 

Länsstyrelsen. 

 

9. Debitering sker för handläggning av ärendet i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Även om den som gjort en anmälan inte formellt måste avvakta något beslut bör företaget ta kontakt 

med Miljöenheten innan åtgärder vidtas. Om en anläggning uppförs eller en verksamhet påbörjas 

innan samhällsbyggnadsutskottets beslut i ärendet vunnit laga kraft finns risk att företaget måste 

ändra det som redan gjorts. 
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Vad en anmälan bör innehålla 

 

Följande bör ingå i anmälan: 

 

 administrativa uppgifter om sökanden, 

 uppgifter om gällande beslut, 

 uppgifter om lokalisering, 

 beskrivning av verksamheten, 

 uppgifter om förbrukning och hantering av råvaror, bränslen och kemikalier, 

 uppgifter om det avfall och farliga avfall som uppkommer, hur det hanteras, transporteras och 

omhändertas, 

 uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden, utsläpp till avlopp, eventuell 

vattenreningsanläggning etc., 

 uppgifter om luftutsläpp, utsläppspunkter, eventuell luftreningsanläggning etc., 

 uppgifter om energiförsörjning och eventuell bränslelagring, 

 beskrivning av eventuella bullerstörningar och bullerdämpande åtgärder, 

 uppgifter om drivmedelsförvaring och transporter med anknytning till verksamheten, 

 beskrivning av den kontroll av anläggningen som är tänkt att utföras, 

 uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill, samt 

 miljökonsekvensbeskrivning i den omfattning som behövs i det enskilda fallet, enligt 6 kap 

miljöbalken. 

 

Använd blanketten ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN som finns att hämta hos Miljöenheten, 

eller på Leksands kommuns hemsida www.leksand.se.  

Glöm inte att bifoga de bilagor som krävs. Tänk på att lämna in en så komplett anmälan som möjligt 

för att förkorta handläggningstiden. Om anmälan utformas på annat sätt är det viktigt att de 

ovanstående punkterna tas med.  

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 
 

Frågor besvaras av Miljöenheten. 
 

Postadress: Leksands kommun 

 Samhällsutveckling Miljöenheten 

 793 80 Leksand 

Besöksadress: Kommunhuset, Torget 5 

Telefon:  0247-800 00 (kundtjänst) 

Fax: 0247-144 65 

E-post: miljoenheten@leksand.se 
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      Bilaga 1 

 

Miljöbalkens mål (1 kap 1§) 

 

Miljöbalkens 1 kap 1 §: 

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 

förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

 

Miljöbalken ska tillämpas så att: 

 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan. 

 

2. Värdefull natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. 

 

3. Den biologiska mångfalden bevaras 

 

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 

 

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

 

http://www.leksand.se/
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Bilaga 2 

 

Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap Miljöbalken 

 

Bevisbördan 

Den som bedriver en verksamhet har bevisbördan. 

 

Kunskapskravet  

Den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors 

hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Om erforderlig kunskap inte finns dokumenterad kan 

det innebära att egna utredningar och undersökningar måste genomföras. 

 

Försiktighetsprincipen 

 Det ställs krav på att alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för 

att undvika olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön. Det är risken för negativ 

påverkan som medför skyldighet att vidta åtgärder. Denna grundläggande hänsynsregel avser inte 

bara miljöstörningar som exempelvis utsläpp och buller utan även utarmande av värdefulla natur- 

och kulturmiljöer eller misshushållning med naturresurser, energi eller material. 

 

Förorenaren betalar Det är alltid den som orsakar eller riskerar att orsaka miljöstörning som ska 

bekosta åtgärder för att förebygga eller avhjälpa störningen. 

 

Bästa möjliga teknik  

För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador på miljön. 

Med detta avses både den använda teknologin och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, 

underhålls, drivs samt hur den avvecklas. Tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt 

vara industriellt möjlig att använda inom branschen. Den ska finnas tillgänglig och inte bara 

förekomma på experimentstadiet, men behöver inte finnas i Sverige. Kostnaden får dock inte vara 

oskälig i förhållande till miljövinsten. 

 

Lokalisering 

Platsen för en verksamhet ska vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål (1 kap 1 §) och dess 

hushållningsbestämmelser (3 och 4 kap). Platsen ska också väljas så att verksamheten kan bedrivas 

med minsta intrång för människors hälsa och miljö. Lokaliseringsprincipen gäller givetvis vid ny 

verksamhet men även vid utvidgningar och omprövning av befintliga tillstånd. 

 

Hushållning och kretslopp 

Den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och utnyttja 

möjligheterna till återanvändning och återvinning. Vid bedömning ska nyproducerat respektive återvunnet 

materials totala miljöpåverkan vägas mot varandra i ett vaggan- till- graven- perspektiv. I första hand ska 

förnyelsebara energikällor användas. 

 

Produktvalsprincipen  

Man ska välja sådana kemiska produkter som är minst skadliga för miljön. 

 

Ansvar för att avhjälpa skador  

Den som orsakat skada ansvarar för att avhjälpa den. 

 
Rev 2019-01-15 

http://www.leksand.se/

