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Ska du starta en miljöfarlig verksamhet? 
 
Miljöfarliga verksamheter kan ge upphov till besvär för miljön eller människors 
hälsa. Därför ska du innan du startar en C-verksamhet, gör ändringar eller utökar, 
anmäla detta till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga? 

Ska du starta ett företag där miljöfarliga ämnen ska användas? Planerar du förändringar i en 
befintlig verksamhet som är relevanta ur störningssynpunkt? Hur mycket kemikalier 
kommer att förbrukas? Hur stor är produktionen? Svaren avgör om du ska anmäla din 
verksamhet och vilken myndighet som har tillsyn över din verksamhet. 
 
I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du kontrollera om verksamheten har 
anmälnings- eller tillståndsplikt.  
 
Exempel på anmälningspliktiga C-verksamheter: 

 Avfallsanläggningar 

 Bensinstationer 

 Bilskrotar  

 Fordonstvättar 

 Livsmedelstillverkning 

 Mekaniska verkstäder  

 Motorsportbanor 

 Plastproduktion 

 Tvätterier 

 Ytbehandling 

C-verksamheter anmäler du till kommunen, medan du söker tillstånd hos miljödomstolen 
alternativt länsstyrelsen för A- respektive B-verksamheter. Det är till din tillsynsmyndighet 
som du anmäler förändringar i verksamheten.  
 
Exempel på anmälningspliktiga ändringar i en C-verksamhet: 

 Ändrade utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen, eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 
 

 Ändrad användning av mark, byggnader eller anläggningar genom annat utsläpp än 
ovan, eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten 

 

 Ändrad användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande 
eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

Kontakta gärna oss på förbundet om du är i behov av att få rådgivning om din verksamhet.  

När ska anmälan göras? 

Anmälan lämnar du till förbundet minst 6 veckor innan du planerar att starta upp 
verksamheten eller genomföra anmälningspliktiga förändringar. När du tagit emot beslut 
om godkänd anmälan får du starta verksamheten alternativt påbörja anmälda förändringar.  
 
Anmälningsblankett finns på vår hemsida, www.smohf.se  

Tillsyn och avgift 

Vi på förbundet har tillsynsplikt på C-verksamheter, vilket innebär att vi enligt lag är 
skyldiga att kontrollera att din verksamhet följer lagstiftning och beslut. Kontrollen utförs 
genom inspektioner i verksamheten och genom att granska årsrapporter eller andra 
handlingar som begärs in. Tillsynen betalas av dig som är verksamhetsutövare genom en 
årsavgift som baseras på vad som görs i verksamheten och hur ofta vi behöver gå på 
tillsynsbesök.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.smohf.se/
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Miljöbalkens krav i din verksamhet 

För dig som ska starta eller ändra i en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet är det viktigt 
att känna till miljöbalkens allmänna hänsynsregler och reglerna om verksamhetsutövarens 
egenkontroll.  

Försiktighetsprincipen 
Du som är verksamhetsutövare är skyldig att vidta skydds- eller försiktighetsåtgärder om det 
finns risk för att människors hälsa eller miljön påverkas negativt. Bästa möjliga teknik ska 
användas för att förebygga skador och olägenheter.  

Lokalisering 
Platsen för verksamheten ska vara lämplig för ändamålet och ge minsta möjliga störningar på 
människors hälsa och miljön. När du lämnar in en ansökan om bygglov ska du också lämna 
in en utredning om alternativa platser, beskriva platserna ur ett miljö- och hälsoskydds-
perspektiv, samt motivera valen.  

Kunskapskravet 
Du ska ha kunskap om den egna verksamhetens miljöpåverkan så att skador och olägenheter 
kan förebyggas. Du ska också se till att dina anställda har tillräckliga kunskaper för att utföra 
arbetet riskfritt, samt se till att kunskapen regelbundet uppdateras.  

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

Produktval 
Undvik produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. Kan du ersätta 
en miljöfarlig produkt med en mindre farlig så ska du göra det. 

Skälighets- och bevisbördereglerna (omvänd bevisbörda) 
Du som är verksamhetsutövare ska visa tillsynsmyndigheten att verksamheten inte påverkar 
miljön eller människors hälsa negativt. Det är även du som ska visa om kostnaden för en 
skyddsåtgärd är skälig eller orimlig.  

Skadeansvar 
Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som har orsakat en skada på miljön som 
ansvarar för att skadan blir åtgärdad. Ansvaret gäller oavsett om verksamheten bedrivs, är 
såld eller nedlagd. 

Egenkontroll 
Du ansvarar för att det finns en egenkontroll och att den följer de krav som lagstiftningen 
och tillsynsmyndigheten ställer. Se förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll, eller läs mer i förbundets informationsblad om egenkontroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


