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Miljöfarlig verksamhet starta och driva företag
Alla som bedriver verksamhet är skyldiga att uppfylla de lagar och regler som finns i miljöbalken (SNF 1998:808) och dess tillhörande förordningar och föreskrifter. Beroende på hur stor påverkan en verksamhet
har på miljön behöver vissa anmäla eller söka tillstånd för sin verksamhet. Det är miljö- och bygglovsnämnden som bedriver tillsyn på många
av dessa typer av verksamheter.
Vad är en miljöfarlig verksamhet

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar många
olika typer av branscher. Det kallas för en miljöfarlig verksamhet om det inom verksamheten sker
•

•

•

utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas
från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet
för människors hälsa eller miljön genom annat
utsläpp än som avses i punkt 1. eller genom
förorening av mark, luft, vattenområden eller
grundvatten
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.

Exempel på sådana verksamheter är:
Fordonstvättar

Fordonsverkstäder

Skjutbanor 		

Drivmedelsanläggningar

Kemtvättar		

Schakt- & byggarbeten

Lackerare		

Metallbearbetning

Jordbruk		

Länshållning av vatten

Cistern		 Bergvärmeanläggning
Tandläkare		
Mellanlagring avfall/		
			massor

Tillstånd- eller anmälningsplikt

Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen (SNF 2013:251) och delas in i tre typer av
anläggningar:
• A-anläggningar; Tillståndspliktiga verksamheter (ex. flygplatser, avfallsdeponier, stora
förbränningsanläggningar) som prövas hos
mark- och miljödomstolen.
• B-anläggningar; Tillståndspliktiga verksamheter (ex. avloppsreningsverk, täkter och tillverkningsindustrier) prövas hos Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation.
• C-anläggningar; Anmälningspliktiga verksamheter (ex. kemtvättar, större fordonstvättar och
drivmedelsstationer) som prövas hos miljö- och
bygglovsnämnden i Järfälla kommun.
En anmälningspliktig verksamhet ska skicka in anmälan senast 6 veckor innan planerad start. Blankett
för anmälan om miljöfarlig verksamhet finns på
www.jarfalla.se

Verksamheter som inte kräver tillstånd
eller anmälan – U-anläggning
Innan man startar igång en miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan kan
det ändå vara bra att informera kommunen, för
att få information om vilka krav som ställs i
miljöbalken.
Att anpassa sin verksamhet efter lagkraven i
tidigt skede kan ofta vara gynnsamt både tidsmässigt och ekonomiskt. Blanketten ”uppgifter
om miljöfarlig verksamhet (beteckning U)”
finns på www.jarfalla.se

Lagar och regler

En miljöfarlig verksamhet omfattas av miljöbalkens
regler avsett om anläggningen kräver tillstånd/anmälan eller inte. Verksamheterna ska följa de hänsynsreglerna som finns i miljöbalkens andra kapitel och
bedriva egenkontroll, dvs löpande identifiera och
förebygga risker för miljön i verksamheten. Det är
verksamheten som ska visa att lagkraven uppfylls
(omvänd bevisbörda).

Information

På Järfälla kommuns webbplats finns fler fakta- blad
inom miljöområdet där man kan skaffa sig kunskap
om kraven i miljöbalken och hur man går till väga
för att inte riskera att skada miljön eller människors
hälsa.
Det går också bra att ringa till kommunen och få råd
inför start av verksamhet, utan någon
kostnad. Ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs
vilar dock på den som ska starta igång verksamheten.

Kommunens tillsynsarbete

Kommunen, miljö- och bygglovsnämnden, bedriver
på uppdrag av regeringen tillsyn inom miljöbalkens
område. Detta innebär att miljöinspektörer regelbundet besöker kommunens B, C och U-verksamheter,
för att säkerställa att de följer lagkraven, och inte
riskerar att skada miljön eller människors hälsa.
Om en verksamhet inte följer lagkraven i miljö- balken kan miljö- och bygglovsnämnden i
kommunen ställa krav på att bristerna åtgärdas. Om
ett sådant beslut inte följs kan det förenas med vite,
vilket innebär att en straffavgift kan dömas ut.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tid som läggs
på tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Syftet med
avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete
och att de som bedriver verksam- het där tillsyn
behövs ska stå för kostnaden som följer.
Kommunfullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa
som beskriver vilka avgifter som tas ut. Större verksamheter betalar en årlig avgift
medan mindre verksamheter betalar timavgift för de
tillsynstimmar som läggs ned.
Läs också gärna våra faktablad om:
• Allmänna hänsynsreglerna
• Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter
• Farligt avfall
• Lagring av kemikalier
• Tillsynsavgifter enligt miljöbalken.

Vill du veta mer? Kontakta oss på
miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Ring 08-580 285 00 eller skicka e-post till
miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se.
Läs mer på www.jarfalla.se

