Miljö- och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 27

Miljöfarlig verksamhet - miljöbalkens
krav på alla som driver verksamhet
Alla som bedriver verksamhet är skyldiga att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i 2:a kapitlet i miljöbalken. Beroende på hur stor påverkan en verksamhet
har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken.Vissa behöver söka tillstånd
eller anmäla sin verksamhet i god tid innan start.
Verksamheterna delas in med beteckningarna A, B, C och U.
Beteckning

Lagkrav innan start

Exempel på verksamhet

Tillsynsmyndighet

A		
Tillstånd		
Flygplats, pappersbruk
Länsstyrelsen/kommunen
B		Tillstånd		Stor industri			Länsstyrelsen/kommunen
C		
Anmälan		
Mindre industri,stor
					fordonstvätt			Kommunen
U		
-			
Liten fordonstvätt, verkstad Kommunen
Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9:e
kapitlet i miljöbalken, all användning av mark,
byggnader eller anläggningar som på ett eller
annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten
och som kan vara skadlig för människors hälsa
eller miljön. Exempel på sådana verksamheter
är:
Fordonstvättar
Metallbearbetning
Kemtvättar 		
Lackerare 		

Fordonsverkstäder
Jordbruk
Skjutbanor
Mejerier

Dessa verksamheter ska utöver hänsynsreglerna i andra kapitlet, miljöbalken, även bedriva
egenkontroll, dvs löpande identifiera och förebygga risker för miljön i verksamheten.
Det är verksamheten som ska visa att lagkraven
uppfylls (omvänd bevisbörda).

Verksamheter som inte kräver tillstånd eller
anmälan

För att starta en verksamhet med beteckningen
U finns inget krav på att anmäla till kommunen.
Det kan 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.
På Järfälla kommuns hemsida finns fler faktablad 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 verksamhetsutövaren.

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten
Järfälla komun, Miljö- och bygglovsavdelningen		
177 80 JÄRFÄLLA 					

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 		
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Tel 08-580 285 00
www.jarfalla.se

Kommunens tillsynsarbete

Avgift

Kommunen 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.

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 verksamhet där tillsyn behövs ska stå för kostnaden som
följer.

Om en verksamhet inte följer lagkraven i miljöbalken kan miljö- och bygglovsnämnden i kommunen besluta om att 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.

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
• Farligt avfall och
• Kemikalieförvaring
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