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INFORMATION TILL BLANKETT FÖR

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN
1 kap 10 och 11 §§ i Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Bakgrund
För att få driva eller anlägga vissa större miljöfarliga verksamheter (s k A- och B-anläggningar)
måste en verksamhetsutövare ha sökt tillstånd för detta hos miljödomstol eller länsstyrelse.
För ”C-anläggningar”1 däremot krävs istället att en anmälan görs till samhällsbyggnadsnämnden
innan verksamheten påbörjas. En anmälan till samhällsbyggnadsnämnden behöver också göras
innan en ändring genomförs på en C-anläggning om ändringen är av betydelse från
störningssynpunkt.
En anmälan ska vara skriftlig och ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan
åtgärden vidtas. De lag-krav som finns på utformningen av en anmälan är att den ska innehålla de
uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att samhällsbyggnadsnämnden ska
kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.
För att underlätta för den som upprättar en anmälan att inkomma med rätt uppgifter har bifogade
anmälningsblankett tagits fram av samhällsbyggnadskontoret. Blanketten är utformad i syfte att
passa flera olika typer av verksamheter. Detta medför att vissa delar av den inte är tillämpbar på
alla typer av verksamheter. Blanketten skall lämnas in i 2 exemplar.
Utebliven anmälan kostar pengar
Om en anmälningspliktig verksamhet påbörjas utan att anmälan om detta har gjorts ska
verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Anvisningar
•
•
•

Fyll i blanketten i så stor utsträckning som det är möjligt och skäligt av verksamhetsutövaren.
Blanketten kan erhållas som Word-dokument via e-post.
Ytterligare upplysningar kan fås från samhällsbyggnadskontoret: telefon 0491-887 40
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Aktuella C-anläggningar redovisas i Miljöprövningsförordning (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Begreppet C-anläggning är brett och utgörs av de fabriker eller andra inrättningar eller andra miljöfarliga
verksamheter som enligt bilagan till samma förordning har beteckningen C. För mer information om detta
rekommenderas rättsnätets och naturvårdsverkets hemsidor. Se www.notisum.se samt www.naturvardsverket.se

