
Anmäl din miljöfarliga verksamhet 
i god tid innan du startar
Innan du startar en miljöfarlig verksamhet krävs i många fall att du i god tid gör en anmälan 
till miljöförvaltningen. En anmälan kan även krävas om du ska göra en ändring i din verk-
samhet. 

Vad är en miljöfarlig verksamhet?
I miljöbalken definieras vad som är en miljö-
farlig verksamhet. Om det förekommer eller 
riskerar att förekomma buller, damning, vibra-
tioner, utsläpp till luft eller vatten, hantering 
av kemikalier eller avfall eller andra störningar 
för omgivningen är verksamheten att betrakta 
som miljöfarlig.

Vissa av de miljöfarliga verksamheterna är 
anmälningspliktiga, så kallade C-verksamheter. 
Vilka det är framgår av miljöprövningsförord-
ning (2013:251).

Måste du anmäla din verksamhet?
En C-verksamhet måste enligt 10-12 §§ miljö-
prövningsförordning (2013:251) vara anmäld. 
Du får inte starta en ny verksamhet eller göra 
förändringar i en befintlig, utan att ha gjort en 
skriftlig anmälan.

En ändring kan exempelvis vara en ökad pro-
duktionsvolym, en flytt, eller andra förändring-
ar som medför att ett utsläpp eller en störning 
kan ändra karaktär eller omfattning.

Du kan även behöva göra en anmälan eller 
ansökan utifrån andra regler. Detta gäller till 
exempel för enskilda avlopp, värmepumpar 
och vissa offentliga lokaler. För somliga, oftast 
större verksamheter kan det krävas tillstånd 
från länsstyrelsen eller miljödomstolen. 

Är du osäker på om din verksamhet eller 
planerade ändring behöver anmälas bör du 
kontakta miljöförvaltningen för en diskussion.

Så anmäler du 
Du ska göra en anmälan till miljöförvaltningen 
minst sex veckor innan verksamheten startar 
eller ändringen genomförs. 

Du ska lämna in anmälan i två exemplar 
och den ska innehålla de uppgifter, ritningar 
och tekniska beskrivningar som behövs för 
att miljöförvaltningen ska kunna bedöma den 

miljöfarliga verksamhetens omfattning och 
miljöeffekter.

När du har lämnat in anmälan kontrollerar 
miljöförvaltningen om den är komplett. I vissa 
fall kan en miljökonsekvensbeskrivning krävas. 
Miljöförvaltningen skickar ibland information 
om ärendet till närboende eller andra berörda 
för att få deras synpunkter. Den som ska driva 
verksamheten får sedan möjlighet att bemöta 
eventuella synpunkter.

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett 
fattar miljöförvaltningen ett beslut som  skickas 
till den som är ansvarig för verksamheten. 
 Beslutet meddelas i någon av följande former:
•  anmälan medför ingen åtgärd
•  krav på att skyddsåtgärder genomförs
•  förbud att starta verksamheten eller att 

 genomföra ändringen.
Miljöförvaltningens beslut kan över klagas till 
länsstyrelsen.

Avgifter
Miljötillsynen finansieras av tillsynsavgifter som 
vi tar ut enligt en taxa som kommunfullmäktige 
fastställer. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för 
tiden som handläggningen av anmälan tar. Verk-
samheter som ska ha regelbunden tillsyn kan få 
betala en fast årlig avgift för miljö tillsynen.

Straffsanktioner
Om anmälningspliktiga verksamheter startar 
eller en befintlig ändras väsentligt utan att 
anmälan enligt miljöbalken skett är miljöför-
valtningen skyldig att göra en anmälan om 
misstanke om brott till åklagarmyndigheten.

Hur fungerar ansvar och tillsyn?
Den som utför eller planerar att utföra något 
som påverkar eller riskerar att påverka miljön 
eller människors hälsa ansvarar för att ta reda 
på vilka bestämmelser som gäller. Verksam-
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Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se  

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen

hetsutövaren ska också se till att reglerna följs. 
De får också betala eventuella kostnader som 
kan uppstå.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndigheten 
som beslutar i anmälningsärenden och ansva-
rar för tillsynen. Miljö- och hälsoskyddsinspek-
törer granskar att gällande lagstiftning och 
beslut följs. Det kan ske på olika sätt, oftast 
genom inspektion på plats eller genom att 
handlingar begärs in för kontroll. 

Vi svarar gärna på frågor och kan ge mer 
information om miljölagstiftningen och tolk-
ningen av den. Observera att det är arbetsmiljö-
verket som har tillsynsansvar över arbetsmiljön, 
inte miljöförvaltningen.

Regler för hänsyn och egenkontroll 
enligt miljöbalken
Det mesta av den svenska miljölagstiftningen 
finns i miljöbalken och tillhörande förordningar. 
För alla som har en anmälningspliktig miljöfar-
lig verksamhet är det viktigt att känna till miljö-
balkens allmänna hänsynsregler och reglerna 
om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Information
På uppsala.se kan du ladda ned blankett för 
anmälan om miljöfarlig verksamhet och infor-
mationsblad.

Läs reglerna
•  Miljöbalken (1998:808)
•  Miljöprövningsförordning (2013:251) 
•  Förordningen (1998:901) om egenkontroll och 

annan lagtext finns att hämta under Lagar på  
riksdagen.se  
eller under Författningsregister på  
tofr.info.

Faktabladet Egenkontroll för C-verksamheter 
en metod för att bedriva miljöarbete finns på 
Naturvårdsverkets webbplats  
naturvardsverket.se, flik Bokhandel och biblio-
tek, sökord Egenkontroll.


