أبلغ عن نشاطك الخطير بيئيا ً في متسع من الوقت قبل أن تبدأ

آب/أغسطس 2017

في كثير من الحاالت يُشترط قبل البدء بنشاط خطير بيئياً أن تبلغ إدارة شئون البيئة في متسع من الوقت .كما
قد يكون البالغ مطلوباً إن كنت ستجري تعدي ً
ال على نشاطك.

•

البالغ ال يترتب عليه أي
إجراء

•

اشتراط إنجاز اإلجراءات
الوقائية

• حظر البدء في النشاط أو
تنفيذ التعديل
باإلمكان استئناف القرارات التي تتخذها إدارة شئون البيئة إلى
مجلس إدارة المحافظة.

الرسوم

يُ َم َّول اإلشراف البيئي بواسطة رسوم اإلشراف التي نفرضها وفقا ً
للتعريفة التي يقرها المجلس البلدي .تفرض إدارة شئون البيئة
رسوما ً للوقت الذي تستغرقه دراسة الملف .كما أن النشاط الذي
سيخضع لإلشراف الدوري قد يُلزم بعد ذلك بسداد رسوم سنوية
ثابتة عن اإلشراف البيئي.
العقوبات الجزائية
إن كانت األنشطة الواجب اإلبالغ عنها ستبدأ أو إن كان النشاط
القائم قد خضع لتعديل جوهري بدون تقديم أي بالغ بموجب قانون
البيئة فإن إدارة شئون البيئة ملزمة بتقديم بالغ إلى مكتب المدعي
العام باشتباهها بوقوع جريمة.
كيفية عمل المسئولية واإلشراف
من ينفذ أمرا ً أو يخطط لتنفيذ أمر يؤثر أو يهدد بالتأثير على البيئة
أو صحة البشر يتحمل مسئولية معرفة القواعد السارية .كما يجب
على القائم على النشاط أن يضمن االلتزام بالقواعد .وستلزم أيضا ً
بسداد أي تكاليف قد تنشأ.
إدارة شئون البيئة هي سلطة اإلشراف صاحبة القرار في ملفات
اإلبالغ وتتحمل مسئولية اإلشراف .مفتشو حماية البيئة والصحة
يدرسون االمتثال للتشريعات السارية والقرارات .وهذا قد يجري
على أكثر من نحو ولكن في الغالب بواسطة زيارات المفتش
الميدانية أو طلب تزويد اإلدارة بالوثائق لتفقدها .ونحن سعداء للرد
على أية أسئلة ويمكننا تقديم المزيد من المعلومات عن التشريعات
البيئية وتفسيرها .يُرجى مالحظة أن مصلحة بيئة العمل هي من

يتحمل المسئولية اإلشرافية على بيئة العمل ،وليس إدارة شئون
البيئة.

ما الذي يسري عليك وعلى نشاطك استنادا ً لقانون البيئة
أغلب التشريعات البيئية السويدية موجودة في قانون البيئة
واللوائح ذات الصلة .من المهم بالنسبة لجميع من لهم نشاط خطير
بيئيا ً واجب اإلبالغ عنه أن يعرفوا قواعدَ المراعاةِ العامةَ والقواعدَ
المتعلقة بالمراقبة الذاتية الالزمة للقائم على النشاط.

ما هو النشاط الخطير بيئياً؟

يُ َع َّرف في قانون البيئة ما هو النشاط الخطير بيئياً ،ولكن بعبارة
بسيطة فيمكن القول أنه إن كان النشاط ينطوي أو قد ينطوي على
الضوضاء أو الغبار أو االهتزازات أو االنبعاثات إلى الهواء أو
المياه أو التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات أو غير ذلك من
تشويشات أخرى على المحيط فإن هذا النشاط يعتبر خطيرا ً بيئياً.
بعض األنشطة الخطيرة بيئيا ً واجب اإلبالغ عنها ،أي أنها ما
يُسمى باألنشطة فئة ج « .»Cوهذا منصوص عليه في مرسوم
دراسة التراخيص البيئية رقم  251لعام .2013

هل يجب أن يكون النشاط ُم ْبلَغا ً عنه؟
يجب أن يكون النشاط فئة ج « »Cبموجب المواد  10-12من
مرسوم دراسة التراخيص البيئية رقم  251لعام  2013أن يكون
مبلغا ً عنه ال يُسمح لك بافتتاح نشاط جديد أو إجراء تعديالت على
نشاط قائم بدون إجراء تقديم بالغ كتابي.
حجم اإلنتاجِ أو النق َل أو التعديالت
وقد يعني التعديل مثالً زيادة َ ِ
األخرى التي تتسبب في أن التسرب أو اإلخالل قد يتغير طابعها
أو نطاقها.
كما قد تحتاج لتقديم البالغ أو تقديم الطلب استنادا ً إلى القواعد
األخرى .ويسري هذا مثالً على نظم الصرف الصحي الفردية
والمضخة الحرارية فضالً عن بعض المقرات العامة .وبالنسبة
لبعض األنشطة الكبيرة غالبا ً فإنه قد يُشترط الحصول على
ترخيص من مجلس إدارة المحافظة أو محكمة البيئة .إن كنت غير
واثق من وجوب اإلبالغ عن نشاطك أو التغير ال ُم ْز َمع فيجب
عليك االتصال بإدارة شئون البيئة لمناقشتها.

كيفية تقديم البالغ
ويجب أن تقدم البالغ إلى إدارة شئون البيئة قبل بدء
النشاط/اإلجراء أو تنفيذ التعديل بمدة ستة أسابيع على األقل.
وبإمكان إدارة شئون البيئة في بعض الحاالت منح مدة أقصر.
يجب أن تقدم البالغ في نسختين على أن يتضمن المعلومات
والمخططات واألوصاف الفنية الالزمة كي تتمكن إدارة شئون
البيئة من تقييم نطاق النشاط الخطير بيئيا ً وآثاره على البيئة.
وتتحقق إدارة شئون البيئة بعد تقديمك البالغ إليها من كونه مكتمالً
أو إن كان ال بد من استكمالك للنواقص .وقد يُشترط أحيانا ً إجراء
تقييم التبعات البيئية .وترسل إدارة شئون البيئة أحيانا ً معلومات
عن الملف إلى السكان في المنطقة أو غيرهم من المعنيين
للحصول على آرائهم .ثم تتاح الفرصة أمام من يدير النشاط للرد
على أي تعليقات قد توجد.
وعندما يكون ملف البالغ قد خضع لما يكفي من التحقيق فإن إدارة
شئون البيئة تتخذ قرارا ً يُرسل إلى الشخص المسئول عن النشاط.
وقد يُبلغ القرار بشكل من األشكال اآلتية:
اقلب الصفحة

العنوان البريديUppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala :
عنوان الزيارة • »Ulls väg 28« :الهاتف( 7270000-018 :البدالة)
البريد اإللكترونيmiljoforvaltningen@uppsala.se :
www.uppsala.se

معلومات
ويمكن تحميل استمارة اإلبالغ عن النشاط الخطير بيئيا ً وصحائف
المعلومات من www.uppsala.se
إن كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في طلب إرسال
المعلومات أو االستمارات إليك فعليك االتصال بإدارة شؤون
البيئة،
الهاتف ،7274304-018
االثنين  الخميس الساعة .11.00  9.00
اقرأ القواعد
 قانون البيئة رقم  808لعام 1998 مرسوم دراسة التراخيص البيئية رقم  251لعام ،2013 مرسوم المراقبة الذاتية رقم  901لعام  ،1998وغيره منالنصوص القانونية متوفرة للتحميل تحت عالمة التبويب
«( »Lagarالقوانين) على الموقع اإللكتروني للبرلمان:

www.riksdagen.se
أو تحت «( »Författningsregisterالسجل التشريعي)
على www.tofr.info

صحيفة المعلومات «Egenkontroll för C-
verksamheter en metod för att bedriva
( »miljöarbeteالمراقبة الذاتية لألنشطة فئات ج «:»C
أسلوب يُتبع) متاح على موقع مصلحة حماية البيئة:
 www.naturvardsverket.seعالمة التبويب
«( »Bokhandel och bibliotekالمكتبات العمومية
ومكتبات شراء الكتب) وكلمة البحث «.»Egenkontroll

