Oktober 2019

Allmänna hänsynsregler
enligt miljöbalken
Den svenska miljölagstiftningen är till stor del samlad i miljöbalken. För dig som bedriver,
ska starta, utöka eller ändra i din miljöfarliga verksamhet är det viktigt att känna till miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dessa regler gäller för dig och din verksamhet.

Vad innebär de allmänna
hänsynsreglerna?
Lokalisering
Platsen där du bedriver verksamheten ska vara
lämplig för ändamålet och ge upphov till minsta
möjliga intrång och störningar för människan
och miljön. Ett bygglov innebär inte att platsen
är godkänd enligt miljöbalkens regler. I detalj
plan regleras hur marken inom området ska
användas.
Försiktighetsprincipen
Redan risken för negativ påverkan på män
niskors hälsa eller miljön innebär att du har
skyldighet att vidta skydds- eller försiktighets
åtgärder.
Kunskapskravet
Du ska ha kunskap om den egna verksam
hetens miljöpåverkan så att skador och olägen
heter kan förebyggas. Vad som gäller förändras
över tiden beroende på kunskapsutveckling
och förändringar i miljön. Din kunskap är en
färskvara som du behöver underhålla.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Du ska använda råvaror och energi så effektivt
som möjligt. Det som utvinns ur naturen ska
kunna användas, återanvändas, återvinnas och
bortskaffas med minsta möjliga resursförbruk
ning och utan att naturen skadas.
Teknik- och produktval
Du som har en yrkesmässig verksamhet ska
använda bästa möjliga teknik för att förebygga
skador och olägenheter. Riskabla produkter ska
undvikas. Kan du ersätta en kemisk produkt
med en mindre farlig ska du göra det.

Skälighets- och bevisbördereglerna
Hänsyns- eller skyddsåtgärder ska vara miljö
mässigt motiverade utan att vara orimliga att
uppfylla. Enligt miljöbalken gäller så kallad
”omvänd bevisbörda”. Det är du som verksam
hetsutövare som ska visa om kostnaden för
en skyddsåtgärd inte är miljömässigt motive
rad eller att den är orimligt betungande. På
samma sätt gäller det att du ska kunna visa
att verksamheten inte ger negativ påverkan på
människors hälsa eller miljön. Det är inte till
synsmyndigheten som ska bevisa motsatsen.
Skadeansvar
Den som har orsakat en skada på miljön ansva
rar för att skadan blir avhjälpt. Ansvaret gäller
oavsett om verksamheten fortfarande bedrivs
eller om den har lagts ned eller sålts till någon
annan.
De allmänna hänsynsreglerna står i 2 kapitlet
i miljöbalken.

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

