Information om anmälan av miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet omfattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som
på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller som medför annan risk
för miljö eller människors hälsa.
De miljöfarliga verksamheterna delas in i tillståndspliktiga respektive anmälningspliktiga
verksamheter. Det som avgör är storleken på verksamheten och dess miljöstörande
egenskaper. Vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga regleras i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Tillståndspliktiga verksamheter betecknas med B och prövas hos länsstyrelsen.
Anmälningspliktiga verksamheter betecknas med C och ska anmälas till miljökontoret i
Ljungby kommunen.
Anmälan – när och hur
De verksamheter som betecknas med C i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska anmälas. Även ändringar av befintliga C-verksamheter ska anmälas om
ändringen kan medföra störningar på den yttre miljön eller människors hälsa.
Anmälan ska ske minst sex veckor före det att verksamheten ska påbörjas.
Syftet är att miljökontoret ska få tillfälle att bedöma om platsen för verksamheten är
lämplig, vilka störningar på omgivningen som kan tänkas uppkomma och om de planerade
försiktighetsmåtten är tillräckliga. Dessutom har andra myndigheter och intressenter en
möjlighet att yttra sig. Exempelvis berörs räddningstjänst om verksamheten omfattar
hantering av brandfarlig vara.
En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar
som behövs för att miljökontoret ska kunna bedöma verksamhetens påverkan på miljön eller
människors hälsa. Blankett finns på www.ljungby.se/blanketter.
När miljökontoret utrett anmälningsärendet ska miljö- och byggnämnden ta
ställning till om den planerade verksamheten eller åtgärden uppfyller miljöbalkens krav. Är
miljöpåverkan liten lämnas ett meddelande till verksamhetsutövaren att anmälan inte
föranleder någon åtgärd. I de flesta fallen kommer den som avser att bedriva verksamheten att
föreläggas om att följa vissa försiktighetsmått i syfte att minimera miljöpåverkan.

Tilläggsinformation om hur man fyller i anmälningsblanketten
För att fylla i blanketten behövs information från ett flertal förordningar och föreskrifter.
Dessa kan du få från bibliotek eller från internet (www.naturvardsverket.se eller
www.riksdagen.se alt. www.tofr.info)
Nedan finns förklaringar och instruktioner till en del punkter som är extra viktiga:
1. Administrativa uppgifter:
Verksamhetskod: klassificering enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Miljö- och byggkontoret kan hjälpa till med en del av dessa uppgifter.
2. Lokalisering:
Ange avstånd och riktning till närmaste bostadsbebyggelse.
3. Verksamhetsbeskrivning:
Beskriv verksamheten avseende den tillverkning och de processer eller annan miljöpåverkan
som finns. Miljökontoret behöver denna information. Ju mer vi vet, desto snabbare kan vi
konstatera om ni verkligen är anmälningspliktiga eller inte.
4. Råvaror och kemiska produkter:
16 punkters säkerhetsdatablad (fd varuinformationsblad): Ett säkerhetsdatablad ska finnas för
varje råvara/ kemikalie. Säkerhetsdatablad erhålls från försäljaren eller leverantören som är
skyldiga att överlämna denna till yrkesmässiga användare. Den som utövar yrkesmässig
verksamhet är skyldig att ha samtliga säkerhetsdatablad för de kemikalier som används.
Ett säkerhetsdatablad för varje använd kemisk produkt eller råvara ska bifogas anmälan!
De kemiska produkter och råvaror som medför miljö- eller hälsorisker ska förtecknas i
tabellen. Uppge uppskattade mängder av kemikalier på blanketten.
Kemikaliehantering: beskriv hur lokalen har anpassats för kemikaliehantering med avseende
på invallningar och golvbrunnar.
5. Farligt avfall
Farligt avfall: exempel på farligt avfall är förbrukad olja, lösningsmedel, färg, lack, lim, syror
och baser, vissa metaller och tvättvatten samt lysrör etc. Alla avfallskategorier preciseras i
Avfallsförordningen (2001:1063) med en EWC-kod. De avfallsslag med tillhörande
EWCkoder som är farligt avfall är märkta med en asterisk *.
Du ska fylla i vilket slags farligt avfall och ungefärliga mängder som uppkommer årligen i
verksamheten. Redogör för vem som transporterar bort avfallet och vem den slutliga
omhändertagaren är.
6. Övrigt avfall
Sådant avfall som inte klassificeras som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063)
ska anges här. Vilken källsortering har verksamheten?
7. Vattenutsläpp
Föroreningsinnehåll i vatten: kan till exempel vara tvättmedel, metaller, olja, lösningsmedel
och övriga kemikalier.
8. Luftutsläpp.
Föroreningsinnehåll i luft: framförallt stoft och lösningsmedel.

10 & 11. Egenkontroll och driftstörningar
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för alla
anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.
• Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för frågor som
regleras av miljöbalken och de beslut som gäller verksamheten.
• Det ska finnas dokumenterade rutiner som säkerställer att utrustning för drift och
kontroll fungerar.
• Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Inträffar en driftstörning
som påverkar människors hälsa eller miljön, skall miljö- och byggkontoret genast
underrättas. Vid akuta olyckor med kemiska produkter ska först räddningstjänst
tillkallas.
• En förteckning ska upprättas över alla de kemiska produkter som används i
verksamheten och som är miljö- och/eller hälsofarliga. (tabell för detta finns i punkt 4)
Har du fler frågor eller önskar ytterligare information vänligen kontakta miljökontoret i
Ljungby kommun på tel 0372-78 92 70.

