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Tillsynsvägledning från
Länsstyrelsen Skåne

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd
och anmälan om C-verksamhet
En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet miljöbalken ska anmäla till tillsynsmyndigheten
om verksamheten ändras. Denna vägledning klargör vilka verksamheter som måste anmäla ändringar
enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen, några administrativa regler att tänka på vid
handläggningen av anmälningar, råd om hur man bedömer om ändringen kräver tillstånd eller om det
räcker med en anmälan samt information om vilka krav tillsynsmyndigheten kan ställa på innehållet i
en anmälan.
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Allmänt om anmälningar enligt 1 kap Miljöprövningsförordningen
Verksamheter som beskrivs i 2-32 kap. i Miljöprövningsförordningen och där det anges att
anmälningsplikt gäller (så kallade C-verksamheter) måste anmälas till kommunens miljönämnd (1 kap.
10 § miljöprövningsförordningen).
Tillstånd eller anmälan krävs om en miljöfarlig verksamhet ändras med avseende på
tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt (9 kap. 6 § miljöbalken).
Skyldigheten att anmäla ändringar av verksamheten gäller alla verksamheter som har tillstånd, även
frivilliga (omfattas av ett tillstånd utan att vara tillståndspliktig) och verksamheter som upphört att
vara tillståndspliktig men bedriv med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.
Ändringar av C-verksamheter ska anmälas om ändringen har betydelse från störningssynpunkt (1 kap
11 § miljöprövningsförordningen).
Ibland är ändringarna av sådan karaktär att ändringen kräver ett tillstånd (1 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen).
En anmälan måste göras till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan ändringen genomförs.
Tillsynsmyndigheten har rätt att besluta om annan tidsfrist. (9 kap. 6 c § miljöbalken). Anmälan ska
alltid göras ”i god tid” innan ändringen genomförs (22 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).
Anmälan ska lämnas i 3 exemplar om den gäller en A-anläggning och i 2 exemplar för andra
verksamheter (25 c § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Om anmälan avser en A-verksamhet ska ett exemplar av anmälan skickas till Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten (25 e § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
En anmälan om C-verksamhet eller ändring av tillståndspliktig verksamhet ska lämnas till
länsstyrelsen om verksamheten eller åtgärden har samband med en fråga som prövas av länsstyrelsen
(22 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om anmälan har lämnats till kommunen
ska kommunen överlämna handlingarna till länsstyrelsen för handläggning.

TILLSYNSVÄGLEDNING
Från Länsstyrelsen Skåne

Vad anmälan ska innehålla
En anmälan ska innehålla alla uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma
ändringens omfattning och miljöpåverkan. Vilka uppgifter som måste finnas med framgår av 25 §
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
I den utsträckning det behövs ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (9 kap. 6 §
miljöbalken). En sådan ska alltid inkludera en bedömning av den samlade miljöpåverkan från samtliga
verksamheter i området.
För vindkraftverk och anläggningar där en kostnadsnyttoanalys avseende energiområdet ska utföras
finns speciella regler om anmälans innehåll (25 a och c §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd)

Kräver ändringen tillstånd?
Följande fall kan INTE hanteras genom en anmälan utan kräver tillstånd
1. Om ändringen i sig innebär en tillståndspliktig verksamhet (1 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen). Observera tillståndsplikten för hantering av vissa kemikalier enligt 5
§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
2. Om ändringen ensam eller tillsammans med tidigare ändringar innebär en olägenhet av betydelse
för människors hälsa eller miljön (1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen).
3. Övergång från förbränning av enbart icke-farligt avfall till farligt avfall (1 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen).
4. Om en C-verksamhet omfattas av de koder som finns i 26a § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd och ändringen antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt
bilaga 2 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (26 a § förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
5. Ändringar av tillståndets omfattning (tillståndsmeningen) eller villkor i tillståndet.
För att veta om en ändring är tillståndspliktig måste man alltså ofta veta vad som menas med
olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Notera att begreppet ”mindre ändring”
inte längre finns i lagtexten.
Uttrycket ”olägenhet för människors hälsa” definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken som en störning som
”enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa
eller helt tillfällig”. Här avses både fysisk och psykisk påverkan. Sådana störningar omfattas också
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som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad, exempelvis buller, lukt och termiskt
inomhusklimat. Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och
kan inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till
personer som är något känsligare än normalt, exempelvis allergiker, barn och äldre.
Motsvarande definition av ”olägenhet för miljön” finns inte i miljöbalken. Bedömningen får göras från
fall till fall. Det finns dock viss vägledning i ”Miljöbalken en kommentar”, bok 1, (Bjällås m.fl.). Där
står bland annat att ”Även mindre ändringar kan vara tillståndspliktiga, nämligen om de innebär att en
olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. Här liksom på många andra
ställen i MB är det risken för olägenheter som är avgörande för bedömningen. Risken behöver inte
vara särskilt stor, allra helst om konsekvenserna blir allvarliga från hälso- eller miljösynpunkt om den
befarade olägenheten uppkommer, för att bestämmelsen skall bli tillämplig.” Bjällås anger även att
”Anläggningar och verksamheter som är tillståndsprövade har oftast sina produktions- och
utsläppsgränser angivna i själva tillståndsmeningen eller i villkor för tillståndet. En ändring som
innebär att dessa gränser överskrids får inte vidtas utan ny prövning, oavsett om ändringen är att
betrakta som mindre eller ej”

Hur ni lämnar anmälan till länsstyrelsen och vad länsstyrelsen gör
Det finns flera typer av anmälningar som kommunen skickar till Länsstyrelsens miljötillsynsenhet. Det
underlättar mycket för Länsstyrelsen om kommunen följer nedanstående instruktioner för
översändande av anmälningar till länsstyrelsen. Observera att sedan den 1 februari 2015 ska alla
handlingar till miljötillsynsenheten skickas via e-post.
1. När en anmälan enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)om ändring av
miljöfarlig verksamhet med tillstånd kommit till den kommunala miljönämnden ska ett
exemplar skickas till länsstyrelsen (25 e § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd) via e-post till exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se. Ange ”Info om anmälan av
ändring av tillståndsgiven verksamhet” i ämnesraden. Länsstyrelsen kommer inte att bekräfta
att informationen har inkommit och normalt sett inte heller lämna synpunkter på den enskilda
anmälan. Kommunen kommer inte få något meddelande om att inga synpunkter kommer att
lämnas. Generella råd och tillsynsvägledning kan dock lämnas i de fall länsstyrelsen anser att
det är befogat. Detta sker huvudsakligen inom den ordinarie tillsynsvägledningen.
2. En anmälan enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) om så kallad Cverksamhet hanteras på samma sätt som ovan. Ange ”Info om anmälan av C-verksamhet” i
ämnesraden.
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3. Om den anmälda verksamheten eller åtgärden har samband med en annan fråga som prövas av
länsstyrelsen ska kommunen överlämna anmälan till länsstyrelsen för handläggning. Detta
sker via e-post till exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se. Ange ”Överlämnande av anmälan av
miljöfarlig verksamhet” i ämnesraden. Detta innebär att länsstyrelsen övertar handläggningen
av anmälan.
4. Denna vägledning omfattar inte anmälan av avhjälpandeåtgärd/efterbehandling/sanering av
förorenad mark enligt 10 kap.28 § miljöbalken. Men eftersom även en sådan anmälan ska
skickas via e-post till exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se underlättar det för länsstyrelsen om ni
för en sådan anmälan anger ”Anmälan av sanering av förorenad mark” i ämnesraden.

Lagrum och övriga stöddokument
9 kap. 6 och 6c §§ Miljöbalken
1 kap. 11§ Miljöprövningsförordningen
5, 6, 22, 24-27 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Bilaga 2 i förordning om miljökonsekvensbeskrivningar,
”Miljöbalken en kommentar”, bok 1, (Bjällås m.fl.)

För mer information kontakta miljöhandläggare Lena Blomqvist, lena.blomqvist@lansstyrelsen.se
eller TVL-strateg Göran Jansson, goran.n.jansson@lansstyrelsen.se.

