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ANMÄLA ELLER SÖKA TILLSTÅND 
Industrier, bensinstationer, verkstäder, bilverkstäder, 
avloppsanläggningar, bryggerier och lantbruk är några av de verksamheter som 
räknas som miljöfarlig verksamhet. För vissa av dessa verksamheter måste man söka 
tillstånd hos miljödomstolen och länsstyrelsen eller informera bygg- och miljönämnden 
genom att lämna in en anmälan i god tid. 
 
Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används för verksamheter som har en 
miljöpåverkan. Det är verksamheter eller åtgärder som innebär utsläpp till mark, luft 
eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inom 
begreppet ryms verksamheter som kemikalietillverkare, verkstäder, 
avloppsanläggningar och golfbanor. 
 

DETTA GÄLLER VID NYETABLERING 
För att klargöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig ska du 
använda dig av miljöprövningsförordningen (2013:251). 

mailto:miljoavdelningen@hoganas.se
http://www.hoganas.se/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.HTM
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Du måste söka tillstånd för verksamheter som klassas som A- och B-verksamheter 
enligt förordningen. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd 
finns på Länsstyrelsens webbplats. 
 
Om den verksamhet som du ska etablera är en så kallad C-verksamhet enligt 
förordningen är den anmälningspliktig till bygg- och miljönämnden. Du måste då 
lämna in en anmälan till bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan 
verksamheten anläggs eller påbörjas. 
 

DETTA GÄLLER VID ÄNDRING  
Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet gäller särskilda regler om 
förändringen kan ha betydelse ur störningssynpunkt. Du måste då anmäla till bygg- 
och miljönämnden innan du vidtar några åtgärder. Anmälan måste lämnas in senast 
sex veckor innan verksamheten ändras. Observera att en anmälan ska göras oavsett 
om den är positiv eller negativ ur störningssynpunkt. 
 
Bedriver du en tillståndspliktig verksamhet som behöver ändras ska du vända dig 
till den myndighet som har tillsyn över ditt företag, oftast länsstyrelsen. Om det rör 
sig om en betydande ändring kan det behövas ett nytt tillstånd för din verksamhet, 
vilket är en omfattande process. I annat fall krävs det oftast att du lämnar in en 
anmälan till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan ändringen genomförs. 
 

OM DU INTE ANMÄLER 
Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan leda till 
åtalsanmälan 
 

LÄS MER 
Det finns ytterligare information på Höganäs kommuns hemsida www.hoganas.se. 
 
Du är också välkommen att kontakta miljöavdelningen, kontaktuppgifter finns 
nedan. 
 
TELEFONNUMMER 

Servicecenter  042 – 33 71 00 

MEJLADRESSER 

miljoavdelningen@hoganas.se 

HEMSIDA 

www.hoganas.se 
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