Enkla vägen

för anmälan enligt miljöbalken
När du ska starta eller utveckla en verksamhet
behöver du uppfylla de krav som finns i miljöbalken,
en lag vars syfte är att skydda människors hälsa och
miljö. Vissa verksamheter är anmälningspliktiga,
till exempel biltvätt, bensinstation, avfallshantering,
förskola, bassängbad och tatuerare.
Reglerna finns i miljöbalkens nionde kapitel samt i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och miljöprövningsförordningen
(2013:251). Är du det minsta osäker på om din verk
samhet är anmälningspliktig så kontakta samhälls
förvaltningens miljöavdelning.

När vi har fått din anmälan granskas den. Eventuellt
kan vi behöva ytterligare uppgifter från dig. När din
anmälan är komplett får du ett meddelande från oss.
Vid behov tar vi in synpunkter från länsstyrelsen och
andra som kan vara berörda, till exempel grannar.
När vi hanterar din anmälan ska vi utgå från dina
behov och intressen inom ramen för lagstiftningens
möjligheter.
Senast sex veckor efter att din anmälan är komplett
ska du få ett besked och om det är positivt kan du
därefter starta din verksamhet. Det är förbjudet att
starta verksamheten innan dess.

Vår servicegaranti innebär att:

Ditt ansvar är att:

•

•

•

•

•
•

du får veta vem som är din kontaktperson
så snart vi har fått din anmälan.
du får en bekräftelse när vi har fått alla
uppgifter som behövs och din anmälan är
komplett.
du får ett beslut om din anmälan så fort
som möjligt, senast inom sex veckor från
det att din anmälan är komplett.
du får hjälp att hitta kunskap om hur din
verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav.
du ska möta kunnig och engagerad personal, som respekterar dig, dina synpunkter
och önskemål.

se till att samhällsförvaltningens miljöavdelning får en komplett anmälan som
innehåller beskrivning av din verksamhet,
ritningar, tekniska beskrivningar och de
uppgifter som behövs för att bedöma hur
din verksamhet påverkar miljö och hälsa.
Du får bra stöd i din anmälan genom att
använda någon av blanketterna under
rubrikerna ”Hälsa” eller ”Miljö och kemikalier” på:
harnosand.se/etjansterochblanketter

Vårt löfte
Om du inte får ett beslut inom sex veckor från det att din anmälan är komplett minskar vi avgiften för din anmälan med 50
procent. Du får också besked om när beslutet kommer och en
förklaring till varför ditt ärende tar längre tid än vi lovat.
Om det inte fungerar:
Helene Lager, miljöchef
0611-34 81 01 • helene.lager@harnosand.se

