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Förordning
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miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Utkom från trycket
den 4 december 1998

utfärdad den 19 november 1998.
Regeringen föreskriver att 40 och 47 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen skall ha
följande lydelse.
40 § Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppkommer i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om
1. tomgångskörning med motordrivna fordon,
2. spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område
med detaljplan eller intill sådant område,
3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,
4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilken livsmedelslagen (1971:511) inte tillämpas,
5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,
6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom
särskilt angivna områden,
7. skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,
8. tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall
inom planlagt område,
9. bränning av halm på åkermark, och
10. luftvärmepumpar för en- eller tvåfamiljsfastigheter.
Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning på annan plats än i anläggning som avses i 38 § 2, får kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom särskilt utsatta områden om
det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.
Kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av
eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs
för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.
47 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall gälla vid
1. träskyddsbehandling genom doppning,
2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,
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5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall
som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,
7. utsläpp till luft av kväveoxider och stoft från nya förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer, och
8. användning av avloppsslam i jordbruk.
Bilaga
Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller anmälan
göras enligt följande:
A: tillstånd skall sökas hos miljödomstol
B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen
C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden.
SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive
verksamhet.
VERKSAMHETER
Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall till- Kod
ståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbal- utifrån
ken
SNI

Prövningsnivå

ICKE-METALLISKA
MINERALISKA
PRODUKTER

2

anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 26.1-2
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år

B

anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 26.1-4
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, där högst 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år
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EL, GAS, VÄRME
OCH KYLA

anläggning för utvinning – på annat sätt än genom vatten- 40.3-2
täkt – av värme eller kyla ur mark, luft, vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uteffekt av högst 10 MW (gäller dock inte
luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastighet)

C

VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER
Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav
efter ett bindestreck för angivande av process som föranleder miljöprövning.
Benämning av miljöfarlig process som föranleder till- Kod för
Prövningsståndsprövning eller anmälan enligt 9 kap. 6 § miljö- process
nivå
balken
som föranleder prövning
Processer som föranleder miljöprövning

ytbehandling av metall där verksamheten inte medför -y 2
utsläpp av avloppsvatten, betning med betpasta, järnfosfatering, torrtrumling, blästring, härdning, vattenbaserad
avfettning eller våttrumling av aluminium eller stål (med
undantag av termisk ytbehandling som prövas enligt -y 1)

C

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN
Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav
efter ett bindestreck för angivande av prövningsskäl.
Benämning av miljöfarlig hantering som skall till- Kod för
Prövningsståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbal- prövnings- nivå
ken
skäl
Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas

hantering av mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton olja -k 2
eller andra kemiska produkter per år

C
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På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Stefan Rubenson
(Miljödepartementet)
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