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Riktlinjer för miljöanmälan
Allmänt
Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa de lagkrav som finns i miljöbalkens 9 kapitel samt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899 och miljöförordningen SFS 2013:251 om Enligt dessa
lagstiftningar kan s.k. tillståndsplikt (definieras som A- eller B-anläggningar i nedanstående tabell) eller anmälningsskyldighet (C-anläggning) föreligga för flygverksamheter som faller inom följande definitioner:

Typ av verksamhet

SNI-kod1

Prövningsnivå

Civil flygplats med
instrumentbana längre
än 1 200 meter

63.30

A-anläggning

Flottiljflygplats eller civil flygplats med
infrastruktur för militär flygverksamhet, om
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
75.224-1 B C e 85/337-2
MKB-dir.
63.40

B-anläggning

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig
enligt 63.30 eller 63.40.1
63.50

C-anläggning

Bland annat Sjöbo-Sövde flygplats och Segelflygskolan Ålleberg faller under den tredje definitionen och därför
har dessa verksamheter lämnat in en s.k. miljöanmälan till respektive kommun. Innehållet i en sådan anmälan bör,
enligt den mall Luftfartsverket (LFV) och Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) tagit fram, innehålla följande
rubriker:

•

Administrativa uppgifter

•

Ägar- och ansvarförhållande

•

Historik

•

Lokalisering

•

Planförhållanden

•

Beskrivning av flygplatsen

•

Beskrivning av aktörerna på flygfältet

•

Verksamhetsbeskrivning

•

Material och varor

1 SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive verksamhet
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•

Kemiska produkter

•

Avfall

•

Transporter

•

Energi

•

Utsläpp till luft

•

Buller

•

Nödlägesberedskap

•

Tidigare beslut

•

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (förklaras närmare nedan)

•

Miljöpolicy

•

Allmänna hänsynsregler (förklaras närmare nedan)

•

Genomförda miljöförbättringar

•

Planerade miljöförbättringar

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att följa kraven i 4-7§§ egenkontrollförordningen.
Dessa paragrafer ställer krav på:

• fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som har koppling till
miljöbalken, dess föreskrifter och beslut enligt dessa.

• rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning mm för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Detta ska dokumenteras.

• fortlöpande och systematisk undersökning och bedömning av riskerna med verksamheten från hälso- och
miljösynpunkt. Resultatet skall dokumenteras.
Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors
hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

• förteckning av de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras och som kan innebära risker
från hälso- eller miljösynpunkt.

Allmänna hänsynsreglerna
Enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 2 kap gäller de allmänna hänsynsreglerna för all verksamhet och de är:

• Kunskapskravet: Alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens art för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

• Försiktighetsprincipen: Alla som bedriver verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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• Lokaliseringsprincipen: Lokaliseringsprincipen innebär att man för verksamheten tar i anspråk markområden som är mest lämplig. Sådan plats väljs så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.

• Hushållningsprincipen: Man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

• Produktvalsprincipen innebär att alla som bedriver en verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska
produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter som kan antas vara mindre farliga.

