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Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. 
Denna folder ger en översiktlig information om miljöbalken. 

På baksidan finns tips om vägar till mer kunskap. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöbalkens mål 
är att främja en hållbar utveckling som 
försäkrar  nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. 

 

Miljöbalken ska tillämpas så att: 
● Mark, vatten och fysisk miljö används så att en god hushållning tryggas långsiktigt. 
● Människors hälsa och miljön skyddas mot skador. 
● Den biologiska mångfalden bevaras. 
● Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. 
● Återanvändning, återvinning och hushållning med material främjas så att  

kretslopp uppnås. 
 

När gäller miljöbalken - och för vem? 
Miljöbalken gäller all mänsklig aktivitet som kan 
skada miljö, hälsa eller natur - stort och smått! 
Exempel: 

● bygga och driva vattenkraftverk 
● bygga motorvägar 
● tvätta bilar, i bilhallen eller hemma 
● kompostera hushållsavfall 
● starta yrkesmässig hygienisk verksamhet 

 
Miljöbalkens mål och hänsynsregler riktar sig till alla som gör något som kan motverka 
målen. Balken gäller såväl för enskilda människor i det dagliga livet som för 
näringsverksamhet. 

 
Mycket kommer att behöva förändras för att nå en ekologiskt hållbar utveckling, även 
våra levnadsvanor. Det räcker inte att ställa krav bara på stora enskilda miljöpåverkare. 

En ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att alla tar sin del av ansvaret för att styra 
mot miljöbalkens mål. 



 
 
 
 
 

De allmänna hänsynsreglerna 
De allmänna hänsynsreglerna ska alltid tillämpas för alla verksamheter. 

 
Kunskapskravet 
Den som bedriver en verksamhet måste skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada. 

 
Lokaliseringsprincipen 
Man ska välja den plats som är mest lämplig för miljön för den 
planerade verksamheten. 

 
Försiktighetsprincipen 
Påverkan på människors hälsa eller miljön ska motverkas – redan risken för skador och 
olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder. Bästa möjliga teknik ska användas vid 
yrkesmässig verksamhet. 

 
Produktvalsprincipen 
Kan man ersätta en kemisk produkt eller vara med en mindre farlig ska man göra det. 

 
Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt. Material och 
energi ska återvinnas och återanvändas. 

 
"Förorenaren betalar" och skadeansvaret 
Den som bedriver en verksamhet är också ansvarig för att förebygga risker och 
skador. Den som orsakat en skada på miljön ansvarar för att skadan blir åtgärdad. 

 
Bevisbörderegeln 
Den som bedriver en verksamhet ska kunna visa att det görs på 
ett miljömässigt godtagbart sätt. 

 
Specialbestämmelser finns för många områden och verksamheter,  
bland annat 

● miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
● förorenade områden 
● vattenverksamhet 
● täkter och jordbruk 
● kemiska produkter 
● avfall och producentansvar 
● skydd av natur, djur och växter 



 

Mer om miljöbalken 

Anmälan och tillstånd 
Nya verksamheter kan behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Kontakta oss eller 
din branschorganisation för att få veta vad som gäller för din verksamhet. 
 
Egenkontroll 
Genom att ha kunskap om och kontroll på din verksamhet kan du försäkra dig om att 
du uppfyller miljöbalkens krav och strävar mot balkens mål. Detta kallas i 
miljöbalken för egenkontroll. Kravet på egenkontroll gäller så snart du gör något som 
riskerar att skada miljön eller som innebär olägenheter. Storleken på din verksamhet 
spelar ingen roll. För att ta några exempel så gäller kravet på egenkontroll för: 

● den som bedriver industriverksamhet 
● en ideell förening som driver en skjutbana 
● ett enskilt hushåll som har värmepanna 

 
Det är du själv som på eget initiativ ska bedriva egenkontroll – utan att 
myndigheterna begär det. 
 
Avfallsområdet – berörs av många nyheter, bland annat: 

● den som har använt en förpackning ska sortera ut den från annat avfall och lämna den 
till godkänd insamlare. Bestämmelsen gäller från och med 1/1 2022 

● avfall ska i första hand minimeras, i andra hand återanvändas, i tredje hand 
materialåtervinnas, därefter utvinna energi ur avfallet och i sista hand deponera 
avfallet 

 
Avgift 
Miljönämnden har rätt att ta ut avgift för sitt arbete med tillsyn och anmälningar. 
 
Miljösanktionsavgift 

● ska betalas av näringsidkare som bryter mot vissa 
bestämmelser. 

 

Mer kunskap om miljöbalken kan du få här: 
Miljökontoret, Sundsvalls kommun: 060 – 19 11 90, hemsida: www.sundsvall.se/miljokontoret 
Länsstyrelsen Västernorrlands län: 0611 – 34 90 00, hemsida: www.lansstyrelsen.se 
Naturvårdsverket: 010 -698 10 00, hemsida: www.naturvardsverket.se 
Svenskt Näringsliv – har en utförligare broschyr: ”Miljöbalken – Så berör den dig som företagare” 
som kan hämtas från deras hemsida www.svensktnaringsliv.se 
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