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Handläggningsstöd: Anmälan om ändring av Sevesoverksamhet 
 
Omfattning av handläggningsstödet 
Detta stöd beskriver ärendehandläggningen när en befintlig Sevesoverksamhet anmäler en ändring.  

När ska en anmälan om ändring göras? 
Alla Sevesoverksamheter ska göra en anmälan om ändring, om ändringen inte är tillståndspliktig 
enligt miljöbalken. 

Anmälan ska skickas in vid följande ändringar: 

• En betydande ökning eller minskning av mängden av det farliga ämnet enligt tidigare 
anmälan, eller betydande ändring av arten eller den fysiska formen av detta ämne. 

• Sådana ändringar av en verksamhet eller en anläggning som väsentligt kan påverka faran för 
allvarliga kemikalieolyckor. 

• En definitiv nedläggning av verksamheten eller att den tas ur drift. 
• Ändringar i de uppgifter som enligt 4 § Sevesoförordningen, punkt 1–3, ska ingå i en 

anmälan.  

När anmälan om ändring kommer in 
Kontrollera om anmälan om ändring påverkar klassningen av Sevesoverksamheten. Medför 
ändringen att verksamheten inte längre är en Sevesoverksamhet eller att verksamheten går från den 
högre kravnivån till den lägre kravnivån? I 6 § Sevesoförordningen finns mer information om vad som 
gäller för en anmälan om ändring. 

Om verksamheten efter ändringen understiger den lägre kravnivån kan ärendet avslutas med ett 
meddelande till verksamhetsutövaren att verksamheten inte längre omfattas av Sevesoreglerna. 

Om länsstyrelsen bedömer att ändringen inte kan tas som en anmälan utan att verksamheten 
kommer att omfattas av den högre kravnivån finns följande alternativ:  

• Förelägga verksamhetsutövaren om att de istället ska söka tillstånd eller ändringstillstånd 
(om länsstyrelsen även är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken). 

• Förbjuda verksamheten/ändringen. 
• Informera tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken om att den anmälda ändringen är 

tillståndspliktig. 

Länsstyrelsen kan som Sevesotillsynsmyndighet inte förelägga verksamhetsutövaren att söka 
tillstånd. Det är bara tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken som kan förelägga verksamhetsutövaren 
att söka tillstånd enligt miljöbalken. Om kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är det 
därför kommunen som ska bedöma om den planerade ändringen utgör en tillståndspliktig ändring. 
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Det är dock viktigt att länsstyrelsen och kommunen samråder om frågan, särskilt i de fall 
länsstyrelsen har bedömt att verksamheten tillhör den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. 

Om något saknas i anmälan om ändring behöver anmälan kompletteras. Om bristerna är stora kan 
det vara lämpligt att förelägga om komplettering innan anmälan om ändring skickas på remiss. 
Kontrollera också om handlingsprogrammet behöver revideras, se avsnitt om handlingsprogram i 
granskningsmall försäkerhetsrapport. 

Samråd 
Ett samråd har normalt redan genomförts tidigare för verksamheten. Ett nytt samråd kan behöva 
genomföras om ändringen påverkar säkerheten vid verksamheten. Detta måste avgöras från fall till 
fall. Samråd ska genomföras om det har skett förändringar eller planeras projekt/åtgärder vid 
verksamheten som kan påverka riskbilden. Här är den utredning som avses i 1 st. 13 § Sevesolagen 
avgörande för om det krävs ett nytt samråd eller inte.  

Verksamhetsutövaren bör även i förekommande fall redogöra för varför man anser att samråd enligt 
13 § Sevesolagen inte behövs. 

Remiss 
En anmälan om ändring ska skickas till den kommun där verksamheten finns. Det är lämpligt att alltid 
skicka var sitt exemplar av anmälan om ändring till räddningstjänsten (samt kommunens 
säkerhetssamordnare om en sådan finns) och till miljönämnden (eller motsvarande), även i de fall 
länsstyrelsen har tillsynsansvaret enligt miljöbalken. 

Exempel på andra remissinstanser som kan vara aktuella vid enskilda tillfällen är kommunstyrelsen, 
kommunens planavdelning och MSB.  

Internt på länsstyrelsen bör alltid beredskapsenheten eller motsvarande informeras om anmälan om 
ändring så att de ges möjlighet att lämna eventuella synpunkter. Det kan i enskilda ärenden även 
vara aktuellt med internremiss till andra delar av länsstyrelsen, som t.ex. planavdelning, kulturmiljö, 
miljöövervakning och vattenförvaltning. 

Granskning av anmälan om ändring 
Beskrivningen av verksamheten och omgivningen bör vara tillräcklig för att kunna bedöma ifall risken 
för omgivningen är acceptabel. Om riskerna, trots vidtagna försiktighetsmått, är oacceptabla för 
omgivningen kan det bli aktuellt att förbjuda verksamheten eller förelägga om skyddsåtgärder eller 
försiktighetsmått. 

Formulering av svar på anmälan om ändring 
Svaret på anmälan om ändring sker i form av ett meddelande eller ett beslut. Hur detta sker varierar 
mellan länsstyrelserna.  

Om krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärder ska ställas ska det alltid ske med ett 
överklagningsbart beslut. 

Registrering i Sefari och Miljöreda 
När länsstyrelsen har beslutat i ärendet ska eventuella ändringar i kravnivå registreras både i 
Miljöreda och i Sefari. Kom också ihåg att se över om tillsynsprogrammet behöver revideras. 
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Information till allmänheten 
En ändring kan påverka den information som ska lämnas till berörd allmänhet (t.ex. om vilka ämnen 
som förekommer och riskerna med verksamheten). Om ändringen medför att informationen till 
allmänheten behöver ändras ska länsstyrelsen påpeka för kommunen och verksamhetsutövaren att 
de har en skyldighet att uppdatera informationen till allmänheten. 

Lagstiftning 
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

6 § En anmälan om ändring av verksamheten ska ges in till länsstyrelsen minst sex veckor före 
ändringen, när det gäller 
1. betydande ökning eller minskning av mängden av det farliga ämnet enligt tidigare anmälan, eller 
betydande ändring av arten eller den fysiska formen av detta, 
2. sådana ändringar av en verksamhet eller en anläggning som väsentligt kan påverka faran för 
allvarliga kemikalieolyckor, 
3. definitiv nedläggning av verksamheten eller dess tagande ur drift, eller 
4. ändringar i de uppgifter som avses i 4 § 1-3. 

En sådan anmälan behöver inte göras i de fall ändringen kräver tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad en 
anmälan om ändring ska innehålla och när den ska lämnas in. 
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