
 

 

 

                                                                                                                                  

  

Anmälan enligt 26 kap 2 § miljöbalken (1998:808) vid misstanke om brott enligt 29 kap 

 

Registreringsuppgifter: 

 

 

                     

Anmälarens diarienummer: 

 

Anmälande myndighet (även org.nr): 

Adress: 

 

Anmälarens epostadress:  

Kontaktperson med kontaktuppgifter: 
(kan anges på separat handling) 

 

Om uppgiften finns, ange misstänkt/misstänkta fysiska/juridiska personer: 
Saknas uppgiften, ange det. Om misstanken avser en näringsidkare som är juridisk person, ange fullständigt namn och 

organisationsnummer (enligt bolagsregistret) 

 

 

 

Har polispatrull varit på plats?                                                                                                                                 
(för att undvika dubbelregistrering och för samordning av uppgifter) 

                                                                                                                                       JA         NEJ 

Precisera de misstankar ni avser att anmäla när så är möjligt. Ange tidpunkten/tidsperioden för 

respektive misstanke samt adressen till brottsplatsen för varje misstanke om uppgifterna skiljer sig 

åt:  

(se information nästa sida) 

 
Exempel: Miljöbrott, 29 kap 1 §, Trastvägen 10 i Bergköping, Bergköpings kommun, Soptippen 2:1, 2013-10-25 – 2013-10-30 

 

1.________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________________ 

 

5._________________________________________________________________________ 

 

Omständigheterna utvecklas på sedvanligt sätt på efterföljande sidor. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATION 
 

 

Vilka brott misstänker ni? Ett eller flera? Om en verksamhetsutövare tex eldat (29:1, 2 p) vid tre tillfällen kan det 

finnas tre brottsmisstankar som alla har en egen brottstid. Likadant om en verksamhetsutövare har brutit mot 

villkor i tillstånd (29:4 2 st) vid flera olika från varandra i tiden skilda tillfällen. Om en verksamhetsutövare hällt 

ut olja i ett vattendrag (29:1, 1 p), bedrivit anmälningspliktig verksamhet utan anmälan (29:4, 1 st) samt 

transporterat farligt avfall utan tillstånd (29:4a, 1 p) är det sammanlagt tre misstankar med separata brottstider 

och de kan också ha olika brottsplatser. 

 

 

 

Miljöbrott (utsläpp mm, ”normalfall”) 

Grovt Miljöbrott (stor omfattning, risk för varaktiga skador. Även försök o 

förberedelse till sådant brott) 

1 § 1 st 

1 § 2 st 

8001 

Brott mot områdesskydd (förbjudna åtgärder enligt 7 kap, risk för skada på 

områden enligt 7 kap)  

2 § 8015 

Förseelse mot områdesskydd (överträdelse av föreskrifter meddelade enligt 7 

kap) 

2a § 8015 

Artskyddsbrott (8 kap; artskyddsförordningen och (EG) nr 338/97) 

Grovt Artskyddsbrott (särskilt hotad, sällsynt eller skyddsvärd art eller om 

brottet utförts systematiskt, under lång tid, i stor omfattning eller i vinstsyfte. 

Även försök o förberedelse till sådant brott) 

2b § 1 st 

2b § 2 st 

 

8016 

Miljöfarlig kemikaliehantering (grovt oaktsam befattning m kemiska produkter 

med risk för skada) 

Miljöfarlig kemikaliehantering (14 kap samt uppräknade (EG) förordningar) 

3 § 1 st 

3 § 2 st 

punkt 1-19 

8003 

Olovlig kemikaliehantering (14 kap. Bryter mot myndighetsföreskrifter/förbud)  

 

3a § 8003 

Kemikalieregisteringsbrott (brott mot (EG) nr 1907/2006) 

Grovt Kemikalieregistreringsbrott (stora mängder, risk för stora eller 

allvarliga skador, pågått under lång tid) 

3b § 1 st  

3b § 2 st 

8003 

Otillåten miljöverksamhet (påbörjar eller bedriver verksamhet utan tillstånd, 

anmälan, tidsfrist) 

Otillåten miljöverksamhet (bryter mot villkor) 

Finns föreskrift om Miljösanktionsavgift för förseelsen? 

4 § 1 st 

4 § 2 st 

8004 

Otillåten avfallstransport (nationell) 4a § punkt 

1 

8018 

Otillåten avfallstransport (gränsöverskridande inom, till och från EU. Punkt 3-

9 även försök till sådant brott) 

4a §  

punkt 2-15 

 

8019 

Försvårande av miljökontroll (lämna oriktiga uppgifter, underlåta att lämna 

föreskrivna uppgifter) 

5 § 8006 

Bristfällig miljöinformation (underlåta att lämna information alt lämna 

felaktig sådan avseende kemiska- och biotekniska produkter) 

6 § 8007 

Nedskräpning (brottet är inte åklagarlett på förundersökningsstadiet. Anmälan 

skall skickas till polisen) 

7 § 8008 

Nedskräpningsförseelse (mindre allvarlig nedskräpning så som kasta enstaka 

föremål. Kan bli föremål för ordningsbot direkt av polisman på plats) 

7a § 8008 

Brott mot miljöbalken  8 §  

punkt 1-13 

8017 

Brott mot miljöbalken (kort preskriptionstid) 9 § 

Punkt 1-14 

8017 


