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Egenkontroll enligt miljöbalken
En väl fungerande egenkontroll ger bra förut
sättningar för att fel på utrustning och felaktig
hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.
Egenkontrollen är också ett verktyg för att se
till att verksamheten lever upp till miljöbalkens
grundläggande krav på resurshushållning och
hänsyn till hälsa och miljö.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?
Du som verksamhetsutövare ska enligt miljö
balken planera och kontrollera verksamheten för
att motverka eller förebygga olägenheter för
människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en
skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning
för att skydda omgivningen.
Detta är ett generellt krav i miljöbalken (26 kap.
19 §), som gäller alla verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa
eller påverka miljön. Allt från exempelvis friser
salonger till kemiska processindustrier.
För tillstånds- eller anmälningspliktiga verk
samheter gäller mer preciserade krav på egen
kontrollen. De kraven finns i förordning om verk
samhetsutövarens egenkontroll. Den gäller såväl
miljöfarliga verksamheter, så kallade A-, B- och
C-verksamheter 1) som andra tillstånds- eller
anmälningspliktiga verksamheter.

Miljösanktionsavgift
För tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
(A- och B-verksamheter) finns bestämmelser om
miljösanktionsavgift vid bristfällig egenkontroll.

Mer information
För mer information rekommenderas följande
material:
• "Egenkontroll för C-verksamheter."
Naturvårdsverket. Fakta 8256.
Konkret och lättillgänglig, rekommenderas!
• Naturvårdsverkets handbok 2001:3
”Egenkontroll en fortlöpande process”
• Förordningen om verksamhetsutövaren
egenkontroll (SFS 1998:901)
• Förordningen om miljösanktionsavgifter
(SFS 1998:950)
• Naturvårdsverkets allmänna råd om
egenkontroll (NFS 2001:2)
Naturvårdsverkets handbok, fakta och allmänna råd
hittar man i fulltext på www.naturvardsverket.se
Förordningarna kan läsas i Lagboken på www.
notisum.se

Omfattning och anpassning
Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten.
En komplex verksamhet med en stor risk för
människors hälsa eller miljön bör ha en mer
omfattande egenkontroll än den som är enkel eller
innebär en liten risk för miljön.

1)
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i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)

Förslag till checklista för egenkontroll
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Här är ett förslag till checklista, som kan användas av alla verksamheter
Införande av egenkontroll i vår verksamhet:
• Vilka lagar, regler och ev. myndighetsbeslut
styr vår verksamhet?
• Vem är ansvarig för att nödvändiga åtgärder
vidtas? Vem ansvarar för uppdatering av
rutiner, instruktioner och dokumentation?
• Räcker kunskaperna inom vår verksamhet till
för att utföra behövligt miljöarbete och följa
bestämmelserna?
• Har vi rutiner för regelbunden kontroll av ut
släpp till luft, mark och vatten samt kontroll
av lukt, buller eller annat som kan påverka
människa eller miljö?
• Har vi tillräckliga drifts- och skötselinstruk
tioner för maskiner och arbetsredskap?
Kontrollerar vi att de hålls i gott skick?
• Påverkar eller riskerar vår verksamhet att
påverka människor och miljö till exempel
genom buller från fläktar och fordon eller
genom illaluktande utsläpp?
• Kan våra rutiner för kemikaliehantering (oljor,
bensin, färg, lösningsmedel, lim etc) förbätt
ras? Behövs det bättre märkning, finns det
aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga, har
vi upprättat en kemikalieförteckning och hur
gör vi för att hålla den aktuell, hur hanterar
och förvarar vi k
 emikalier?
• Kan vår förbrukning av råvaror, kemikalier,
energi eller mängd avfall minskas eller änd
ras? Kan vi till exempel byta ut kemikalier
mot sådana som är mindre farliga?

• B
 ehöver vi ändra inköpsrutinerna så att
miljöpåverkan från råvaror, energi med mera
blir mindre?
• Kan miljöpåverkan från våra transporter i och
till/från verksamheten bli mindre?
• Kan våra rutiner för avfallshanteringen för
bättras? Kan avfallsmängderna minskas,
alternativt kan mer återanvändas eller åter
vinnas?
• Kan våra rutiner för hantering av farligt avfall förbättras? Vilket farligt avfall finns i
vår verksamhet? Behöver vi märka avfallet
bättre? Förvarar vi det säkert? Vet vi att den
som hämtar avfallet har rätt kompetens och
behörighet?
• Vilka rutiner har vi om det kommer in syn
punkter eller klagomål?
• Genomför vi regelbundna riskbedömningar för
verksamheten?
• Vilka rutiner har vi vid eventuell driftstörning
eller olyckshändelser, till exempel för omgåen
de underrättelse till tillsynsmyndigheten vid
driftstörning/olyckshändelse som kan skada
hälsa/miljö? Vem kontaktas, vilka åtgärder
ska vidtas, behöver vi ha saneringsmaterial
hemma?
• Dokumenteras egenkontrollen i tillräcklig ut
sträckning? Kan vi bevisa att vi utför en bra
egenkontroll?
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