Miljöskydd

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

Vem omfattas av kraven?
Du som företagare ska enligt miljöbalken planera
och kontrollera verksamheten för att motverka att
eller förebygga olägenheter för människors hälsa
eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens typ och omfattning för att skydda
omgivningen. Detta är ett generellt krav i miljöbalken
(26 kap 19 §), som gäller alla verksamheter som kan
medföra olägenheter för människors hälsa eller
påverka miljön.
För tillstånds- eller anmälningspliktiga (betecknas A-,
B- eller C-verksamhet i bilagan till förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
verksamheter gäller preciserade krav på
egenkontrollen. De kraven finns i förordningen om
verksamhetsutövares egenkontroll. Vill du kontrollera
att du uppfyller förordningens krav kan du hämta vår
checklista på vår hemsida, www.srmh.se, under
rubriken Blanketter och informationsblad.
För mer information rekommenderas nedanstående.
Materialet kan beställas och finns i fulltext på
www.naturvardsverket.se, under ”Lag och andra
styrmedel”.


Förordningen (SFS 1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll



Naturvårdsverkets handbok (2001:3)
”Egenkontroll en fortlöpande process”



Förordningen (SFS 2012:259) om
miljösanktionsavgifter.



Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
2001:2) om egenkontroll

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
lite risk för miljön.

Miljösanktionsavgift
För verksamheter som är tillståndspliktiga finns
bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig
egenkontroll.

Förslag till checklista för egenkontroll
Fundera över nedanstående frågor. Har ni koll på
dessa punkter har ni kommit en bra på bit på väg!

• Vilka lagar, regler och myndighetsbeslut styr
verksamheten?
• Vem är ansvarig för att nödvändiga åtgärder
görs? Vem ansvarar för rutiner, instruktioner och
dokumentation?
• Finns tillräcklig kunskap för att utföra miljöarbete
och följa bestämmelserna?
• Finns tillräckliga skötsel- och driftsrutiner för
utrustning och reningsanläggningar (ex.
oljeavskiljare)?
• Påverkar verksamheten omgivningen genom t.ex.
buller eller illaluktande utsläpp till luft? Kontrolleras
ev. omgivningspåverkan kontinuerligt?
• Kan rutiner för hantering av kemikalier (t.ex. oljor,
färg, lösningsmedel m.m.) förbättras? Kan
märkning, rutiner för säkerhetsdatablad, eller
kemikalieförteckning bli bättre?
• Kan förbrukning av råvaror, kemikalier, energi
eller mängd avfall minskas eller förändras? Kan
kemikalier bytas mot mindre farliga?
• Kan miljöpåverkan minska från transporter knutna
verksamheten?
• Kan avfallshanteringen förbättras genom minskad
mängd avfall, återanvändning eller återvinning?
• Kan hanteringen av farligt avfall förbättras? Vilket
avfall finns, hur märks det och upprättas
transportdokument?
• Finns rutiner för att ta omhand klagomål på
verksamheten?
• Görs riskbedömningar av verksamheten? Vilka
rutiner finns driftstörning/olycka som kan skada
hälsa/miljö? Vem kontaktas, vilka åtgärder görs och
behövs saneringsmateriel?
• Dokumenteras egenkontrollen och kan ni visa att
ni utför en bra egenkontroll?
Vi har även information och länkar på vår hemsida:
www.srmh.se. Vid frågor kontakta våra miljöinspektörer på telefon 08-578 663 00 eller mejla till
miljokontoret@srmh.se.
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