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EGENKONTROLL
ENLIGT MILJÖBALKEN

Egenkontroll enligt miljöbalken
Du som har en verksamhet, eller gör något som kan orsaka besvär för någons hälsa eller
påverka miljön, omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Syftet med egenkontroll är
att arbeta förebyggande mor störningar.
Med hjälp av en fungerande egenkontroll kan du också se till att kraven som finns på din
verksamhet hålls. Du skapar även förutsättningar att lättare upptäcka fel på utrustning och
att upptäcka miljörisker innandet sker en skada.
Egenkontrollens innehåll
Du har säkert redan någon form av egenkontroll för din verksamhet. Det kan till exempel
vara städrutiner, hygien- och smittskyddsrutiner, rutiner för hantering av avfall och
kemikalier, skyddsronder, ventilationskontroll och liknande. Även administrativa åtgärder
som utbildning av personal, fördelning av ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor och att
föra kemikalielistor ingår i egenkontrollen.

Mer information
Mer information om
egenkontrollen finns på
på följande hemsidor:
Miljöförvaltningen:
karlstad.se
Länsstyrelsen:
s.lst.se
Lagtexter:
notisum.se
Naturvårdsverket:
naturvardsverket.se

Det är viktigt att du anpassar egenkontrollen till den verksamhet du driver. Tänk därför igenom vilka moment som
behöver kontrolleras för att förebygga att människors hälsa eller miljön påverkas. Vi vill gärna att du dokumenterar
och sammanställer vilka kontroller och andra åtgärder du gjort.
Miljösanktionsavgift
Miljösanktionsavgift är en avgift som du kan få betala om du inte följer vissa bestämmelser. Brister i egenkontrollen där
miljösanktionsavgift kan bli aktuell, är om du har en tillståndspliktig verksamhet och inte har:
• en dokumenterad ansvarsfördelning inom miljöområdet,
• dokumenterade rutiner för kontroll av verksamheten,
• en kemikalieförteckning.
För mer information
Tel: 054-540 00 00, miljoforvaltningen@karlstad.se
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Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter
För tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Förordningen säger bland annat att egenkontrollen ska dokumenteras och innehålla:
• En dokumenterad ansvarsfördelning inom miljöområdet. Ansvarig person kan exempelvis vara ägare eller
arbetsledare.
• Rutiner för att kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i bra skick så att påverkan på
miljön minimeras.
Rutiner
för undersökning och bedömning av utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människa
•
eller miljö. Det kan vara provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare, kontroll av radonhalt i skola,
temperatur på varmvatten på hotell och så vidare.
• Rutiner för att anmäla driftstörningar som kan orsaka olägenheter till milljöförvaltningen.
• En kemikalieförteckning med uppgifter om produktens miljöegenskap, klassifiering och hur mycket som används.
Egenkontroller bör även innehålla:
• En sammanställning av de miljöbestämmelser som berör verksamheten.
• Rutiner för att säkerhetställa att personalen har tillräcklig kompetens.
• Rutiner för att kunna identifiera miljörisker både vid normal drift och vid särskilda händelser.

De allmänna hänsynsreglerna
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken anger vilka krav på miljöhänsyn som gäller.
Hänsynsreglerna gäller både dig som företagare och som privatperson.
Kunskapskravet innebär att du ska veta vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa och på miljön. Du ska
också veta hur du kan förhindra en negativ påverkan. Har du inte tillräcklig kunskap måste du skaffa dig det.
Försiktighetsprincipen innebär att du ska agera redan då det finns en risk för negativ påverkan. Du ska även använda bästa
möjliga teknik.
Lokaliceringsprincipen innebär att platsen för din verksamhet ska vara lämplig ur miljösynpunkt.
Hushållningsprincipen innebär att du ska hushålla med råvaror och energi och sträva efter återanvändning och återvinning.
Produktvalsprincipen innebär att du ska undvika kemiska produkter som är farliga för människors hälsa och för miljön.
Omvänd bevisbörda innebär att det är du som ska visa att lagstiftningen följs. Miljöförvaltningen behöver alltså inte visa
motsatsen.

Lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
Förordningen (1998:951) om miljösanktionsavgifter
Naturvårdsverkets föreskrift (2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter
Naturvårdsverkets Allmänna råd (NFS 2001:2) om egenkontroll
Naturvårdsverkets handbok (2001:3) ”Egenkontroll – en fortlöpande process”

För mer information
Tel: 054-540 00 00, miljoforvaltningen@karlstad.se

