Miljökontoret informerar om:

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att följa de regler som
gäller enligt miljöbalken. Du som företagare är även skyldig att visa att
verksamheten inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Vad innebär egenkontroll
Förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll gäller
för alla som bedriver tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet.
Egenkontroll innebär att Du som
företagare ska:
• skaffa den kunskap som behövs för att
veta vilken påverkan din verksamhet
kan ha på människor och miljö samt
hur du kan göra för att skydda
omgivningen mot den påverkan.
• vidta de skyddsåtgärder eller
begränsningar av verksamheten som
behövs för att motverka risken för
påverkan eller skador.
Egenkontrollförordningen ställer krav på
att:
•

det ska finnas en tydlig och fastställd
fördelning av det organisatoriska
ansvaret för miljöfrågor för att se till
att miljöbalkens bestämmelser följs.

•

det ska finnas skriftliga rutiner för
kontroll av utrustning. Detta kan
medföra att även provtagningar,
analyser och mätningar måste utföras.

•

det ska finnas en förteckning över de
kemiska produkter
som används i verksamheten och som
kan innebära risker för människa och
miljö. I kemikalieförteckningen ska det
stå information om produkternas miljö-

•

•

och hälsoskadlighet och det ska finnas
uppgift om var produkten används och
hur mycket som används.

•

riskerna med verksamheten ska
fortlöpande undersökas.

•

tillsynsmyndigheten ska informeras
omgående om det
uppkommer driftstörningar som kan
leda till olägenheter för människa eller
miljö.

En väl fungerande egenkontroll ger bra
förutsättningar för att fel på utrustning och
felaktig hantering upptäcks innan allvarlig
skada inträffar. Egenkontroll är också ett
verktyg för att se till att företaget lever
upp till miljöbalkens grundläggande krav
på resurshållning och hänsyn till hälsa och
miljö.
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 verksamhet som är
enkel eller innebär en mindre risk för
miljön.
För tillståndspliktiga anläggningar kan
miljösanktionsavgift bli aktuell vid
avsaknad av vissa delar i
egenkontrollförordningen.
Tillsynsmyndigheten kan förelägga
verksamheten att vidta åtgärder, om
egenkontrollen är otillräckligt.
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