Den som har det juridiska
huvudansvaret för
verksamheten till exempel VD

Miljölaglista för Verksamhetsnamn AB

Kapitel 9 i miljöbalken och
Förordning 1998:899

Förnamn Efternamn

Huvudansvarig:

Framtagen/reviderat datum:

Vi bedriver miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt
miljöbalken
Ja

Nej

Datum:

2016-06-05, namn på tillsynsmyndighet

Allmänt

Version 1
Januari 2017

Lag, förordning, kapitel,
paragraf

Miljöbalken 1 kap. 1§
Mål och
tillämpningsområde

Nej

Vår verksamhet är registrerad i enlighet med livsmedelslagstiftningen
Ja

Miljölagstiftning som berör verksamheten
Område

Vi bedriver miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken
Ja

Om ni har haft besök av tillsynsmyndighet, när var senaste besöket?

2017-01-17

Nej

Läs mer: livsmedelsverket.se, Förordning samt vägledning nr 853/2004

Vad säger lagen

Bestämmelserna syftar till att främja en
hållbar utveckling som innebär att
nuvarande & kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam & god miljö. En
sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde & att
människans rätt att förändra & bruka
naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl. Miljöbalken ska
tillämpas så att människors hälsa och
miljön skyddas mot skador & olägenheter
oavsett om dessa orsakas av föroreningar
eller annan påverkan, ...
1. den biologiska mångfalden bevaras, ...
5. återanvändning & återvinning liksom
annan hushållning med material, råvaror
& energi främjas så att ett kretslopp
uppnås

Hur lagkravet efterlevs

Genom att personalen utbildas i
grundläggande miljökunskap och vart tredje
år vidareutbildas inom miljöområdet
Genom att identifiera verksamhetens
miljöpåverkan och sätta upp
förbättringsåtgärder i miljöplanen

Ansvarig person

Reviderat
datum

Förnamn
Efternnamn

2017-02-01

Flik 2

Allmänt

Miljöbalken (1998:808) 2
kap 1§, Allmänna
hänsynsregler,
Bevisbördesregeln

Allmänt

Miljöbalken (1998:808) 2
kap 2§, Allmänna
hänsynsregler,
Kunskapskravet

Allmänt

Miljöbalken(1998:808) 2
kap 3§, Allmänna
hänsynsregler,
Försiktighetsprincipen

Allmänt

Allmänt

Allmänt
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Miljöbalken(1998:808)
Allmänna hänsynsregler,
2 kap 4§,
Produktvalsprincipen

Miljöbalken (1998:808) 2
kap. 5 § Allmänna
hänsynsregler,
Hushållnings- och
kretsloppsregeln
Miljöbalken (1998:808)2
kap 2, 7§, Allmänna
hänsynsregler,
Rimlighetsprincipen

Bevisbördesregeln innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidtar en åtgärd är
skyldig att visa att hänsynsreglerna i kap 2
Allmänna hänsynsregler, iakttas.
Kunskapskravet innebär att skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors
hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.
Försiktighetsprincipen innebär att utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta försiktighetsmått
som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Vid
yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga
teknik användas.
Produktvalsprincipen innebär att undvika
att använda eller sälja sådana kemiska
produkter eller biotekniska organismer
som kan befaras medföra risker för
människors hälsa eller miljön, om de kan
ersättas med sådana produkter eller
organismer som kan antas vara mindre
farliga. Motsvarande krav gäller i fråga
om varor som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt eller
bioteknisk organism.
Hushållningsprincipen innebär att
hushålla med råvaror och energi samt
utnyttja möjligheter till återanvändning
och återvinning. I första hand ska
förnybara energikällor användas.
Rimlighetsprincipen innebär att de krav
som ställs i paragraferna i 2-5 §§ samt 6 §
ska bedömas utifrån den nytta
skyddsåtgärder ger jämfört med

Verksamheten har den kunskap som behövs
för att kunna driva verksamheten enligt lagar
och regler. Anmälan/tillstånd enligt xxxx

Förnamn
Efternnamn

2017-02-01

Verksamheten har den kunskap som behövs
för att kunna driva verksamheten enligt lagar
och regler.

Förnamn
Efternnamn

2017-02-01

Verksamheten vidtar skyddsåtgärder för att
förhindra utsläpp och risk för att skada eller
olägenhet uppstår.

Förnamn
Efternnamn

2017-02-01

Förnamn
Efternnamn

2017-02-01

Förnamn
Efternnamn

2017-01-17

Förnamn
Efternnamn

2017-01-17

Verksamheten har listat vilka kemiska
produkter som används i verksamheten och
går årligen igenom denna lista.
Verksamheten har tagit fram en inköpsrutin
där det regleras att bästa produkt för miljön
alltid väljs.

Verksamheten strävar efter att återanvända
och återvinna så mycket som möjligt.
Verksamheten sorterar ut återvinningsbart
material. Endast förnyelsebar el används i
verksamheten.

Flik 2

kostnaderna för åtgärderna.

Allmänt

Allmänt

Allmänt

Allmänt

Avfall

Avfall

Avfall

Avfall
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Miljöbalken(1998:808)
Allmänna hänsynsregler,
2 kap. 8 § Skadeansvar

Miljöbalken (1998:808)
26 kap. 19§, Tillsyn,
Verksamhetsutövarens
kontroll och miljörapport
Miljöbalken (1998:808)
26 kap. 19§, Tillsyn,
Verksamhetsutövarens
kontroll och miljörapport
Förordning (1998:901)
om verksamhetsutövarens
egenkontroll 7§

Miljöbalken (1998:808)
15 kap. 1§ Avfall och
producentansvar
Miljöbalken (1998:808)
15 kap. 5a§, Avfall och
producentansvar
Miljöbalken(1998:808) 15
kap 30§, Avfall &
producentansvar
Förordning (2014:1073)
om producentansvar för
förpackningar 4 §

Skadeansvaret innebär att den verksamhet
som på något sätt medfört skada eller
olägenhet för miljön ansvarar till dess
skadan eller olägenheten har upphört för
att denna avhjälps i den omfattning den
kan anses skäligt enlig 10 kap. I den mån
det förskrivs i denna balk kan i stället
skyldighet att ersätta skadan eller
olägenheten uppkomma.

Det finns rutiner framtagna för hur personal
ska göra om olycka eller skada uppkommer.
Skada anmäls så fort som möjligt så att de
kan åtgärdas.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-17

Genom att ha giltigt miljödiplom enligt
Svensk Miljöbas kravstandard

Förnamn
Efternnamn

2017-01-17

Förnamn
Efternnamn

2017-01-17

Verksamheten har listat alla kemiska
produkter i en kemikalielista och till varje
kemikalie finns ett säkerhetsdatablad.
Kemikalielistan och säkerhetsdatablad
uppdateras regelbundet

Förnamn
Efternnamn

2017-01-17

Allt avfall som uppkommer i verksamheten
sorteras ut och transporteras bort.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Verksamheten har en rutin för hantering av
avfall samt kärl för sortering av det avfall
som uppkommer i verksamheten

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Innbär att ingen får skräpa ned utomhus
på en plats som allmänheten har tillträde
eller insyn till.

Verksamheten tar hand om allt skräp och
avfall

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Innebär att sortera ut förpackningsavfall
från annat avfall.

Kärl finns för allt uppkommet
förpackningsavfall och hämtas av XXXXX

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Planera och kontrollera verksamheten för
att motverka eller förebygga olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Planera och kontrollera verksamheten för
att motverka eller förebygga olägenhet för
människors hälsa eller miljön
Förteckna de kemiska produkter samt
biotekniska organismer som hanteras
inom verksamheten och som kan innebära
risker från hälso- eller miljösynpunkt.
Med avfall avses varje föremål eller ämne
som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med.
Den som innehar avfall ska se till att
avfallet hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt.

Flik 2

Avfall

Avfallsförordning
(2011:927) 14, 16-19, 25,
35, 36, 42 §§

Avfall

Avfallsförordning
(2011:927) 24c, 24 d §§

Avfall

Avfall

Avfallsförordning
(2011:927) 55§
Anteckningar vid
hantering av farligt avfall

Avfallsförordning
(2011:927) 57 §
Anteckningar vid
hantering av farligt avfall

Gäller avfall och avfallets hantering.
Brännbart, organiskt och farligt avfall
samt elektriska produkter skall separeras
och hållas avskiljt från annat avfall.
Tillståndsplikt och Anmälningsplikt för
transport och förbud mot deponering av
brännbart och organiskt avfall.
Hushåll och andra konsumenter av
tidningar skall sortera ut returpapper från
hushållsavfall och annat avfall och lämna
det för insamling i de insamlingssystem
som producenterna tillhandahåller.
Den som bedriver en yrkesmässig
verksamhet där farligt avfall uppkommer
ska för varje slag av farligt avfall föra
anteckningar om
1. den mängd avfall som uppkommer
årligen, och
2. till vem som avfallet lämnas för vidare
hantering.
Anteckningarna ska föras i kronologisk
ordning och bevaras i minst tre år.
Den som transporterar farligt avfall och är
tillståndspliktig enligt 36 § eller
anmälningspliktig enligt 42 § ska för varje
slag av farligt avfall som transporteras
föra anteckningar om
1. varifrån avfallet kommer,
2. den mängd som transporteras årligen,
3. på vilket sätt avfallet transporteras, och
4. vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska föras i kronologisk
ordning och bevaras i minst ett år.

Avfall
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Avfallsförordning
(2011:927) 59 §
Anteckningar vid
hantering av farligt avfall

Sådana uppgifter som finns i anteckningar
enligt 54–58 §§ skall efter anmodan
lämnas till tillsynsmyndigheten.

Verksamheten har en avfallsrutin och har
giltigt tillstånd/anmälan från länsstyrelsen
Kärl finns för all typ av avfall.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Verksamheten sorterar ut returpapper och det
hämtas av XXXX

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Olika typer av avfall uppkommer: lysrör,
lampor och batterier. Det farliga avfallet som
uppkommer i egna lokaler sorteras ut och
hämtas av XXXXX. Det farliga avfallet som
uppkommer hos kund sorteras på plats och
om det saknas sortering körs direkt till
återvinningscentral. I avfallsrutinen ingår det
att anteckna alla olika avfallsmängder.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Olika typer av avfall uppkommer: lysrör,
lampor och batterier. Det farliga avfallet som
uppkommer i egna lokaler sorteras ut och
hämtas av XXXXX. Det farliga avfallet som
uppkommer hos kund sorteras på plats och
om det saknas sortering körs direkt till
återvinningscentral. I avfallsrutinen ingår det
att anteckna alla olika avfallsmängder.
Verksamheten har giltigt tillstånd/anmälan
från länsstyrelsen

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Verksamheten har en avfallsrutin där det
ingår att anteckna mängder farligt avfall.
Anteckningarna hålls ordnade på ett säkert
sätt och bevaras i minst fem år.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Flik 2

Avfall

Föreskrifter för
avfallshantering i
Göteborg
Gäller från december
2011
3 kap 3.1, 3.2 §§

Sortering ska ske så att olägenhet för
människors hälsa och miljö inte uppstår.

Verksamheten har en avfallsrutin som
bestämmer ett fungerande tidsintervall för
hämtning av avfall

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Avfall

Föreskrifter för
avfallshantering i
Göteborg
Gäller från december
2011
4 kap 4. 2 §

Den som bedriver yrkesmässig
verksamhet som ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall, skall på begäran
lämna de uppgifter om avfallets art,
sammansättning, mängd och hantering
som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.

Verksamheten kan på begäran lämna
uppgifter om avfallets art, sammansättning,
mängd och hantering

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Verksamheten har ett avtal att lämna tillbaka
uttjänta produkter till producenten

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Verksamheten sorterar ut alla förpackningar
och returpapp. Förpackningar hämtas av
XXXX och returpapper hämtas av XXXXX

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Hälso- eller miljöfarliga kemiska
produkter ska förvaras så att hälso- och
miljörisker förebyggs.

Kemikalier förvaras säkert utifrån deras
användningsområde.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Hälsofarliga kemiska produkter ska
förvaras så att de är svåråtkomliga för små
barn och väl avskilda från produkter som
är avsedda att förtäras.

Alla kemikalier förvaras i skåp.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Avfall

Avfall

Kemikalier

Kemikalier
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Förordning (2014:1075)
om producentansvar för
elutrustning
Uppdaterad tom SFS
2014:1078
40, 41, 42 §§
Förordning (2014:1073)
om producentansvar för
förpackningar
37 §
Förordning (2014:1074)
om producentansvar för
returpapper
11, 4 §§
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer (KIFS 2008:2)
2 kap 7§ Förvaring
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer(KIFS 2008:2)
2 kap 8§ Förvaring

Producenter av elektriska och elektroniska
produkter skall tillhandahålla
insamlingssystem.

Producenter av förpackningar och
returpapper skall tillhandahålla
insamlingssystem.
Bestämmelser om skyldighet att sortera ut
returpapper från annat avfall och vart man
ska lämna returpapperet finns i 24 c och
24 d §§ avfallsförordningen (2011:927).

Flik 2

Kemikalier

Kemikalier

REACH, Kandidatlistan

CLP-förordningen (EG)
nr 1272/2008

Transport

Version 1
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Göteborgs lokala
föreskrifter om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd i Göteborgs
kommun (H1999:79)
4§ Tomgångskörning

Ämnen som kan föreslås till
kandidatförteckningen är ämnen som har
egenskaper som kan medföra allvarliga
och bestående effekter på människors
hälsa och på miljön, så kallade särskilt
farliga ämnen. Ett särskilt farligt ämne är
ett ämne som:
2. är cancerframkallande
3. skadar arvsmassan
4. stör fortplantningsförmågan
5. ansamlas i miljön
eller kan ha andra egenskaper som till
exempel hormonstörande. Det är en
kontinuerlig process att identifiera ämnen
som kan komma att tas upp på
kandidatförteckningen. Därför uppdateras
förteckningen två gånger per år och fylls
då på med nya ämnen.

Alla kemikalier finns med på
kemikalielista. Alla kemikalier som finns på
kemikalielistan är granskade utifrån sitt
innehåll.
I dagsläget har verksamheten inga kemikalier

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

som finns med på Kandidatlistan.
Kemikalielistan uppdateras regelbundet.
Vid inköp av ny kemikalie granskar vi den
utifrån sitt innehåll.

CLP-förordningen gäller klassificering,
märkning och förpackning av kemiska
ämnen och blandningar som släpps ut på
marknaden inom EU. Från den 1 juni
2015 ska märkningen av kemiska
produkter följa kraven i CLP. Om du
tillverkar eller importerar blandningar
behöver du klassificera om dina produkter
och uppdatera märkning och
säkerhetsdatablad.

Alla kemikalier finns på kemikalielistan.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Innebär att förbränningsmotor i
stillastående motordrivet fordon får hållas
i gång utomhus i högst en minut. Detta
gäller inte om fordonet befinner sig i
trafikkö eller trafikförhållandena annars
föranlett att fordonet stannats. Motorn får
dock hållas i gång för att – i den mån det
behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande – driva annan anordning på

All personal är medvetna om lagen och följer
den.

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Flik 2

fordonet än sådan som avser
uppvärmning.

Brand

Lag om skydd mot
olyckor, 2003:778, 2 kap.
Enskildas skyldigheter,

Ägare eller nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar skall i
skälig omfattning hålla utrustning för
Nödlägesplan finns och utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid
släckning av brand finns på flera ställen i
brand eller annan olycka och i övrigt vidta
lokalerna.
de åtgärder som behövs för att förebygga
brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand

Förnamn
Efternnamn

2017-01-25

Utvärderad och
godkänd av ledningen
Datum:

2017-02-22

Namnteckning

Namnförtydligande
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Flik 2

