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Miljöenheten informerar om 

Egenkontroll enligt miljöbalken 

Egenkontroll innebär att du regelbundet ska pla-
nera och kontrollera din verksamhet. Det är även 
ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp 
till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till 
människors hälsa och miljön. 
 

En bra egenkontroll gör det lättare att upptäcka fel 
och brister i verksamheten och därmed kunna 
undvika att en allvarlig skada inträffar.  
 

Kraven på egenkontroll berör alla 
Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka 
människors hälsa eller miljön omfattas av miljöbal-
kens allmänna bestämmelser om egenkontroll (26 
kap 19§). För verksamheter som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt miljöbalken (se förordning 
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd) finns det dessutom krav på en dokumente-
rad egenkontroll enligt förordning 1998:901 om 
verksamhetsutövares egenkontroll (FVE). 
 

Du är skyldig att bedriva egenkontroll även om 
tillsynsmyndigheten inte ställt några krav. Egen-
kontrollen ska vara en del av det dagliga arbetet 
och behöver ses över regelbundet. Vid förändring-
ar i verksamheten ska egenkontrollprogrammet 
uppdateras. 
 

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

Hur gör man i praktiken?  
Egenkontrollen ska omfatta de delar i verksamhet-
en där brister kan leda till störningar för miljö eller 
hälsa. Därför kommer egenkontrollen att se myck-
et olika ut för olika sorters verksamheter.  
 

Hitta rätt nivå på egenkontrollen 
Egenkontrollens omfattningen beror på verksam-
hetens storlek och dess risker för människor och 
miljön. Det innebär att en större verksamhet ofta 
behöver en mer omfattande dokumentation än en 
mindre verksamhet med små risker.  
 

Skaffa överblick  
Börja med att kartlägga verksamheten. Vad i din 
verksamhet kan påverka miljö eller hälsa? Vilka 
miljökrav gäller för din verksamhet? Bestäm däref-
ter vilka åtgärder, undersökningar och rutiner som 
behövs för att minska riskerna för skada på miljö 
och hälsa.  
 

En bra rutin beskriver vanligtvis: 
 Vad som ska göras 
 Vem som ska göra det 
 Hur arbetet ska utföras 
 När det ska utföras 
 Hur det ska dokumenteras 
 

Vad ska egenkontrollen innehålla? 
Vilka delar som är obligatoriskt att ta med i egen-
kontrollen finns beskrivet i FVE, nedan följer en 
sammanställning av dessa. 
 

Ansvar och dokumentation  
Det ska finnas en fastställd och dokumenterad för-
delning av det organisatoriska ansvaret för verk-
samheten. Syftet är att ge en överblick över verk-
samheten och se till att ansvaret fördelas för de 
områden som innebär risker för miljön. 
 

Exempel på områden att fördela ansvar för är: 
 Att miljöbalken med tillhörande föreskrifter, myndig-

hetsbeslut mm följs. 
 Inköp och hantering av kemikalier. 
 Uppdatering av kemikalieförteckning och säkerhetsda-

tablad. 
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 Hantering och dokumentation om verksamhetens av-
fall. 

 Provtagningar och kontroll av utrustning, utsläpp mm. 
 
Regelbundna kontroller och provtagningar 
Skapa de rutiner som behövs för skötsel och un-
derhåll av process- och reningsutrustning. Det kan 
till exempel vara: 
 

 Rutin för regelbunden tömning och kontroll av olje-
nivån i oljeavskiljaren. 

 Rutin för byte av filter i en lackeringsbox. 
 Regelbunden kontroll av oljenivån i en maskin och 

rutin för byte av olja.  
 Regelbunden provtagning av utgående vatten från en 

biltvätt. 
 

Ni kan behöva utse en ansvarig för hantering av 
avfall och farligt avfall. Ansvaret kan innebära att 
se till att tömning sker i god tid av godkända trans-
portörer. Det kan också innebära ansvar för att 
spara transportdokument och mottagningskvitton. 
 
Riskbedömning 
I egenkontrollen ska det ingå en riskbedömning av 
verksamheten ur miljö– och hälsosynpunkt.  
Vilka typer av risker som finns beror på vilken typ 
av verksamhet det är. För vissa verksamheter kan 
det handla om risk för utsläpp till miljön. I hygi-
eniska verksamheter, t ex fotvård, kan risken 
handla om smittspridning. Tänk på att det kan fin-
nas olika risker när verksamheten bedrivs på nor-
malt sätt jämfört med vid olyckor. 
 
Börja med att identifiera vilka delar av verksamhet-
en som kan utgöra en fara för miljön eller hälsan.  
 

Exempel på faror är:  
 Hantering av farlighetsklassificerade kemikalier.  
 Förvaring av farligt avfall.  
 Processer som orsakar utsläpp av miljöskadliga äm-

nen till luft eller vatten.  
 Drift och underhåll av reningsutrustning.  
 Buller från verksamheten.  
 Störande transporter.  

Utifrån de faror som ni identifierat gör ni en risk-
värdering där ni bedömer risken för att de kan in-
träffa och hur allvarliga skador som kan uppstå. 
När ni har identifierat de delar av verksamheten 
som innebär en risk för miljön, kan ni minska ris-
kerna genom förebyggande åtgärder.  
 

Exempel på åtgärder är: 
 Inför mätning eller installera larm, för att ha kon-

troll över vissa utsläpp.  
 Anpassa invallningarna efter de kemikalier som ska 

förvaras. 
 Köp in skyddsutrustning som kan minimera ska-

dorna vid ett utsläpp, en olycka eller brand. Tex 
utrustning för att täcka över dagvattenbrunnar eller 
absorptionsmedel som kan användas vid ett kemika-
lieutsläpp.  

 Ta fram instruktion som beskriver hur ni ska agera 
vid en olycka.  

  
Kemikalieförteckning 
Samtliga kemikalier som ni använder i företaget ska 
redovisas i en kemikalieförteckning. I denna ska 
minst följande uppgifter finnas med: 
 

 Produktens eller organismens namn. 
 Omfattning och användning (kan vara t.ex. årlig 

förbrukning eller vilken maximal volym som lagras 
samtidigt). 

 Information om produkten hälso- och miljöskadlig-
het. 

 Produktens klassificering med avseende på hälso- 
eller miljöfarlighet. 

 

Tänk på att kemikalieförteckningen behöver upp-
dateras regelbundet. Ny kunskap om de kemikalier 
ni använder kan ha kommit fram.  
 
Bedöm om det finns behov av att sortera bort de 
kemikalier som inte längre används eller behövs. 
Enligt produktvalsprincipen ska kemikalier som 
kan vara farliga för människors hälsa eller miljön 
bytas ut om de kan ersättas med mindre farliga al-
ternativ.  
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Förslag till checklista för egenkontroll  
Följande frågor kan vara en hjälp för införande av 
en egenkontroll.  
 
Ansvar och regler 
 Känner ni till vilka lagar, regler och ev. myndighetsbe-

slut som gäller för er verksamhet?  
 Vem är ansvarig för att nödvändiga miljöåtgärder vid-

tas?  
 Vem ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktioner 

och dokumentation?  
 Hur bedömer ni kompetensbehovet? Räcker era kun-

skaper till för att utföra nödvändigt miljöarbete och följa 
bestämmelserna?  

 
Miljöpåverkan 
 Finns rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till 

luft, mark och vatten?  
 Påverkar eller riskerar er verksamhet att påverka män-

niskor och miljö t.ex. genom buller från fläktar och for-
don eller genom illaluktande utsläpp? Finns rutiner för 
regelbundna kontroller?  

 Har ni tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för 
utrustning inom produktion och eventuella reningsan-
läggningar (t.ex. oljeavskiljare)? Kontrollerar ni att de 
hålls i gott skick?  

 Arbetar ni efter produktvalsprincipen? Kan ni ändra 
inköpsrutinerna så att miljöpåverkan från råvaror, 
energi, kemikalier m.m. minskar?  

 Kan miljöpåverkan från gods- och persontransporter i 
och till/från verksamheten minskas? Kan ni minska 
förbrukningen av energi, kemikalier, råvaror m.m.?  

 
Kemikalier 
 Har ni en säker förvaring och hantering av kemikalier? 

Behövs bättre märkning?  
 Finns aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga?  
 Finns det en  aktuell kemikalieförteckning? Kan ni 

byta ut kemikalier mot sådana som är mindre farliga?  
 
Avfall 
 Kan rutinerna för avfallshanteringen förbättras?  

 Kan avfallsmängden minskas? Kan mer återanvändas 
eller sorteras bättre?  

 Vilket farligt avfall uppkommer i verksamheten?  
 Kan rutinerna för hantering av farligt avfall förbättras? 

Upprättas transportdokument vid transport av farligt 
avfall?  

 Är förvaringen av avfallet säker? Behövs bättre märk-
ning?  

 
Risker och driftsstörningar/olyckor 
 Vilka är riskerna i er verksamhet? Gör ni regelbundna 

riskbedömningar?  
 Underrättas tillsynsmyndigheten omedelbart vid drift-

störning/olyckshändelse som kan skada människors 
hälsa eller miljön?  

 Vilka rutiner finns vid eventuell driftstörning eller 
olyckshändelser? Vem kontaktas? Vilka åtgärder ska 
vidtas, behövs saneringsmaterial?  

 Hur följer ni upp tillbud/olyckshändelser för att före-
bygga nya störningar?  

 
Övrigt 
 Är dokumentationen av egenkontrollen tillräcklig? Kan 

ni visa för t ex tillsynsmyndigheten att ni har en bra 
egenkontroll?  

 Hur gör ni när det kommer in synpunkter eller klago-
mål på verksamheten?  

 
Här hittar du mer kunskap  
För mer information rekommenderas följande 
material/lagstiftning: 
 

”Egenkontroll för C-verksamheter” Naturvårds-
verket. Fakta 8256. 
 
 

Miljöbalk (1998:808) 
 

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll 
 

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 
 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
 

Avfallsförordning (2011:927) 


