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STADSBYGGNAD

Egenkontroll
Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken är skyldiga att
ha en fungerande egenkontroll. Detta innebär bl.a. att man ska ha
dokumenterade rutiner för ansvar, kontroll av utrustning samt bedömning av
risker ur hälso- och miljösynpunkt. Dessutom ska man ha en förteckning över
de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära
risker ur miljö- och hälsosynpunkt.
Vad innebär egenkontroll?
Enligt Förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll innebär
egenkontroll att man:
• Fördelar det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för
verksamheten enligt Miljöbalkens bestämmelser, föreskrifter och beslut.
Fördelningen ska vara dokumenterad.
• Kontrollerar att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick.
Kontrollen ska ske fortlöpande och rutinerna ska vara skriftliga.
• Undersöker och bedömer miljö- och hälsoriskerna med verksamheten
samt dokumentera resultaten. Riskbedömningen ska ske fortlöpande och
systematiskt.
• Upprättar en förteckning över kemiska produkter och biotekniska
organismer som kan innebära risk ur miljö- eller hälsosynpunkt.
• Direkt informerar tillsynsmyndighet vid driftsstörningar som kan leda
till olägenhet för människors hälsa eller miljö.
Vem ska ha egenkontroll?
Enligt Miljöbalken 26 kap. 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller
påverka miljön planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar.
För alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
miljöbalken gäller dessutom Förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens
egenkontroll enligt ovan.
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Varför ska man ha en fungerande egenkontroll?

Enligt Miljöbalken gäller omvänd bevisbörda. Detta innebär att om Du som
verksamhetsutövare blir beskylld för att inte ha följt miljölagstiftningen ligger
ansvaret på Dig att bevisa motsatsen. En väl genomförd egenkontroll innebär
dels att man minskar risken att något misstag ska leda till miljöstörning, dels att
man lättare kan visa att man följer de lagar och regler som finns.
Litteraturtips
Förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll (Finns på
www.naturvardsverket.se)
Naturvårdsverkets Allmänna råd (NFS 2001:2) om egenkontroll (Finns på
www.naturvardsverket.se)
Naturvårdsverkets Handbok 2001:3: Egenkontroll – en fortlöpande process.
Naturvårdsverkets fakta- och branschfaktablad: Egenkontroll för C-verksamhet
Utgåva 1 (Finns på www.naturvardsverket.se)
För ytterligare frågor kontakta gärna Miljöenheten på telefon
046-25 11 00, miljo@staffanstorp.se eller fax 046-251280.

