
Egenkontroll

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap 
som behövs, med hänsyn till verksamhetens art och om-
fattning. Det handlar också om att ni ska vidta de försik-
tighetsåtgärder som behövs för att skydda omgivningen. 
Att använda bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt, välja 
kemiska produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt 
samt att hushålla med råvaror och energi ingår också i 
ansvaret. Dessa generella krav gäller alla verksamheter 
som kan bidra till olägenheter för människors hälsa eller 
påverka miljön. Allt från exempelvis frisersalonger till 
kemiska processindustrier.  

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En kom-
plex verksamhet med en stor risk för människors hälsa 
eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än 
den som är enkel eller innebär en liten risk för miljön.

Preciserade krav
För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter 
gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Dessa 
finns i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll 
(FVE-förordningen), och innebär att ni ska:

• Ha en dokumenterad ansvarsfördelning för miljö- 
arbetet inom företaget. 

• Genomföra regelbundna och systematiska riskbedöm-
ningar som ska dokumenteras. 

• Anmäla eventuella driftstörningar som kan påverka 
miljön till miljöförvaltningen. 

• Ha dokumenterade rutiner för drift och underhåll av 
utrustning.

• Ha en förteckning över de kemiska produkter som 
används inom verksamheten. Denna ska innehålla  
information om produkternas namn och använd-
ningsområde, hur mycket som används samt hälso- 
och miljörisker inklusive klassificering.

Checklista/Frågor att ställa sig inom egenkontroll

Kunskapskravet
• Känner vi till vilka lagar, regler och eventuella myn-

dighetsbeslut som styr vår verksamhet?
• Kan vi visa för miljöförvaltningen, allmänheten och 

våra kunder att vi har en bra egenkontroll för verk-
samheten? 

• Hur har vi dokumenterat vår egenkontroll?

Egenkontrollen är ert verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljö-
balkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. 
Verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten 
för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 
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Organisation och kompetens
• Vem är ansvarig för att nödvändiga miljöåtgärder 

vidtas? 
• Vem ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktio-

ner och dokumentation? 
• Har vi skrivit ned vem som ansvarar för egenkontrol-

len?
• Hur bedömer vi kompetensbehovet? 
• Räcker våra kunskaper och resurser till för att utföra 

det miljöarbete som behövs och följa bestämmelser-
na?

Rutiner för kontroll, drift och underhåll
• Finns rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till 

luft, mark och vatten?
• Finns rutiner för kontroll av lukt, buller eller annat 

som kan påverka människa eller miljö?
• Har vi tillräckliga instruktioner för drift och underhåll 

av utrustning inom produktion?
• Har vi tillräckliga instruktioner för drift och underhåll 

av reningsanläggningar och oljeavskiljare? 

Kemikaliehantering
• Hur förvaras och hanteras kemikalier? 
• Har vi tillräckliga rutiner kring hantering av  

kemikalier?
• Är våra kemikalier korrekt märkta?
• Finns säkerhetsdatablad tillgängliga?
• Finns det en kemikalieförteckning?
• Arbetar vi för att undvika miljö- och hälsofarliga 

kemiska produkter?
• Finns utrustning för att ta hand om spill och läckage 

(absorptionsmedel med mera)?

Resurshushållning och produktval
• Kan vi minska förbrukningen av energi, kemikalier 

eller råvaror?
• Kan vi byta ut kemikalier mot sådana som är mindre 

farliga?
• Kan vi ändra inköpsrutinerna så att miljöpåverkan 

minskar från råvaror, energi, kemikalier med mera?
• Kan vi bidra till att minska miljöpåverkan från gods- 

och persontransporter inom och till/från verksam-
heten?

 

Avfallshantering
• Har vi tillräckliga rutiner för avfallshanteringen?
• Kan vi minska avfallsmängden, kan vi sortera avfallet 

bättre, kan vi återanvända eller återvinna mer?
• Vilket farligt avfall finns i verksamheten?
• Har vi tillräckliga rutiner för hantering av farligt  

avfall? Förvaring? Märkning?
• Upprättar vi transportdokument vid transport av 

farligt avfall? Sparar vi dessa?
• Vet vi att den som hämtar avfallet har rätt kompetens 

och behörighet?
 
Riskbedömning 
• Vilka är riskerna med verksamheten?
• Gör vi regelbundna riskbedömningar?
• Hur gör vi när det kommer in synpunkter eller  

klagomål på verksamheten?

Rutiner för hantering av avvikelser
• Har vi tillräckliga rutiner för driftstörningar eller 

olyckshändelser? 
• Vem ska vi kontakta? Får miljöförvaltningen omedel-

bar information vid driftstörning/olyckshändelse som 
kan skada människors hälsa eller miljön? 

• Vilka åtgärder ska vidtas? 
• Hur följer vi upp tillbud/olyckshändelser för att före-

bygga nya störningar?

Mer information
Mer information om egenkontroll hittar du på Natur-
vårdsverkets webbplats; naturvardsverket.se, sök på 
”egenkontroll”.  Här hittar du också Naturvårdsverkets 
föreskrifter, NFS. 

Miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövares 
egenkontroll (FVE-förordningen) hittar du på notisum.se, 
sök på ”miljöbalk” respektive ”egenkontroll”.
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