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Riskhantering 
Systematiskt arbete med miljörisker 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Startsidan Miljöförvaltningen fokuserar under några år extra mycket på hur ni som verksamhetsutövare hanterar de risker som finns för att er verksamhet påverkar miljön eller människors hälsa negativt. Vi pratar inte om arbetsmiljö, eftersom det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret för den tillsynen. När vi pratar om människors hälsa så handlar det istället om människor i verksamhetens omgivning. Vi ska prata om varför ni behöver ha ett strukturerat arbete kring hantering av risker och hur ni kan gå tillväga.
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Varför? 
 
• Minska risker för negativ påverkan 
• Minska risker för dyra åtgärder  
    efter en olycka 
• Minska risker för negativa  
    effekter på affärsverksamheten 
• Lagkrav 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför?Genom att fundera igenom vilka risker som finns inom er verksamhet och vidta åtgärder för att minska dem kan niMinska riskerna för negativ påverkan på miljö och människor i omgivningenMinska riskerna för att en olyckshändelse påverkar affärsverksamhetenUndvika dyra saneringar eller andra åtgärder efter en olyckshändelseFörutom alla de här fördelarna så finns det också krav kring hantering av risker i miljölagstiftningen.
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Miljöbalken 

Riskhantering 

Brandfarliga och  
explosiva ämnen 

Olyckor Arbetsmiljö 

Transporter Seveso 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Riskhantering Riskhantering ryms inom flera lagstiftningar – med olika inriktningar.Miljöbalken och tillhörande lagar – handlar om risker för miljö och människors hälsa utanför företaget. Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll – bestämmelser kring riskhantering för anmälnings- o tillståndspliktiga verksamheter.Nämn de andra lagarna kort.Lag om brandfarliga och explosiva ämnen Ansvar och tillsyn: Räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Lag om skydd mot olyckorAnsvar och tillsyn: Räddningstjänsten och MSBLag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)Ansvar och tillsyn: LänsstyrelsenGäller verksamheter som hanterar vissa särskilt farliga kemikalierRisk för allvarliga kemikalieolyckor, oftast väldigt liten sannolikhet men långtgående konsekvenserLag om transport av farligt godsAnsvar och tillsyn: MSB, Transportstyrelsen mflArbetsmiljölagenAnsvar och tillsyn: Arbetsmiljöverket
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Riskhantering = 3 frågor 
 
Vad kan hända? 

Exempel: Översvämning i ett spilloljefat 
 

Hur kan vi undvika det? 
Exempel: Placera fatet i uppsamlingskärl, inför  
rutin för kontroll av nivån i fatet 
 

Vad gör vi om det ändå händer? 
Exempel: Se till så att vi har saneringsutrustning  
och brunnstätning – använd dessa 

 
 

 

☐ 

Checklista 
avsnitt 1 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Riskhantering = 3 frågorRiskhantering handlar om att ställa sig tre frågor…Vad kan hända?Exempel: Översvämning i ett spilloljefat�Hur kan vi undvika det?Exempel: Placera fatet i uppsamlingskärl, inför rutin för kontroll av nivån i fatet�Vad gör vi om det ändå händer?Exempel: Se till så att det finns saneringsutrustning och brunnstätning
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Tänkbara riskområden 
 

• Hantering av kemikalier respektive avfall 
• Utrustning och lokaler 
• Transporter, lastning, lossning 
• Brand och explosion  
• Föroreningar i  mark eller byggnader 
• Omgivningsfaktorer 
• Klimat och väderförhållanden 

 
Slutrapport – Klimatanpassning av Helsingborgs stad 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tänkbara riskområdenHantering av kemikalier respektive avfallFörvaring, hantering, placering, rutiner? Säkerhetsdatablad, kemikalieförteckning?Risk för läckage? Saneringsutrustning?Utrustning och lokalerDrift och underhåll? Utrustning, anläggningar…Strömavbrott?Buller?Transporter, lastning, lossningTrafiksituation?Läckage? Brunnar? Sanering?Brand och explosion Brandfarliga/explosiva kemikalier eller produkter?Risk för gnistbildning, uppvärmning, explosion i processer?Släckningsutrustning?Konsekvenser av brand? Släckvatten?Föroreningar i  mark eller byggnaderGamla cisterner? PCB? Utsläpp?Tidigare verksamheter?OmgivningsfaktorerAndra verksamheter? Påverka respektive påverkas av?Trafikolyckor?Vattendrag?Klimat och väderförhållandenVi går mot ett intensivare väder… längre torrperioder, ökad nederbörd, större sannolikhet för skyfall och översvämningarVad händer hos oss…Vid ökad nederbörd?Vid ett skyfall? 100-årsregn?Om havet svämmar över tillfälligt?Om havsnivån ökar permanent?Vid långa torrperioder?Vid extrem värme eller kyla?

http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2016/11/klimatanpassning_slutrapport_klimatanpassning_av_helsingborgs_stad.pdf
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Rutiner behövs… 
 

… för en effektiv och funktionell riskhantering  
 
• Regelbunden riskanalys 
• Vid större förändringar 
• Åtgärd vid olycka eller driftstörning 
• Nyupptäckta risker 
  
 

 

Checklista 
avsnitt 2 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rutiner behövs…En effektiv och funktionell riskhantering kräver att processen upprepas med jämna mellanrum. Därför är det bra att ta fram skriftliga rutiner för hur arbetet ska göras. Det underlättar både �genomförandet och möjligheten att jämföra från gång till gång. Riskhanteringen ska täcka in både normal drift och händelser utöver det vanliga, tex olyckor eller driftstörningar. Analys av risker behövs även vid större planerade förändringar i verksamheten.�Ta fram rutiner för  att återkommande analysera och hantera riskeranalysera risker vid större förändringar vidta åtgärder vid olyckshändelse eller driftstörningrapportera och ta hand om risker som uppmärksammas i det dagliga arbetet
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Dokumentation 
 

Dokumentera arbetet så att det blir… 
…lättillgängligt 
…lätt att upprepa 
…överskådligt 

 
Exempel på hur en handlingsplan kan se ut finns här: 
helsingborg.se/riskhantering 
 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
DokumentationDokumentera arbetet på ett sätt som gör detLättillgängligtLätt att upprepaÖverskådligtExempel på handlingsplan finns här: helsingborg.se/riskhantering

https://foretagare.helsingborg.se/regler-tillstand-och-anmalan/miljokrav/miljofarlig-verksamhet/riskhantering-for-verksamhetsutovare/
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Riskhanteringsprocessen 
  
 
 
 

 

1. Identifiera 
risker 

2. Bedöm 
lämpliga åtgärder 

3. Gör en 
handlingsplan 

4. Genomför 
åtgärder 

5. Utvärdera  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Riskhanteringsprocessen De olika stegen i processen ärIdentifiera riskerBedöm lämpliga åtgärderGör en handlingsplanGenomför åtgärderUtvärdera  Vi kommer att gå igenom de olika stegen.
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1. Identifiera risker 
 

• Vad kan hända?  
• Varför kan det hända? 
• Tidigare händelser? Hos oss? Hos andra? 
• Kan en händelse trigga en annan? 
 

 
 

Tänkbara orsaker till olyckor: 
 

• Tekniska brister 
• Brister i underhåll  
• Brister i utbildning  
• Bristande rutiner eller efterlevnad 

• Felaktig teknik, hantering eller metod 
• Brister i kommunikation  
• Brister i dokumentation 
• Den mänskliga faktorn 
• …  

Checklista 
avsnitt 3 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Identifiera riskerRisker kan finnas i olika delar verksamheten och vid olika arbetsmoment.Orsakerna kan vara interna eller bero på händelser utanför den egna verksamheten. Tex tät trafik som ökar påkörningsrisker, en eldsvåda hos en granne eller ett skyfall.En risk kan vara en enkel händelse, tex att en gaffeltruck punkterar en behållare som börjar läcka.En risk kan också var en kedja av händelser, tex ett elfel i en utrustning orsakar gnistbildning, som ger upphov till en brand som sedan sprider sig till en gastub som exploderar. Fundera över vilka olyckshändelser eller driftstörningar, som kunde lett till en olycka, som har hänt hos er tidigare. Känner ni till olyckshändelser som har inträffat i andra liknande verksamheter?
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2. Bedöm lämpliga åtgärder 
 
Hur kan ni minska eller få bort riskerna? 

• Praktiska åtgärder 
• Administrativa åtgärder  
• Organisatoriska åtgärder 

 
 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
2. Bedöm lämpliga åtgärderHur kan ni minska eller helt få bort riskerna?Praktiska åtgärder?invallning, larm, kontrollmätningar, flytta utrustning … Administrativa åtgärder?nya rutiner, kontrollsystem, …Organisatoriska åtgärder?tydlig ansvarsfördelning, ökad kompetens, …
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3. Gör en handlingsplan 
 
• Identifierade risker 
• Lämpliga åtgärder 
• Vem som är ansvarig 
• När åtgärderna ska vara klara 
• Hur åtgärderna ska utvärderas 
 
 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
3. Gör en handlingsplanFör att arbetet med risker ska fungera är det viktigt att dokumentera vad ni kommer fram till, att utse en ansvarig person för respektive arbetsuppgift och att sätta upp deadlines för när åtgärderna ska vara klara.  Dokumentera Identifierade riskerLämpliga åtgärder som ni ska vidtaVem som ansvarar för arbetet När det ska vara klartHur åtgärderna ska utvärderas
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Riskbedömningen gäller för: 
  

Datum: 
  

Genomförd av: 
  

Resultat av riskbedömning Handlingsplan 
Riskkälla Risk Åtgärder Ansvarig Klart 

när? 
Uppföljning
/ kontroll 

Fat för spillolja i verkstad Påkörning av truck leder till 
läckage 

Annan placering, alt. ordna 
påkörnings-skydd 

Verkstadschef April 
2017 

  

  Läckage till golvbrunn Annan placering, alt. ordna 
invallning 

Verkstadschef April 
2017 

  

            
Brand i kemikalieförråd Utveckling av giftig gas  Brandsäker förvaring av vissa 

kemikalier. 
Släckutrustning anpassad efter 
kemikalierna 

Kemikalieansv
arig 

Juni 
2017 

  

            
Lossning av råvara från 
lastbil via slang 

Läckage av råvara till mark 
med brunn 

Rutiner för lossning – alltid 
personal på plats.  
Brunnstätning och 
saneringsutrustning på plats. 

Lagerchef April 
2017 

  

    Undersök möjlighet att 
installera automatisk 
brunnsstängning. 

Miljöansvarig Okt 
2017 

  

            
            
            
            

Exempel på handlingsplan 
 

Checklista 
avsnitt 4 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel på handlingsplan
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4. Genomför åtgärder 
 
Den ansvarige måste få de resurser som krävs 
• Tid 
• Personal  
• Pengar  
• Utbildning och information 

Presentatör
Presentationsanteckningar
4. Genomför åtgärderNästa steg är att genomföra åtgärderna!! För att det ska fungera är det mycket viktigt att den som ansvarar för arbetet får de resurser som krävs. Tid PersonalPengar Utbildning / Information
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5. Utvärdera 
 

Utvärdera enligt handlingsplanen.  
• Önskad effekt? 
• Behövs ytterligare åtgärder? 

 
 

Checklista 
avsnitt 5 

Presentatör
Presentationsanteckningar
5. UtvärderaÅtgärderna i handlingsplanen behöver följas upp och utvärderas, till exempel vid möten med ledningsgruppen. Har åtgärderna fått önskad effekt?Upplever ni att riskerna har minskat?Finns det ytterligare steg att ta?
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Så här kan ni jobba 
 
Undersök och bedöm risker regelbundet! 
 
• Årligen samt vid större förändringar:  

Grundlig genomgång av hela verksamheten 
 

• Några gånger per år:  
Miljöronder för att följa upp åtgärder och fånga upp nya risker 

   
Dokumentera! 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Så här kan ni jobbaArbetet med riskhantering är en återkommande process som följer ett visst mönster.Det är viktigt att allt dokumenteras noggrant.Hur ofta arbetet behöver göras beror på hur stora riskerna är och hur komplex verksamheten är. Det är lämpligt att göra en ordentlig genomgång en gång per år, och alltid vid större förändringar. Under året kan ni göra regelbundna miljöronder där nya risker kan fångas upp. Det är också viktigt att det finns ett enkelt sätt för personalen att rapportera in risker som upptäcks i vardagen och att någon är ansvarig för att ta hand om dessa. 
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Om något ändå händer… 
 
• Var förberedd! 
• Korrekt utrustning 

Sanering, tätning, brandsläckning 
 

 Vet alla var utrustningen  
 finns och hur den används? 

 
• Öva regelbundet! 
• Rapportera till oss 

 
Checklista 
avsnitt 6 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om något ändå händer...Hur noga ni än förebygger olyckshändelser så kan de ändå förekomma. Då är det viktigt att ni är förberedda och vet hur ni ska agera.Försäkra er om att ni har den utrustning som kan behövas och att alla vet hur utrustningen hanteras. Det är även bra att genomföra regelbundna övningar med utrustningen.En del utrustning kräver också underhåll. Om ni har ett underhållssystem så är det lämpligt att lägga in påminnelser om kontroller även av denna utrustning. Om det händer något som kan få en negativ påverkan på miljö eller hälsa så ska ni anmäla det till oss på miljöförvaltningen. Antingen via kontaktcenter eller direkt till den handläggare ni brukar ha kontakt med. Lägg in kontaktuppgifter i era rutiner. 
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Frågor? 
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