
MILJÖFÖRVALTNINGEN 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN 

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



2018-12-11 

Vad innebär riskhantering? 
 
Regelbundet! 
Systematiskt! 
Dokumentera! 
 
Identifiera och bedöma risker 
Lämpliga åtgärder  
Handlingsplan 
Genomföra åtgärder 
Kontrollera och följa upp 

 
 

 
 

 

Checklista 
avsnitt 1 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad innebär riskhantering? I lagtexten står det att ni ska arbeta med risker fortlöpande och systematiskt, vilket innebär att ni behöver �arbeta aktivt för att uppfylla kraven och minska riskerna vid verksamheten.Planera arbetet noga innan ni börjarDokumentera HUR det ska göras, och VAD som görsÅterkommande tillfällen med regelbundet intervall Genomför arbetet på samma sätt varje gång – det underlättar utvärderingar och jämförelser 
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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 riskområden Hantering 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
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 
 
Krav enligt egenkontrollförordningen  
för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns 
 

Dokumentationen ska minst innehålla:  
• Ansvarsfördelning  
• Vad ni har undersökt 
• Hur ni har gjort 
• Identifierade risker 
• Bedömning av riskerna  
• Handlingsplan 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dokumentation För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns det lagkrav på att arbetet med risker�ska dokumenteras. Även om det inte är ett krav så är det ändå lämpligt att även andra verksamheter dokumenterar�på samma sätt, eftersom det underlättar arbetet!Dokumentationen ska minst innehålla:Ansvarsfördelning Vad ni har undersöktHur undersökningen har gått tillVilka risker ni har upptäcktVilken bedömning ni har gjort av riskerna Hur ni har värderat vad som behöver åtgärdas, inklusive handlingsplan
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Riskhanteringsprocessen 
 

1. Identifiera och 
värdera risker 

2. Bedöm 
lämpliga åtgärder 

3. Gör en 
handlingsplan 

4. Genomför 
åtgärder 

5. Utvärdera  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Riskhanteringsprocessen Inom riskområdet förekommer en hel del termer och begrepp. När vi pratar om riskhantering menar vi hela processen från det att ni identifierar risker fram tills ni har genomfört och följt upp eventuella åtgärder, samt … …. att ta fram rutiner för att driva en återkommande process …… och rutiner för att ta hand om risker som uppmärksammas mellan de planerade genomgångarna av verksamheten.
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Identifiera och värdera risker  
 
• Vem? – Tänk på kompetens och befogenheter 
• Har vi bra underlagsmaterial? 
• Sannolikhet och konsekvens för identifierade risker? 

 
 

Konsekvens- 
klass  

 Område Omfattning  

1  Små  Miljö  Liten påverkan och utbredning. Ingen sanering  
2  Måttliga  Miljö  Liten påverkan och utbredning. Enkel sanering  
3  Stora  Miljö  Stor utbredning. Måttlig påverkan. Enkel sanering  
4  Mycket stora  Miljö  Stor utbredning måttlig påverkan. Svår sanering  
5  Katastrof  Miljö  Stor utbredning och påverkan. Svår sanering  

 

Sannolikhets- 
klass  

Frekvens  

1  Extremt osannolik  Mindre än en gång på 1000 år  
2  Osannolik  En gång per 100-1000 år  
3  Liten sannolikhet  En gång per 10-100 år  
4  Sannolikt  En gång per 1-10 år  
5  Mycket sannolikt  Mer än en gång per år  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Identifiera och värdera riskerViktiga saker att tänka på i inledningen är:Bemanning – Vem eller vilka ska identifiera och bedöma riskerna?Har de rätt kompetens och tillräckliga befogenheter? Exempelvis: Miljöansvarig, processingenjör, underhållspersonal och skyddsombud. Ledningen. �Underlagsmaterial – Vilken information har vi? Vad behöver vi ta fram?Exempelvis: Tidigare undersökningar, byggnadsritningar, processcheman, rörscheman, information om ingående material och kemikalier, driftsinstruktioner, rutiner, säkerhetsutrustning och ansvarsfördelning.För att värdera riskerna behövs en klassificering med avseende på sannolikhet för att en händelse ska inträffa�och konsekvensen om den inträffar.I bilden visas exempel på hur dessa sannolikheter och konsekvenser kan bedömas i form av matriser.Kriterierna bör fastställas före identifieringen av riskerna. Även om vi just nu inte pratar om arbetsmiljö så är det naturligt att ta fram konsekvenser för arbetsmiljön samtidigt,�eftersom allt hänger ihop. Riskbedömningar av arbetsmiljön behövs ju också, det är bara en annan lagstiftning. 
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Tänkbara orsaker till olyckshändelser 
 

• 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
Tänkbara orsaker till olyckshändelserDet finns många olika anledningar till att en oönskad händelse inträffar…Tekniska brister i utrustningBrister i underhåll av utrustning eller lokalerBrister i utbildning av personalBristande rutiner och/eller brister i hur dessa efterlevsFelaktiga tekniker, handhavande eller arbetsmetoderBrister i kommunikation Brister i dokumentation av beslut eller rutiner Den mänskliga faktorn… 
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Grovanalys * 
 
Bygger på alla tänkbara riskscenarier 
 
1. Analysera risker – händelseförlopp, möjliga orsaker, konsekvenser 
2. Uppskatta sannolikheten 

* Finns även andra metoder 

Presentatör
Presentationsanteckningar
GrovanalysEn grovanalys bygger på alla tänkbara riskscenarier inom systemet.Små och storaSannolika och osannolikaMetoden använder sig av två stegAnalysera risker med avseende på händelseförlopp, möjliga orsaker och konsekvenser. Uppskatta sannolikheten för att respektive händelse ska inträffa. Tänk på… Händelser som har inträffat tidigareHändelser som uppenbart kan inträffaOsannolika händelserKombinationer av separata händelserHändelser som ska förhindras av system, operationella rutiner eller underhåll



2018-12-11 

 
 

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

Ko
ns

ek
ve

ns

Sannolikhet

Checklista 
avsnitt 4 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Grovanalys – fortsättningSå här kan det se ut vid en identifiering och klassning av risker. Risken, möjliga orsaker och konsekvenser dokumenteras i en tabell, �tillsammans  med siffror för klassningen, eller värderingen som det också kallas.De olika riskerna placeras sedan in i ett rutnät, en matris, utifrån sannolikhet och konsekvens.Färgerna i de olika rutorna visar på vilka risker som måste åtgärdas och vilka som kan anses acceptabla. Vi har samlat information på en hemsida, som jag ska visa snart, där det finns länkar till mallar. 



2018-12-11 

Åtgärder och handlingsplan 
 

• Finns behov av åtgärder? 
• Lägg in åtgärder i en handlingsplan 
• Utse ansvariga 
• Sätt deadlines 

 
• Lägg in åtgärder i underhålls- eller 

planeringssystem om ni har ett sådant 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åtgärder och handlingsplanNär ni väl har identifierat och klassificerat era risker, och gjort en bedömning av vilka som måste åtgärdas�är det dags för nästa steg…… att komma fram till lämpliga åtgärder för att minska riskerna. Åtgärderna lägger ni in i en handlingsplan. Det är viktigt att från början utse en ansvarig för varje åtgärd och att sätta upp deadlines, �annars är risken stor att det drar ut på tiden eller faller mellan stolarna. Har ni ett planeringssystem för underhåll och liknande så kan det vara en bra idé att även lägga in �de riskreducerande åtgärderna i det systemet. 
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Riskanalys och handlingsplan 

H M E
Brand i  kemikalieförråd Elfel/kortslutning Utveckling av giftig 

gas
1 5 3 4 Brandsäker förvaring av vissa 

kemikalier.
Kemikalieansvarig juni 2017

Släckutrustning anpassad efter 
kemikalierna

Kemikalieansvarig juni 2017

Överfyllnad av 
lagertank utomhus

Överfyllnadsskydd ur 
funktion

Läckage ti l l  omgivande 
mark (inga brunnar)

2 1 2 2 Rutin för regelbundna 
kontrolelr av 
överfyllnadsskyddet

Lagerchef april  2017

Saneringsutrustning på plats. Lagerchef april  2017

Kemikaliespridning 
som följd av stor 
översvämning

Stor vattenläcka, 
extremt skyfall, 
brandbekämpning

Kemikaliespridning ti l l  
omgivningen

1 1 4 4 Utredning kring möjlighet att 
anlägga uppsamlingsmagasin

Ledningsgruppen januari 2018

Dunk med bilschampo 
välter i  tvätthallen

Påkörning, annan yttre 
påverkan

Bilschampo rinner ner i  
tvättrännan. Slår ut 
funktionen i  
oljeavskil jaren. 

Koncentrerat schampo 
påverkar OA så att 
oljan inte samlas upp. 
Extra tömning av OA 
kan behövas. 

3 1 2 3 Se över placeringen. Invallning 
och påörningsskydd. 

Tvättansvarig maj 2017

* H = Hälsa, M = miljö, E = Ekonomi

Identifierad risk Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentar Åtgärder Ansvarig Klart när?
Uppföljning/ 

kontrollSannolikhet

Riskvärdering
Konsekvens 

Checklista 
avsnitt 5 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Riskanalys och handlingsplan Så här kan den färdiga handlingsplanen se ut, med både risker, värdering, åtgärder och uppföljning. 
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Utvärdera och följa upp 
 
• Rutiner för uppföljning – När? Hur?  
• Utse ansvarig för uppföljning 
• Stäm av regelbundet  
• Utvärdera åtgärder – Effekt?  
• Dokumentera kontinuerligt 
 

 

Checklista 
avsnitt 6 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utvärdera och följa uppArbetet behöver följas upp regelbundet, till exempel i ledningsgruppen eller vid särskilda miljöronder. Ta fram rutiner för uppföljningen och utse en ansvarig person. Gör regelbundna avstämningar, och utvärdera de åtgärder som har vidtagits, för att se om de har fått önskad effekt. Och glöm inte att dokumentera arbetet kontinuerligt. 
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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 7 

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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