Företagets egenkontroll
Socialförvaltningen, stöd och utvecklingsenheten

- framförhållning i miljöarbetet

Egenkontroll är ett viktigt begrepp i miljölagstiftningen. Det handlar om att du som företagare ser över
din verksamhet och förebygger risker för människors hälsa och miljön. Här får du en kort information,
samt uppgifter om var du kan få veta mer.

Vem ska göra egenkontroll?
Om du driver en verksamhet som kan påverka
människor eller miljö på ett negativt sätt så ska du
ha en egenkontroll. Det betyder att du ska planera
och kontrollera för att förebygga sådan påverkan.
Det gäller både fasta och tillfälliga verksamheter.

Varför ska jag göra egenkontroll?
Miljöenheten i Botkyrka är den myndighet som
kontrollerar företagens miljöpåverkan. Men den
kontrollen kan aldrig bli heltäckande. Du som
företagare är bäst insatt i din verksamhet.
Miljöbalken ställer tydliga krav på att du också ska
undersöka var miljö- och hälsoriskerna finns.
Egenkontroll är en metod och ett tankesätt som går
att använda även för andra ämnesområden. Detta
gäller till exempel säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet.
Förebyggande åtgärder är ofta effektivare och
billigare än att rätta till saker i efterhand.

Hur går det till?
Tänk igenom vilka miljöaspekter din verksamhet
har. Avfall, avlopp och kemikalier är exempel på
miljöfrågor som berör många verksamheter.
Ta fram en skriftlig rutin för egenkontrollen. Rutinen
bör ange vad som ska kontrolleras, hur ofta och av
vem. Kontrollerna bör skrivas ned. Miljöenhetens
förtryckta journalblad kan användas som stöd
(dessa finns för bland annat farligt avfall och kontroll
av oljeavskiljare).

En pågående process
Efter en tid kan det vara dags att utvärdera och
uppdatera egenkontrollen. Tittar ni på rätt saker?
Har verksamheten förändrats? Har lagstiftningen
ändrats? Egenkontrollen ska vara anpassad till
verksamheten för att den ska fylla sin funktion.

Förordningen om egenkontroll
Den som driver en verksamhet som är tillståndseller anmälningspliktig enligt miljöbalken berörs
också av förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll. Det innebär att kraven på
egenkontrollens innehåll är mer specifika. En
sammanfattning av rutiner som ska finnas är:
1. Fastställd ansvarsfördelning för frågor som
rör miljöbalken och tillsynsmyndighetens
beslut
2. Fortlöpande kontroll av att utrustning hålls i
gott skick
3. Återkommande riskbedömning av verksamheten med avseende på hälsa och
miljö
4. Information till tillsynsmyndigheten vid
driftsstörningar som kan leda till skador för
hälsa eller miljö
5. Förteckning över kemiska produkter som
används, samt i vilken mängd

Kontakta miljöenheten om du är osäker på om ditt
företag är tillstånds- eller anmälningspliktigt, eller
om du har andra frågor.

Kontakter
Botkyrka kommun, miljöenheten
08-530 610 00
www.botkyrka.se
Naturvårdsverket
08-698 10 00

www.naturvardsverket.se

Botkyrka kommun, miljöenheten – sbf@botkyrka.se

