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Att komma igång medegenkontroll
Din egenkontroll ska hjälpa dig att ha koll på hur din verksamhet påverkar miljön och om
du följer de krav som ställs. Syftet är att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. Egenkontrollen ska vara en del av den löpande verksamheten
och är en process som utvecklas över tiden. Utforma egenkontrollen så att du själv kan
förvissa dig om att din verksamhet fungerar bra och så att du kan visa detta för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
För att komma igång med egenkontrollen
kan du ha hjälp av följande frågeställningar:
 Vilka krav ställs på verksamheten, t.ex.
lagar, förordningar, föreskrifter, tillstånd,
beslut etc. Hur håller vi oss uppdaterad
om kraven? Hur för vi vidare information om vilka krav som gäller till anställda och övriga berörda?
 Vad behöver vi ta reda på om förhållandena och riskerna i vår verksamhet? Hur
gör vi det och hur ofta?
 Vilka åtgärder behöver vidtas för att
verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med gällande krav?
 Hur följer vi upp att åtgärder gett resultat?
 Vilka löpande åtgärder/kontroller ska
vidtas för att upprätthålla det som är
bra?
 Hur hanterar vi, bedömer och följer upp
driftsstörningar, olyckor, klagomål och
dylikt?
 Räcker våra kunskaper till för att utföra
miljöarbetet och följa bestämmelserna?
Behövs utbildning eller inhyrd personal?

 Vilka skriftliga rutiner behöver vi ha för
att få miljöarbetet att fungera?
 Hur dokumenterar vi de kontroller och
åtgärder som genomförs?
 Vem har ansvar för vad?
Här är exempel på områden som din verksamhet bör ha koll på inom egenkontrollen:
 Utsläpp till luft, till exempel lösningsmedel, stoft och luktande ämnen
 Utsläpp till vatten
 Markförorening
 Buller
 Energianvändning
 Transporter
 Inköp, hantering och förvaring av kemiska produkter
 Sortering, förvaring och övrig hantering
av avfall och farligt avfall
 Reningsutrustning, till exempel
oljeavskiljare och slamavskiljare
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