INSPEKTIONSUNDERLAG
FÖR TILLSYN AV VERKSAMHETERS EGENKONTROLL
(A, B & C-VERKSAMHETER) UTIFRÅN FÖRORDNINGEN OM
VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL SFS 1998:901 (FVE)
www.miljosamverkansydost.se

INSPEKTIONSUNDERLAG
För tillsyn av verksamheters egenkontroll (A, B & C-verksamheter) utifrån
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901 (FVE)
Arbetsgruppen för projektet ”Uppdatera gammalt material som Miljösamverkan Sydost tagit fram” har 2016
reviderat egenkontrollunderlaget som togs fram 2003. Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll,
också kallad egenkontrollförordning eller FVE, har nu gällt ett antal år och det har bl.a. tillkommit en ny paragraf
7a och vissa miljösanktionsavgifter har tagits bort.
Själva inspektionsunderlaget är indelat i en rubrik, förklarande text, frågor och plats för egna kommentarer. Vi har
valt att placera all lagtext i slutet (punkt 10).
Några förslag på kontroll av B-verksamheters villkor (punkt 8) samt praktiska kontroller vid inspektionen finns
sammanställda under punkt 9.
Underlaget kan användas i sin helhet, eller i utvalda delar, beroende på verksamhetens omfattning.

Innehållsförteckning:
Kontaktuppgifter
Syfte med egenkontroll
1. Egenkontrollprogram
2. Kontroll av det organisatoriska ansvaret
3. Kontroll av utrustning
4. Kontroll av riskbedömning
5. Anmäla olyckor och driftstörningar
6. Kontroll av kemikalielista
7. Kontroll av egna kemiska produkter som släpps ut på marknaden
8. Kontroll av villkor, endast för B-verksamheter
9. Praktiska inslag vid rundvandring
10. Lagstöd
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KONTAKTUPPGIFTER
INNAN BESÖKET
KONTAKTUPPGIFTER
FÖR VERKSAMHETEN:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

VERKSAMHETSNAMN:

________________________________________________________

FASTIGHETSBETECKNING:

________________________________________________________

KONTAKTPERSON:

________________________________________________________

INFORMATION FRÅN TIDIGARE
BESÖK (råd, föreläggande annat):

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

UNDER BESÖKET
DATUM:

________________________________________________________

NÄRVARANDE VID BESÖKET:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

SYFTET MED EGENKONTROLL
Att tillfredställande egenkontroll bedrivs är mycket viktigt och centralt i miljöbalken. Huvudsyftet med detta
underlag är just att kontrollera och stimulera till en effektiv egenkontroll.
Om kraven i egenkontrollförordningen följs håller VU sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljö som
inte nödvändigtvis regleras i tillståndet, ex:
• Egna produkters miljöpåverkan
• Införa rutiner för utbyte av farliga kemikalier mot mindre farliga
• Anpassa kontrollen efter verksamheten
• Uppfylla övriga allmänna hänsynsregler
• Energieffektivisering
Det är bra att verksamheten skriver ner sina rutiner så att kunskapen stannar på företaget och inte försvinner vid
personalbyte, sjukdom, semester m.m.

3

1.

EGENKONTROLLPROGRAM
Egenkontrollförordningen gäller för verksamheter som klassas som A-, B- eller C- verksamheter enligt miljöprövningsförordnigen. Även vissa anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter omfattas, exempelvis bassängbad, skolor och
skärande/stickande verksamhet.

Miljösanktionsavgift utgår om ingen fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret finns. Gäller för A- och B- verksamheter.
1a. Har ni ett egenkontrollprogram?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

1b. Är det fastställt av högsta ansvariga för verksamheten?

❏ Ja

❏ Nej

1c. Är det dokumenterat?

❏ Ja

❏ Nej

Kommentarer:

Se sida 16 för lagstöd.
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2.

KONTROLL AV DET ORGANISATORISKA ANSVARET
Det är viktigt att utse en ansvarig som har kunskap om vilka beslut och föreskrifter som gäller för den egna
verksamheten och se till att dessa följs. Det är också viktigt att ansvarig har de resurser som krävs.

Miljösanktionsavgift utgår om ingen fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret finns. Gäller för A- och B- verksamheter.
2a. Finns ansvarig/ansvariga utsedd för att följa upp miljöbalkens bestämmelser (föreskrifter, tillstånd, mm)?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

2b. Har ni sammanställt de lagar i miljöbalken (förordningar och föreskrifter)
som gäller just för er verksamhet?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

2c. Är det organisatoriska ansvaret dokumenterat?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

2d. Är det organisatoriska ansvaret fastställd av VD/styrelse?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

Om nej: Verksamheten är skyldig att ha en fastställd dokumentation över det organisatoriska ansvaret.
Dokumentet ska undertecknas av VD/styrelse. Delegerat ansvar ska tilldelas tid, utbildning och pengar. Ansvaret
ska tilldelas en befattning/person (inte en avdelning!).

Kommentarer:

Se sida 16 för lagstöd.

5

3.

KONTROLL AV UTRUSTNING
För att VU ska kunna visa för tillsynsmyndigheten (TM) att man följer lagen ska skriftliga rutiner för kontroll av
drift- och kontrollutrustning finnas och eventuella mätresultat sparas. (Kalibrering av ett mätinstrument är ett exempel
på kontroll av utrustning.) Preskriptionstiden för miljöbrott är mellan två till fem år, därför är det viktigt att VU sparar
sina protokoll (observera att olika dokument ska sparas olika länge).

Miljösanktionsavgift utgår om det inte finns några dokumenterade rutiner för fortlöpande
kontroll. Gäller för A- och B- verksamheter.
Miljösanktionsavgift utgår om utförda mätningar och provtagningar inte dokumenteras.
Gäller för A-, B-, och C-verksamheter.
3a. Finns skriftliga rutiner för kontroll av driftutrustningen?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

❏ Inte aktuellt

3b. Finns skriftliga rutiner för kontroll av mätutrustningen?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

❏ Inte aktuellt

3c. Hur länge sparar ni kontrollresultaten? ............................................
3d. Vilka utrustningar/moment utgör en risk och kan orsaka skador på hälsa och miljö?
(Se avsnitt riskbedömning)

Kommentarer:

Se sida 16 för lagstöd.
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4.

KONTROLL AV RISKBEDÖMNING
VU ska fortlöpande och systematisk ta reda på vilka risker det finns inom verksamheten, samt hur dessa kan påverka
hälsa och miljö. Undersökningar och resultat ska dokumenteras. Riskbedömningens omfattning och revidering avgörs
av verksamhetstypen. Ett bra stöd i utformningen av en riskbedömning finns i Handboken om egenkontroll, sida 46-47.
Många verksamheter genomför riskbedömningar och tar fram åtgärdsplaner utifrån bedömningen.
Det är bra att ha färdiga handlingsrutiner om en olycka skulle inträffa. Ändringar i verksamheten innebär ofta en ändrad
riskbedömning, därför är det viktigt att löpande se över riskbedömningen.

4a. Finns en dokumenterad riskbedömning?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

Om ja:
4b. Revideras riskbedömningen vid förändringar i verksamheten?

❏ Ja

❏ Nej

4c. Finns där en åtgärdsplan kopplat till riskbedömningen?

❏ Ja

❏ Nej

Kommentarer:

Se sida 16 för lagstöd.
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5.

KONTROLL AV UTRUSTNING
Allmän information: Om en driftstörning/olycka inträffar som kan påverka människors hälsa eller miljö ska VU
omgående meddela TM.
TM ska informeras vid olyckor på företaget. Ett snabbt ingripande kan motverka att föroreningen sprider sig.

5a. Vad anser ni är en driftstörning?

5b. Ge exempel på en driftstörning från er verksamhet som kan påverka människors hälsa och miljön?

5c. Finns rutiner för att underrätta TM vid olyckor eller driftstörningar?

❏ Ja

❏ Nej

5d. Finns en ansvarig utsedd att informera TM?

❏ Ja

❏ Nej

Om nej under 5c och 5d:
Verksamheten är skyldig att omedelbart kontakta TM vid driftstörning som kan leda till olägenhet för hälsa och
miljö. Att inte iaktta detta är straffbart (försvårande av miljökontroll MB 29:5)
Det ska finnas skriftliga rutiner för kontakt med myndighet när denna är stängd/öppen.
Exempel på driftstörningar: Överskridande av villkor, brand, okontrollerade utsläpp, olycka och onormalt buller.

Kommentarer

Se sida 16 för lagstöd.
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6.

KONTROLL AV KEMIKALIELISTA
Genom att ha kontroll över kemikaliehanteringen visar VU att lagen följs. VU säkrar att de kemikalier som köps in och
används är de bästa ur miljö- och hälsosynpunkt och att de löpande byts ut mot miljövänligare alternativ.
En ansvarig måste utses för att kontrollera om verksamhetens kemikalier är tillåtna att använda eller är på väg att fasas
ut. Det är viktigt att ansvarig löpande får utbildning inom området.
De som arbetar med kemikalier har rätt att få information genom att ha tillgång till aktuella säkerhetsdatablad.

Miljösanktionsavgift utgår om det inte finns någon kemikalielista.
Gäller för A- och B- verksamheter.
6a. Finns en ansvarig utsedd för kemikaliehanteringen?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

6b. Finns en kemikalieförteckning?
(Kemikalieförteckningen bör uppdateras kontinuerligt eller minst en gång om året.
Kemikalieförteckningen ska sparas i 10 år, se lagstöd.)

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

Om ja under fråga 6b.
6c. Innehåller kemikalieförteckningen produktnamn?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

6d. Innehåller kemikalieförteckningen användningsområde?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

6e. Innehåller kemikalieförteckningen använd mängd per år?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Delvis

6f. Finns rutiner för kontroll av produktens hälso- och miljöskadlighet?

❏ Ja

❏ Nej

Kontroll av produktens hälso- och miljöskadlighet kan exempelvis ske genom att kontrollera om produkten
innehåller tillståndsämnen, kandidatämnen, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen.
6g. Finns uppgifter om klassificering utifrån miljö- och hälsofarlighet?

❏ Ja

❏ Nej

Klassificering innebär att på ett systematiskt sätt ta reda på en produkts farliga egenskaper med avseende
på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror som till exempel brand- och explosionsfara. De olika farorna är
uppdelade i faroklasser som beskriver typ av fara, som exempelvis ”Akut toxicitet” eller ”Brandfarliga vätskor”.
Faroklasserna är i sin tur uppdelade i kategorier som beskriver graden av fara.
Faro och skyddsangivelser (CLP förordningen) motsvarar tidigare R och S fraser (KIFS).

Kommentarer:

Se sida 16 för lagstöd.
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FAKTA
Tillståndsämnen
För att få använda eller släppa ut vissa särskilt farliga ämnen på marknaden behöver verksamheten
tillstånd. Detta gäller oavsett vilken mängd som hanteras. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till
Reach-förordningen eller i nedanstående länk. Reglerna gäller i hela EU. Tillstånd söks hos Echa.
Listan finns här: www.echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
Kandidatämnen i kandidatförteckningen
Europeiska kemikaliemyndigheten Echa publicerar löpande en lista över särskilt farliga ämnen. Denna lista
kallas för kandidatförteckningen. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda
krav på information, anmälan och tillstånd.
Listan finns här: www.kemi.se/files/0b7a5a27e5b840d29a37b24e33c89bc5/
amnen_pa_kandidatforteckningen_konsoliderad.pdf
Utfasningsämne
Inom denna nivå finns de allvarligaste egenskaperna såsom cancerogena, ozonstörande, PBT/vPvB ämnen=
svårnedbrytbara (P), bioackumulerande (B) och giftiga (T), alternativt mycket långlivade (vP) och mycket
bioackumulerande (vB), särskilda farliga metaller (Cd, Pb, Hg) samt hormonstörande ämnen.
Prioriterad Riskminskningsämne.
I nivån prioriterad riskminskning finns egenskaper såsom mycket hög akut giftighet, allergiframkallande,
mutagena, miljöfarliga långtidseffekter, potentiella PBT m.m.
Priodatabasen ger verksamheterna stöd i arbetet med att fasa ut farliga ämnen, se: www.kemi.se/prio-start
Kriterierna för ”PRIO-ämnena” är framtagna mot bakgrund av vårt nationella miljömål för en Giftfri miljö
och mot bakgrund av EU:s kemikalielagstiftning Reach. Förutom tillstånds och kandidatämnen hör också
alla ämnen som på grund av bristfälliga uppgifter inte klassificerats som hälso- och miljöfarliga idag, men
som kan komma att klassificeras när mer uppgifter kommer fram om dem. Till de farliga ämnena hör också
sådana som uppvisar andra farliga egenskaper än de som täcks in av dagens klassificeringssystem.
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7.

KONTROLL AV EGNA KEMISKA PRODUKTER SOM SLÄPPS
UT PÅ MARKNADEN

Säljer företaget kemiska produkter som:
7a. De tillverkar själva?

❏ Ja

❏ Nej

7b. De importerar?

❏ Ja

❏ Nej

7c. De förpackar i eget namn?

❏ Ja

❏ Nej

7d. De ändrar namnet på?

❏ Ja

❏ Nej

7e. De packar om?

❏ Ja

❏ Nej

Om ja under fråga 7a-7e.
Verksamheten är skyldig att ha dokumenterade rutiner för att klassificera och märka produkten rätt och utforma
ett säkerhetsdatablad.
Detta gäller endast om verksamheten tillverkar/importerar i eget namn och förpackar följande:
1. 25 olika kemiska produkter som innehåller ett farligt ämne enligt klassificeringen och märkningen av kemiska
produkter.
eller
2. En kemisk produkt som innehåller ett särskild farligt ämne (SFS 2 § 2008:245).
eller
3. Minst en produkt som innehåller ett ämne som finns i kandidatförteckningen.
(Verksamheten är även skyldig att anmäla detta till produktregistret och registrera ämnet hos ECHA.
www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-om-klassificerings-och-markningsregistret.pdf)

Kommentarer:

Se sida 16 för lagstöd.
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8.

KONTROLL AV VILLKOR, ENDAST FÖR A OCH B- VERKSAMHET

Hur kontrolleras ett villkor?
Välj en villkorsparameter med ett gränsvärde/riktvärde där villkoret kontrolleras med ett mätinstrument.
Ange villkorsnummer: .....................................................................
Instrumentets namn: ..................................................................................................................................................................................
Finns skriftliga rutiner för kontroll av mätinstrument?

❏ Ja

❏ Nej

Om ja:
När kalibrerades utrustningen senast? ........................................................................

Finns intyg?

❏ Ja

❏ Nej

Vem ansvarar för att detta sker? Namn: ............................................................................................................................................
Finns rutiner för att åtgärda konstaterade brister i kontrollutrustningen?

❏ Ja

❏ Nej

Om nej:
Verksamheten är skyldig att dokumentera kontroll av utrustning för drift och kontroll för att förebygga skador på
hälsa och miljö.

Kommentarer:
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9.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR/INSLAG VID RUNDVANDRING

Faropiktogram

Kemikalier
Välj ut minst en kemisk produkt som är märkt som hälso- eller miljöfarlig.

Produktens namn: .......................................................................................................................................................................................
Finns den med på kemikalielistan?

❏ Ja

❏ Nej

Finns säkerhetsdatablad?

❏ Ja

❏ Nej

Produktens namn: .......................................................................................................................................................................................
Finns den med på kemikalielistan?

❏ Ja

❏ Nej

Finns säkerhetsdatablad?

❏ Ja

❏ Nej

Produktens namn: .......................................................................................................................................................................................
Finns den med på kemikalielistan?

❏ Ja

❏ Nej

Finns säkerhetsdatablad?

❏ Ja

❏ Nej

Är säkerhetsdatablad tillgängliga
för personalen och skrivna på svenska?

❏ Ja

❏ Nej

Är säkerhetsdatabladen aktuella?

❏ Ja

❏ Nej

Se sida 18 för lagstöd*.

Oljeavskiljaren
Få företaget att visa att larmet till oljeavskiljaren fungerar (vid att dra i nivå givaren).
Fungerade larmet?

❏ Ja

Kommentarer:

Se sida 18 för lagstöd *.
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❏ Nej

9.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR/INSLAG VID RUNDVANDRING

Cistern
Finns besiktningsintyg?

❏ Ja

❏ Nej

❏ Ja

❏ Nej

När besiktigades cisternen senast? ...........................................
Finns risk för förorening av yt-, grund- eller dagvatten?

Kommentarer:

Vatten och avlopp
Finns risk för kemikaliespill till VA nätet? Exempelvis vid lastning/lossning?

❏ Ja

❏ Nej

Finns utrustning för att förhindra/samla upp spill?

❏ Ja

❏ Nej

Kommentarer:
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9.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR/INSLAG VID RUNDVANDRING

Farligt avfall
Vem ansvarar för hanteringen av farligt avfall? Kontrollera uppmärkning, förvaring, transport.
Finns rutiner för uppsamling av farligt avfall vid spill?

❏ Ja

❏ Nej

Upprättas transportdokument?

❏ Ja

❏ Nej

Antecknas uppkommen mängd farligt avfall?

❏ Ja

❏ Nej

Det är företagets skyldighet att kontrollera att transportören har tillstånd/ är anmäld. Verksamhetens egen
transport av mindre mängder skall anmälas till Länsstyrelsen. Företaget är skyldig att anteckna uppkommen
mängd, typ av avfall och vart avfallet transporteras.
Kommentarer:

Övrigt
(exempelvis kontroll av annan utrustning som utgöra ett riskmoment)
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10.

LAGHÄNVISNING

Punkt 1 och 2
4§ Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de
frågor som gäller för verksamheten enligt
1. miljöbalken,
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som
avses i 1 och 2.
Förordningen om miljösanktionsavgifter SFS 2012:259 12:1
Punkt 3
5§ Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i
gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.
Det som föreskriv i första stycket ska dokumenteras.
Förordningen om miljösanktionsavgifter SFS 2012:259 12:2 samt 12:4
Punkt 4
6§ 1:stycket Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från
hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.”
Punkt 5
6§ 2: stycket Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll:
” Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors
hälsa eller miljö, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.”
Punkt 6 a
4§ Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901.
För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de
frågor som gäller för verksamheten enligt
1. miljöbalken,
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som
avses i 1 och 2.
Punkt 6b-g
7§ Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901
Verksamhetsutövare ska förteckna de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära
risker från hälso- eller miljösynpunkt.
Förteckningen ska uppta följande uppgifter om produkterna:
1. Produktens namn.
2. Omfattning och användning av produkten.
3. Information om produktens hälso- och miljöskadlighet.
4. Produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.
Förordningen om miljösanktionsavgifter SFS 2012:259 12:3§
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10.

LAGHÄNVISNING

Punkt 7 a-e
7a§ Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901.
Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden och har tillverkat, i eget namn förpackat, packat om eller
ändrat namn på produkten eller fört in den till Sverige, ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera och
märka produkten rätt, upprätthålla kompetens enligt kraven i artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006 samt
utarbeta och utfärda säkerhetsdatablad om verksamheten omfattar:
1. fler än 25 olika kemiska produkter som innehåller ett ämne som är farligt enligt bestämmelser om klassificering
och märkning av kemiska produkter
2. minst en kemisk produkt som är särkskilt farlig enligt 2§ förordningen (2008:245) om kemiska produkter och
biotekniska organismer, eller
3. minst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på den kanditatförteckning som anges i
artikel 59 i förordningen (EG) nr 1907/2006. Förordning (2011:22).
Reachförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr.1907/2006, avdelning IV.
Artikel 36:
Alla tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer skall sammanställa den information som de
behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning och hålla den tillgänglig under minst tio år efter
det att de senast tillverkade, importerade, levererade eller använde ämnet eller beredningen. (…)
*Punkt 9
Reachförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr.1907/2006, avdelning IV.
Artikel 31.1:
Leverantören av ett ämne eller en beredning skall förse mottagaren av ett ämne eller en beredning med ett
säkerhetsdatablad som sammanställs i enlighet med bilaga II (…)
Artikel 31.5:
Om den berörda medlemsstaten inte föreskriver något annat skall säkerhetsdatabladet tillhandahållas på ett
officiellt språk i de(n) medlemsstat(er) där ämnet eller beredningen släpps ut på marknaden.
**
Reachförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr.1907/2006, avdelning IV.
Artikel 35:
Arbetstagare och deras representanter skall av sin arbetsgivare beviljas tillgång till information som har lämnats i
enlighet med artiklarna 31 och 32 beträffande ämnen eller beredningar som de använder eller kan exponeras för i
sitt arbete.
***
Artikel 31.9
Leverantörerna skall utan dröjsmål uppdatera säkerhetsdatabladet
a) så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller ny information om faror blir tillgänglig,
b) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats,
c) när en begränsning har fastställts.
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