Tillsynsmyndigheten
Tillsynsmyndigheten kontrollerar främst att egenkontrollförordningens krav efterlevs, men kan komma med värdefulla synpunkter.

Information

Bättre koll med egenkontroll!

Rapporten i sin helhet kan läsas på Miljösamverkans hemsida:
www.kalmar.regionforbund.se
Mera information om egenkontrollförordningen (1998:901) med
tillhörande råd (NFS 2001:2) samt handboken ”Egenkontroll - en
fortlöpande process” (2001:3) finns även att hämta på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se

Miljösamverkan Sydost är ett regionalt projekt som syftar till
att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i Kalmar län och
ge stöd både till myndighetsutövning och mer informativa och
förebyggande insatser. Miljöenheterna i alla länets kommuner
och hos Länsstyrelsen samt Regionförbundet driver projektet
tillsammans.

Information om egenkontrollprojektets resultat
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Under 2003 har 626 företag i Kalmar län fått skriftlig information om
egenkontrollförordningen. 95 av dessa företag har fått besök av sin
tillsynsmyndighet och vi vill med denna broschyr informera om
projektets resultat.

• Företagen och inspektörerna uppskattade dialogen och
rådgivningen som gavs av tillsynsmyndigheten vid inspektionen.
• Många företag tillämpar produktvalsprincipen.

Varför är egenkontrollförordningen så bra?

• Hälften av de anmälningspliktiga C-företagen behöver införa
egenkontroll i sin verksamhet!
• Många företag saknar en riskbedömning av såväl stora som små
risker, hålla bedömningen aktuell och skriva åtgärdsplaner med
syfte att minimera riskerna!
• Kontakta omedelbart och alltid er tillsynsmyndighet vid
driftstörningar eller andra tillbud!
• Kom ihåg att spara eventuella analysprotokoll i 5 år!
• Kemikalielistorna ska kompletteras med uppgifter på hur
kemikalierna klassas och uppgifter på deras hälso- och miljöskadlighet. Dessa uppgifter finns att tillgå i kemikaliens säkerhetsdatablad/varuinformationsblad. Säkerhetsdatabladen ska vara
aktuella och följa med vid kemikalieleveransen.

Kraven i förordningen ger ert företag en överblick av företagets
miljöpåverkan och därmed goda förutsättningar att minska riskerna
för skador på hälsa och miljö.

Vilka krav ställer egenkontrollförordningen på
företaget?
Kortfattat innebär egenkontrollförordningen att verksamheten ska ha
skriftliga rutiner för:
• Vem som ansvarar för att verksamheten drivs på ett miljöriktigt
sätt.
• Hur drift- och kontrollutrustningen underhålls och analysresultat
sparas.
• Vilka stora och små miljörisker som finns och hur dessa följs upp.
• Vem som kontaktar miljömyndigheten vid driftstörningar alla
dygnets timmar.
• En kemikalielista med uppgifter om namn, mängd, användningsområde, klassificering och uppgifter om kemikaliernas hälso- och
miljöskadlighet.

Hur gick det?
Det här var bra:
• De flesta företag känner till egenkontrollförordningen.
• Många företag i länet har infört egenkontrollförordningen i sin
verksamhet.

Det här måste bli bättre:

Stöd och hjälp
Konsultcheck!
En konsult kan hjälpa ert företag med att införa egenkontrollförordningen i verksamheten. Företag med upp till 49 anställda kan
få 50 % av kostnaderna täckta om en extern konsulthjälp anlitas vid
införandet av egenkontrollförordningen.
Kontakta Jan Tordkvist eller Åsa Peterson på Regionförbundet för
mera information, tel. 0480-44 83 61.
Branschorganisationer!
En del branschorganisationer har tagit fram material som kan
användas specifikt av verksamhetsutövaren för att bygga upp en
fungerande egenkontroll. Kontakta er branschorganisation för mera
information.

