
Som verksamhetsutövare är du skyldig att planera och kontrollera verk-
samheten för att motverka och förebygga olägenheter för människors  
hälsa och miljön. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa rutiner och för 
att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav 
på hänsyn till hälsa och miljö. 
För verksamheter med beteckningen B och C enligt Miljöprövningsför-
ordningen (SFS 2013:251) finns det särskilda krav på egenkontrollen. 
Kraven framgår av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. 

Egenkontroll för miljöfarliga 
B- och C-verksamheter

Du omfattas av krav på egenkontroll
Egenkontrollen ska beskriva verksamhetens  
rutiner för drift, skötsel, underhåll, åtgärder och 
liknande. En fungerande egenkontroll visar att din 
verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lag-
stiftning. Egenkontrollen fungerar även som ett 
system för ditt företags miljöarbete, som ska bidra 
till en hållbar utveckling.

Dokumenterad egenkontroll
Punkterna nedan ska finnas i din verksamhets  
dokumenterade egenkontroll:

1.  Organisatoriskt ansvar 
Det organisatoriska ansvaret ska vara fördelat.  
Den person som har ansvaret ska ha getts förut-
sättningar i form av kunskaper, befogenheter och 
resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras 
och är fastställt av högsta ansvarig.

2. Rutiner för drift och kontroll av bland  
annat utrustning 
Det ska finnas rutiner för skötsel och underhåll. Det 
ska även finnas rutiner för kalibrering och avläsning 
av instrument samt för hur avvikelser och brister 
identifieras och åtgärdas. 

Alla rutiner ska dokumenteras.

3.  Riskbedömning av verksamheten 
Riskbedömningar ska göras kontinuerligt och då 
verksamheten ändras. Riskbedömningarna ska 
dokumenteras och uppdateras regelbundet t.ex. en 
gång  per år eller  oftare.

4. Rutin vid olyckshändelse 
Rutiner ska finnas där det framgår vem som ska 
kontaktas i händelse av olycka och hur det ska ske. 
Det ska även framgå att miljö- och hälsoskydds-av-
delningen ska kontaktas om risk för olägenhet finns. 

5. Förteckning över kemiska produkter 
som används
• produkten eller organismens namn 
• omfattning och användning av produkten eller 

organismen 
• information om produktens eller  

organismens hälso- och miljöskadlighet
• produktens eller organismens  

klassificering med  avseende på hälso- 
 eller miljöfarlighet.
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Kontaktuppgifter ska finnas till 

• kommunens servicecenter, tel 08-580 285 00

• miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 

• Räddningstjänsten, tel 112.

Miljösanktionsavgift utgår för den B-verksamhet som 
inte kan visa upp en dokumenterad egenkontroll för 
tillsynsmyndigheten vid tillsyn. 

Parallellt med din dokumenterade egenkontroll kan yt-
terligare krav ställas på din verksamhet i form av kon-
trollprogram eller andra beslut.

Vill du veta mer? Kontakta oss på  
miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Ring 08-580 285 00 eller skicka e-post  
till miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se.  
Läs mer på www.jarfalla.se


