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Checklista för egenkontroll 
Här ställs frågor som kan vara till hjälp för införande av en heltäckande 
egenkontroll. Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare 
regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. 
 

Lagstiftning 
 Känner vi till vilka lagar och regler som gäller för vår verksamhet? 
 

Risker 
 Finns det risk att vår verksamhet har en negativ påverkan på människor och 

miljö t.ex. genom buller från fläktar och fordon eller genom illaluktande 
utsläpp? 

 Finns andra risker för miljön? Hur kan vi minimera dessa? 
 

Kunskap 
 Har vi tillräckligt mycket kunskap om vår miljöpåverkan för att ha ett gott 

miljöarbete och följa lagstiftningen? 
 

Ansvar 
 Vem är ansvarig för att nödvändiga miljöåtgärder vidtas?  

 Vem ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation? 

 Vem ansvarar för egenkontrollen? 
 

Rutiner 
 Har vi tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för oljeavskiljare eller annan 

skydds- eller reningsutrustning? Kontrollerar vi att de hålls i gott skick? 

 Känner personalen till rutinerna? Används de? 
 

Kemikalier 
 Hur förvaras och hanteras kemikalier?  

 Kan rutinerna för kemikaliehantering (oljor, bensin, färg, lösningsmedel, lim 
etc.) förbättras? 

 

Avfall 
 Kan rutinerna för avfallshanteringen förbättras?  

 Kan avfallsmängden minskas genom återanvändning, återvinning eller bättre 
sortering? 

 Vilket farligt avfall finns i verksamheten?  

 Kan rutinerna för hantering av farligt avfall förbättras? Förvaras det säkert? 
Behövs bättre märkning?  

 Upprättas transportdokument vid transport av farligt avfall? 

 Antecknar vi hur mycket farligt avfall som uppkommit i vår verksamhet?  

 Antecknar vi uppgifterna om farligt avfall till avfallsregistret? 
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Driftstörning 
 Vilka rutiner finns vid eventuell driftstörning eller olyckshändelser? Vilka 

åtgärder ska vidtas, behövs saneringsmaterial? 

 Vem kontaktas?  

 Får tillsynsmyndigheten omedelbar underrättelse vid 
driftstörning/olyckshändelse som kan skada människors hälsa eller miljön?  

 Hur följer vi upp tillbud/olyckshändelser för att förebygga nya störningar? 

 Känner personalen till rutinen för driftsstörningar? Har den testats någon gång? 
 

Förbättringar 
 Hur arbetar vi för att kontinuerligt minska miljöpåverkan? 

 Kan vi visa för tillsynsmyndigheten, allmänheten och våra kunder att vi har en 
bra egenkontroll i verksamheten?  

 Hur har vi dokumenterat vår egenkontroll? 

 Kan vi ändra inköpsrutinerna så att miljöpåverkan från råvaror, energi, 
kemikalier m.m. minskar? 

 

Mer information 

Läs mer information om egenkontroll på informationsblad om ’egenkontroll enligt 
miljöbalken’, naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se samt 
www.smohf.se. 
 
 

 
 

http://www.naturvardsverket.se/

