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Egenkontroll enligt miljöbalken 
Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska 
kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. 
 

Vad är egenkontroll? 
Kortfattat beskrivet är egenkontroll ett förebyggande arbete där du ska planera och 

ha kontroll över din verksamhet för att minska påverkan på hälsa och miljö. 

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och 

förbättra egenkontrollen kontinuerligt. 

Vem ansvarar över egenkontrollen? 
Ansvaret för egenkontrollen har du som verksamhetsutövare. Du ska visa att du 

arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig 

kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Du måste alltså bedriva egenkontroll 

och ansvarar för att arbeta med olika försiktighetsmått som tekniska åtgärder, 

rutiner för verksamheten och riskhantering. En god egenkontroll är därför det bästa 

sättet att nå lagefterlevnad och minska riskerna för miljön. 

I vårt informationsblad ’Checklista för egenkontroll’ ställs frågor kring egenkontroll 

som ni kan ta hjälp utav för införande av en heltäckande egenkontroll. 

Ytterligare krav för tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter 
Om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig måste din verksamhet ha 
ett skriftligt egenkontrollprogram samt utföra nödvändiga mätningar och 
provtagningar enligt: 

 Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 

 NFS (2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa 
verksamheter 

 
Skriftligt egenkontrollprogram enligt 3-7 §§ (SFS 1998:901) 
Det skriftliga egenkontrollprogrammet ska innehålla information om: 

1. fördelning av det organisatoriska ansvaret, viktigt att kompetens finns. 

2. tillämpliga rutiner för drift och kontroll av varje utrustning.  

3. bedömning och undersökning av de risker som föreligger i olika processer. 

4. kemiska produkter som hanteras inom verksamheten, listan ska innehålla: 

a. produktens namn 

b. omfattning och användning av produkten 

c. information om produktens hälso- och miljöfarlighet. 

 
 
 
 
 

 



Senast uppdaterad 2021-01-15 

Hur ser ett skriftligt egenkontrollprogram ut? 
Det finns tyvärr ingen mall för hur ett egenkontrollprogram ser ut. Ett 

egenkontrollprogram kan ha olika utformning och utseende beroende på företagets 

omfattning och risker som föreligger ur miljö- och hälsosynpunkt. Det är du som 

verksamhetsutövare som ska visa att er verksamhet bedrivs på ett miljömässigt 

godtagbart sätt. 

Vad säger lagen? 

2 kap. allmänna hänsynsreglerna, miljöbalken (SFS 1998:808) 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska bland annat: 

 skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön. 

 utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. 

 använda bästa möjliga teknik. 

 
26 kap 19 § miljöbalken (SFS 1998:808) 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska: 

 Fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 

förebygga sådana verkningar.  

 Genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 

verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. 

 Lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till 

tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 

 

Mer information 

Läs mer information på naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.naturvardsverket.se/

