
Miljöbalken, vad säger den? 

Vad krävs av verksamheterna? 



Miljökontoret 

Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. 

Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en 

bra miljö för Luleå kommuns invånare. Nämnden är 

lokal tillsynsmyndighet enligt lagar som t ex miljöbalken 

och  livsmedelslagen. 

 

Arbetsuppgifterna spänner över ett väldigt stort 

område, alltifrån tillsyn över försäljning av receptfria 

läkemedel, tillsyn på förskolor, hotell, restauranger, 

industrier till omfattande miljöundersökningar.  



Miljöbalken 

Regler som ska främja en hälsosam miljö 

Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling. Det 

betyder att nuvarande och kommande generationer 

ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. De 

grundläggande reglerna i miljöbalken är tillämpliga 

på i princip all mänsklig aktivitet som kan skada 

människors hälsa eller miljön. 

 



Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
Miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler ska förebygga 

negativa effekter av 

verksamheter och öka 

miljöhänsynen. Reglerna ska 

tillämpas i alla sammanhang  

där miljöbalkens bestämmelser 

gäller.  

 

 

Enligt hänsynsreglerna ska alla 

som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet vidta de 

skyddsåtgärder och den 

försiktighet som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka 

att verksamheten medför skada 

eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön.  

 



Krav på kunskap och försiktighet 

Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur 

människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas. 

 

Försiktighetsprincipen innehåller två delar: 

• Redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och 

miljön gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder 

för att förhindra en störning.  

• Bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga skador och 

olägenheter. Tekniken måste vara industriellt möjlig att använda 

inom branschen i fråga, både tekniskt och ekonomiskt sett.  

 



Krav på egenkontroll i miljöbalken 

Den som driver verksamheten eller gör något som kan 

befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 

påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 

verkningar. 

 



Generella krav på egenkontroll 
För alla gäller alltså krav på: 

• kunskap 

• att planera och kontrollera verksamheten 

 

Egenkontrollen kan anpassas efter storlek och omfattning på 

verksamheten. 

 

 



Högre krav på egenkontroll för vissa 

För den som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt miljöbalken så gäller även Förordning om 

verksamhetsutövares egenkontroll.  
 

Vilka är då anmälningspliktiga? 

• Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 

behandling och som innebär risk för blodsmitta genom användning av 

skärande/stickande verktyg. (piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, 

viss typ av hudvård) 

• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. 

(även badtunnor, bubbelpooler etc) 

• Undervisningsverksamhet som förskola, öppen förskola, fritidshem, 

öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 

internationell skola. 

 

 

 

 



Krav i förordning om 

verksamhetsutövares egenkontroll 
Fastställd och dokumenterad fördelning av ansvar för det som 

gäller för verksamheten enligt: 

-miljöbalken 

-föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken 

-domar och beslut gällande verksamhets drift och kontroll  

 



Krav i förordning om 

verksamhetsutövares egenkontroll 
Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka 

och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och 

miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska 

dokumenteras 

 

En kemikalieförteckning ska finnas för de kemiska produkter som 

hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från 

hälso- eller miljösynpunkt. 

 

Miljökontoret bedömer att det är kemikalierna med någon form av 

farosymbol som ska finnas i förteckningen.  

 

 

 

 
 



Krav i förordning om 

verksamhetsutövares egenkontroll 
Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera 

att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick, för att 

förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

 

Rutiner ska vara dokumenterade. 

 

Miljökontoret anser att hygien- och smittskyddsrutiner och 

städschema och rutiner för utvärdering av städning är sådant som 

alltid ska finnas. 

 

 



Egenkontrollpärm 

Googla på 

egenkontrollpärm luleå 


