
EGENKONTROLLPÄRM  

FLIK 02 Lagar och regler  02.1 Sammanställning av lagar och regler för egenkontroll Svenska Bilsportförbundet och 

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Förening/Klubb:

Avdelningar Kapitel Förordningar Föreskrifter Vad innebär detta Hur påverkar detta vår förening

1 Miljöbalkens mål och 

tillämpningsområde

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar 

utveckling

Bevisbördsreglern Det är föreningen som 

ska visa att lagen följs

Kunskapskravet Föreningen måste känna 

till riskerna med sin verksamhet

Utbildning ska ske så att man känner till riskerna 

inom föreningen

Försiktighetsprincipen Föreningen är 

skyldigt att utföra de skyddsåtgärder som 

behövs för att motverka skada

Lokaliseringsprincipen: Föreningen ska 

lokaliseras på en lämplig plats.

Bästa möjliga teknik Företaget ska välja 

den bästa tekniken

Bästa teknik ska väljas

Hushållningsprincipen Föreningen ska 

hushålla med råvaror och energi

Källsortera avfall och spara resurser

Produktvalsprincipen Bästa produkt ska 

väljas

Bästa kemikalie ska väljas

Ha inköpsrutiner för kemikalier

3 Grundläggande bestäm- 

melser för hushållning med 

mark- och vattenområde

Om påtaglig 

skada

4 Särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och 

vatten för vissa områden i 

landet

5 Miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsförsäkring

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft, fisk- o 

musselvatten, nationella tak för 

luftföroreningar, omgivningsbuller

Högsta tillåtna 

halt sot, 

kvävedioxid

Kvalitetsnormer finns för luft m.m. 

Kvalitetsnormerna gäller för alla och därav 

kan myndigheterna ställa krav på 

verksamheter för att kvalitetsnivåerna ska 

kunna uppnås.

6 Miljökonsekvens- 

beskrivningar och annat 

beslutsunderlag

Miljökonsekvensbeskrivningar

Vid prövning av tillståndspliktig verksamhet 

krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Här 

framgår vad som ska finnas med.

Aktuell vid prövning av ny/ändrad tillståndspliktig 

verksamhet

7 Skydd av områden Områdesskydd, Nationalparker

Områdesskydd 

(biotopskydd, 

natur och 

kulturreservat, 

Natura 2000, 

vattenskydds-

områden)

8 Särskilda bestämmelser 

om djur och växtarter
Artskydd Artskydd

Lagsammanställning
(bör revideras 1 gång per år)

Bevakning av aktuell lagstiftning

2 Allmänna hänsynsreglerna

Skydd av naturen

Mål och  riktlinjer
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Avdelningar Kapitel Förordningar Föreskrifter Vad innebär detta Hur påverkar detta vår förening

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Det är förbjudet att utan anmälan bedrivs 

miljöfarlig verksamhet

I bilagan till förordningen finns alla 

branscher listade och uitfrån listan kan 

man läsa om verksamheten är tillstånds 

eller anmälningspliktig

Är verksamheten anmälningspliktig

Om tid för 

anmälan

Om verksamhet påbörjas, ändras alt läggs 

ner ska detta meddelas Miljöförvaltningen 

sex veckor före tidpunkt för händelsen/ 

åtgärden

Ändringar måste i god tid anmälas till 

Miljöförvaltningen

Begränsning av 

utsläpp av flyktiga 

organiska 

föreningar

I en bilaga framgår vilka utsläpp som får 

ske från respektive bransch

Om ni utför lackering, bedriver kemtvätt får vissa 

utsläppsnivåer inte överskridas efter 1 okt 2007

Verksamheterna

Om ljud

inomhus

från byggplatser

motorsportbanor

skjutbanor

Vissa ljudnivåer får inte överskridas vid 

krossning, byggnation, motorsport samt 

skjutbanor

Följa upp om någon extra bullrande verksamhet 

påbörjas. Följa upp eventuella klagomål på 

oönskat ljud.

10 Förorenade områden Miljöriskområde

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar 

för uppkomna föroreningar i mark, 

byggnad, sediment m.m. Om 

verksamhetsutövare saknas är 

fastighetsägaren ansvarig. Den som köper 

mark efter 1 januari 1999 köper på sig 

ansvaret för markföroreningarna

Om man finner markförorening är man 

skyldig att omgående upplysa tillsyns-

myndigheten

Är er mark/byggnad förorenad?

När ni köper mark köper ni även ansvaret för 

gamla föroreningar

Om ni upptäcker förorening är ni skyldiga att 

omgående upplysa Miljöförvaltningen om detta 

11 Vattenverksamhet

12 Jordbruk och annan 

verksamhet

Täkter och anmälan för samråd

Miljöhänsyn i jordbruket

Uppgiftskydlig-

het vid täkt.

Prövning av 

täkter och 

anmälan för 

samråd

13 Genteknik

9 Miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd
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14 Kemiska produkter och 

biotekniska organismer

Kemiska produkter

Biocidprodukter

Förbud att hantera vissa kemiska 

produkter

Ämnen som bryter ner ozonskiktet

PCB m.m.

Om kemiska 

produkter

Klassificering och 

märkning

Köldmediakun-

görelsen

Spridning av 

bekämpnings-

medel

Skydd mot mark-

och 

vattenförorening 

vid lagring av 

brandfarliga 

vätskor (cisterner)

Kemikalier ska vara rätt märkta

Köldmediaanläggningar ska kontrolleras 

och rapporteras årligen

Enbart vissa typer av bekämpningsmedel 

får spridas

Cisterner ska kontrolleras och rapporteras

Det är förbjudet att använda vissa ämnen 

så som TRI, vissa ämnen finns på 

utfasningslistor och bör ej användas

Kemikalielista ska finnas

Gör en bedömning av kemikalierna

Säkerhetsdatablad ska finnas

Utfasningsämnen samt ämnen från PRIOlistan 

ska fasas ut

Köldmediarapport ska lämnas före den 31 mars 

årligen

Vid spridning av bekämpningsmedel bör 

Miljöförvaltningen kontaktas

Samtliga cisterner ska kontrolleras vart 6:e resp 

12:e år 

15 Avfall och 

producentansvar

Avfallsförodningen

Spillolja

Producentansvar för bilar, däck, 

förpackningar, plastflaskor, metallburkar, 

returpapper, elektriska och elektroniska 

produkter, glödlampor

Om avfall

Om transport av 

avfall

Om hantering av 

brännbart och 

organiskt avfall 

NFS 2004:90)

Avfall ska sorteras i rätt fraktioner och 

transporteras av godkänd transportör till 

godkänd anläggning. Verksamheten ska 

förvara avfall på ett bra sätt, ha transport-

dokument. Avfall som ska lämnas till 

deponi ska karakteriseras.

Transportdokument ska finnas för farligt avfall

Avfall ska sorteras enligt lokal sorteringsguide

Avfall som ska lämnas till deponi ska 

karakteriseras (bedömas ur lakningssynpunkt)

16 Allmänt om prövningen Aktuellt vid tillståndsprövning

17 Regeringens 

tillåtlighetsprövning

18 Regeringens prövning av 

överklagande avgörande 

m.m.

19 Förvaltnings- 

myndigheternas och 

kommunenras prövning

20 Domstolar

21 Mål i miljödomstol

22 Förfarande vid 

miljödomstolarna i 

ansökningsmål

23 Rättegången i 

Miljööverdomstol och högsta 

domstol

24 Tillstånds giltighet, 

omprövning m.m.

25 Rättegångskostnader och 

liknande kostnader

Prövningen
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Avdelningar Kapitel Förordningar Föreskrifter Vad innebär detta Hur påverkar detta vår förening

Tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och 

förelägger om åtgärder, 

miljösanktionsavgifter m.m.

Miljöförvaltningen har förelagt flertalet 

verksamheten att lämna årsrapport.

Beslut som Miljöförvaltningen fattar ska följas eller 

överklagas.

Årsrapport ska lämnas senast den 31 mars om 

verksamheten är förelagd om detta

Verksamhetsutövares egenkontroll Egenkontroll

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och 

förelägger om åtgärder, 

miljösanktionsavgifter m.m.

Egenkontroll ska utföras

Miljörapport
Tillståndspliktiga verksamheter ska lämna 

miljörapport

Miljörapport ska lämnas av  tillståndspliktig 

verksamhet.

27 Avgifter Avgiftsförordningen

Om avgifter för 

myndigheters 

prövning

Om 

miljösanktions 

avgifter

Myndigheten har rätt att ta ut en 

tillsynsavgift

För vissa typer av lagbrott finns 

miljösanktionsavgifter, ex. vid sent 

inlämnad köldmediarapport 

Tillsynsavgift ska betalas

Se till att inga lagbrott sker så att 

miljösanktionsavgift undviks

28 Tillträde m.m.

29 Straffbestämmelser och 

förverkande

30 Miljösanktionsavgifter Miljösanktionsavgifter
Av förordningen framgår vilka typer av brott 

som är uppstyrda via miljösanktionsavgift

31 Ersättning vid ingripande 

av det allmänna och vid 

tillståndsprövning av 

vattenverksamhet m.m

32 Skadestånd för vissa 

miljöskador och andra 

enskilda anspråk

33 Miljöskadeförsäkring och 

saneringsförsäkring

De som bedriver tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig verksamhet är skyldiga 

att betala till miljöskadeförsäkringen. 

Miljöskadeförsäkringen och 

saneringsförsäkringen ersätter vid stor 

skada eller vid konkurs då ingen kan 

åtgärda skada

Betala avgift till miljöskadeförsäkringen 500kr per 

år

Skadestånd

Tillsyn, 

Avgifter, 

Tillträde

26 Tillsyn

Påföljder
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Avdelningar Kapitel Förordningar Föreskrifter Vad innebär detta Hur påverkar detta vår förening

Andra lagar

Lag om åtgärder för 

att förebygga 

följderna av allvarlig 

kemikalieolycka

Förebyggande av 

kemikalieolycka 

(Sevesolagen)

Verksamhet med stora kemikalierisker är 

skydlig att utföra en riskbedömning av 

verksamheten avseende kemikalieolycka

Lagen om skydd mot 

oyckor

Föreningen och styrelsen skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av 

brand eller annan olyckshändelse och i 

övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga eller begränsa skador till följd av 

brand eller olycka

Genomför brandsyn årligen

Finns brandsläckningsutrustning? 

Har ni möjlighet att täcka brunnar? 

Vart leds eventuellt släckvatten

Bilskrotning

Lag (2005:1248) om 

skyldighet att 

tillhandahålla 

förnybara drivmedel

Störra bensinförsäljare ska tillhandhålla 

minst en bränslepump med förnyelsebart 

drivmedel (etanol, biogas etc)

Lokala föreskrifter för er Förening, Stad eller Kommun.

Hälsoskyddsföreskrifter

Ordningstadgan

Renhållningsförordning
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