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Egenkontroll enligt miljöbalken 
Du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan leda till påverkan på 

människors hälsa eller miljön ska arbeta med egenkontroll. Det du gör i din 

verksamhet får inte påverka hälsa eller miljö negativt. Egenkontrollen innebär att du 

regelbundet ska planera och kontrollera din verksamhet för att minska riskerna för 

påverkan. Omfattningen på egenkontrollen beror på verksamhet, dess storlek och i 

vilken grad den påverkar människor och miljön. Du är skyldig att bedriva 

egenkontroll enligt miljöbalken även om tillsynsmyndigheten inte har ställt några 

krav. Du som har en anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

ska se till att egenkontrollen minst omfattar det som krävs enligt Förordningen om 

verksamhetsutövares egenkontroll (FVE). Även om din verksamhet inte är 

anmälnings- eller tillståndspliktig kan du ha hjälp av att bygga upp egenkontrollen 

enligt denna förordning. 

Har du frågor, tankar eller funderingar, behöver du stöttning? Kontakta 

Miljöverksamheten miljobygg@morbylanga.se. 

De allmänna hänsynsreglerna gäller alla 

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som utgör centrala 
bestämmelser för den som tänker vidta en åtgärd eller bedriver en miljöfarlig 
verksamhet. Kravet gäller bland annat att man ska ha tillräcklig kunskap och att man 
har skyldighet att se till att det man gör inte skadar miljön eller människors hälsa, den 
så kallade försiktighetsprincipen. 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-
stod/miljobalken/hansynsreglerna--kapitel-2-miljobalken/nar-ska-2-kap.-
miljobalken-anvandas/ 
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