Faktablad Nyköpings kommun
Riskbedömning av din verksamhet
Alla som bedriver en verksamhet som kan riskera att orsaka olägenhet eller skada på
människors hälsa eller miljön är skyldiga att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken.
Om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig gäller även krav på
dokumentation enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Att arbeta systematiskt med egenkontroll innebär att du:
•

Planerar verksamheten med avseende på miljö- och hälsopåverkan

•

Genomför kontroller av verksamheten

•

Följer upp resultatet av kontrollen

•

Förbättrar kontrollen

Detta systematiska arbetssätt är bra att använda, inte bara för att förbättra kontrollen
utan även för att arbeta med förbättringar när det gäller verksamhetens miljö- och
hälsopåverkan.
Att planera verksamheten innebär bland annat att du ska göra en riskbedömning av
din verksamhet och till exempel identifiera vad som har störst påverkan på miljön eller
hälsan. Att identifiera sina faror är samma sak som att göra en riskbedömning.
För att göra en riskbedömning kan man använda sig av nedanstående metod.
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1. Leta farorna
För att genomföra en riskbedömning behöver du först identifiera vilka delar av
verksamheten som kan utgöra en fara för miljön eller hälsan. Exempel på faror är
hantering av farliga kemikalier, förvaring av farligt avfall, buller från verksamheten,
dålig ventilation, risk för smitta eller störande transporter.
För att identifiera faror kan man använda frågor till hjälp, exempelvis
•

Vilka utsläpp till mark, luft eller vatten kan vår verksamhet orsaka?

•

Vad kan påverka dessa utsläpp?

•

Hur hanterar vi ett eventuellt spill eller läckage?

•

Hur förvarar vi kemikalier och farligt avfall?

•

Finns larm om något går fel i processer eller utrustning?

•

Vilka rutiner har vi för kontroll, tömning och underhåll av exempelvis
oljeavskiljare, cisterner, ventilationsfilter och annan utrustning?

•

Hur minskar vi risken för smitta?

2. Bedöm och värdera riskerna
Utifrån de faror som du identifierat värderar ni vilka risker som finns inom
verksamheten. En identifierad fara kan innebära en liten risk om skyddsåtgärderna är
tillräckliga. Risk handlar alltså om hur du hanterar farorna. Överskatta inte farorna,
men underskatta inte riskerna. Det finns flera typer av modeller som du kan använda
för att värdera risker, till exempel en riskmatris.

Sannolikhet
Konsekvens

A
(stor
sannolikhet)

B

C

D

E

Nyköpings kommun

(liten
sannolikhet)

Samhällsbyggnad

4
(allvarlig
konsekvens)

3
2
1
(inte så allvarlig
konsekvens)

Placera den faran med störst eller allvarligast konsekvens högt upp i matrisen. Gör
sedan en bedömning av sannolikheten för att detta kan inträffa. Utifrån detta kan de
faror med störst risk identifieras. Dessa är de ni bör ta itu med först.
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3. Åtgärda riskerna
När du har identifierat de delar av verksamheten som innebär en risk för människors
hälsa eller miljön kan du minska riskerna genom förebyggande åtgärder. Det kan vara
tekniska lösningar, men även organisatoriska och administrativa.
Exempel på åtgärder
•

Inför mätning av slam och oljenivåer eller installera larm.

•

Anpassa invallningarna efter de kemikalier som ska förvaras.

•

Genomför bullerdämpande åtgärder för att minska risken för att grannar störs
eller att ljudmiljön inomhus blir ohälsosam.

•

Dokumentera ansvarsfördelningen för exempelvis avfallshanteringen.

•

Ta fram en dokumenterad kemikalieförteckning.

•

Förbättra kompetensen hos de personer som arbetar med verksamhetens
faror.

•

Upprätta rutin för inköp av kemikalier.

•

Se över kontrollsystem och rutiner för uppföljning av mätresultat.

•

Upprätta rutin för smittskydd, användning av handskar eller skyddskläder.

4. Följ upp
När verksamheten har vidtagit åtgärder är det viktigt att göra uppföljning av det arbete
som gjorts för att hålla egenkontrollen levande och för att riskbedömningen ska
fungera. Bestäm hur ofta ni ska genomföra uppföljningar på er verksamhet.
Det kan vara lämpligt att följa upp detta arbete vid exempelvis miljöronder, revision av
egenkontrollen, arbetsplatsträffar, förändringar i processer eller om en olycka skulle
inträffa.
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Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901)
Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2)
Naturvårdsverkets handbok (2001:3) ”Egenkontroll - en fortlöpande process”
Socialstyrelsens Meddelandeblad: Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet.

Kontakt
Har du frågor går det bra att kontakta miljöenheten på telefon 0155-24 89 20 eller
genom att e-posta miljo@nykoping.se
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