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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bakgrund
Samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter har krav på att det i
verksamheten ska finnas en dokumenterad egenkontroll. Detta regleras i
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. I den framgår att följande fem
punkter ska finnas med:
- En fastställd och dokumenterad ansvarsfördelning
- Dokumenterade rutiner för drift, skötsel, underhåll, kontroller och
reparationer
- Rutiner för hur driftstörningar ska hanteras
- Förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten
- Dokumenterad riskbedömning
Tillsynen som genomförts har haft fokus på att kontrollera ovanstående
punkter. Under januari och februari samt september och oktober genomfördes
de cirka 50 planerade inspektionerna på lantbrukets tillstånds- och
anmälningspliktiga verksamheter.
Resultat
Av samtliga genomförda inspektioner uppmärksammades brister i
egenkontrollen på merparten av verksamheterna. Bristerna bestod i att delar i
den dokumenterade egenkontrollen antingen saknades, inte var uppdaterad
med hänsyn till hur verksamheten bedrivs, eller ansågs inte tillräcklig utifrån
kraven i förordningen. De brister som framförallt påpekades var avsaknad av
alternativt en otillräcklig riskbedömning samt dokumenterade rutiner för drift,
skötsel, underhåll, kontroller och reparationer.
Slutsats
Att merparten av lantbruksverksamheterna hade brister i egenkontrollen beror
till stor del på att det kan vara ett tidskrävande arbete att upprätta och
uppdatera de dokument som krävs samt att mindre verksamheter med få eller
inga anställda inte ser nyttan med att ha en dokumenterad egenkontroll. Vi har
i samband med inspektionerna haft ambitionen att informera, inte bara om
kraven som finns, utan även om nyttan med samt vilka hjälpmedel som finns
att tillgå för att få en fungerande egenkontroll. Syftet är att den dokumenterade
egenkontrollen ska vara en hjälp i det dagliga arbetet, säkerställa att
verksamheten lever upp till lagstiftningens krav och minimera riskerna för
människors hälsa och miljön. Bristerna som uppmärksammades i samband
med inspektionerna har inte ansetts var så allvarliga att det renderat i några
förelägganden, utan har påpekats i inspektionsrapporterna och kommer att
följas upp vid nästkommande inspektion av respektive verksamhet.

2 (2)

