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Egenkontroll på avloppsreningsverk inklusive löpande 
rapportering och miljöprövning, 1 dag 
 
För dig som driver ett avloppsreningsverk regleras verksamheten till stor del av egenkontrollen och 
anläggningens miljötillstånd. För den verksamhet som är tillståndspliktig är miljötillståndet 
grundförutsättningen för att verksamheten över huvud taget ska få utövas, men tillståndet medför även 
begränsningar och förhållningsregler. En anmälningspliktig verksamhet styrs på motsvarande sätt av ett 
beslut med försiktighetsmått. 
 
Egenkontrollförordningen ställer krav på att den som bedriver en verksamhet har kunskap om hur detta 
påverkar den omgivande miljön. Den ställer även krav på att verksamheten regelbundet följs upp och att 
åtgärder vidtas både vid akut behov och i förebyggande syfte.   
 
Det finns följaktligen många olika krav att rätta sig efter, men du som verksamhetsutövare kan också 
ställa krav, exempelvis på tillsynsmyndighet, besiktningsmän och externa laboratorier. 
 
Den här kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med egenkontroll, rapportering och 
miljöprövning på ett verk. Eller till dig som vill veta mer om vad detta innebär. 

Ur kursinnehållet 

Miljöprövning 

- Tillståndsplikt kontra anmälningsplikt 
- Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251 och SFS 1998:899) 
- När är det aktuellt att söka nytt tillstånd? 
- Vad ingår i en tillståndsansökan och hur går man till väga? 
- Begränsningar och villkor i miljötillstånd 
- Varför skrivs villkor på olika sätt och hur ska jag arbeta för att efterleva dem? 
- Vad är ett begränsningsvärde och vad händer om det överskrids?  

Egenkontroll 

- Vad säger egenkontrollförordningen? 
- Vilka skyldigheter har jag som verksamhetsutövare? 
- Vilken hjälp har jag rätt att kräva och från vem? 
- Ansvarsfördelning 
- Rutiner och journalföring 
- Hantering och förteckning av kemikalier 
- Avvikelserapportering 
- Riskanalyser 
- Periodisk besiktning 
- Uppföljning av villkorsefterlevnad 
- Tillsynsbesök  

Årlig rapportering 

- Miljörapport  
 
 
 
Du anmäler dig enklast via vår hemsida (enviloop.se) eller via telefon till vår kursansvarige Sofia Enternäs, 
021-10 56 45. 
 
I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika. 


