Svemo-klubb:_________________
Filnamn:

Lagar och andra krav – Miljö

2016-09-12
Sidan 1 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Hela verksamheten

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikt om naturens skyddsvärde och människans
förvaltaransvar. Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot
skador
2. värdefulla natur och kulturmiljöer skyddas och
vårdas
3. den biologiska mångfalden bevaras
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används
så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt
god hushållning tryggas
5. återanvändning, återvinning och hushållning
med material ger kretslopp.

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Allmänt
Miljöbalken, 1
kapitlet.
Miljöbalkens mål
och
tillämpningsområde
SFS 1998:808.
http://www.notisum.se/r
np/sls/lag/19980808.ht
m

Miljöbalken gäller i princip för allt som motverkar
ovanstående syfte och mål.
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Datum
Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
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Lagar och andra krav – Miljö
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Sidan 2 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Miljöbalken, 2:a
kapitlet. Allmänna
hänsynsregler mm,
SFS 1998:808.

Hela verksamheten

De allmänna hänsynsreglerna nedan gäller alla
som vill eller tänker göra något som kan motverka
miljöbalkens mål om inverkan inte är försumbar.
1 §. Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren är
skyldig att visa att de allmänna hänsynsreglerna
följs genom egenkontrollen.
2 §. Kunskapskravet - skyldighet att skaffa den
kunskap som behövs med tanke på miljön och
människors hälsa
3 §. Försiktighetsprincipen - redan risken för
negativ påverkan innebär skyldighet att vidta
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. Vid
yrkesmässig verksamhet ställs krav på bästa
möjliga teknik. Det är förorenaren som betalar.
4 §. Produktvalsprincipen - krav på att undvika
användning och försäljning av kemiska produkter
och biotekniska organismer som kan skada
människor eller miljö om mindre farliga alternativ
finns.
5 §. Hushållnings- och kretsloppsprincipen krav på att hushålla med råvaror och energi och i
första hand använda förnyelsebar energi.
6 §. Lokaliseringsprincipen - krav på att välja
den plats som är lämpligast för miljön

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud
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Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
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Lagar och andra krav – Miljö
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Sidan 3 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning
Miljöbalken, 2:a
kapitlet. Allmänna
hänsynsregler mm,
SFS 1998:808.

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen
7 §. Skälighetsregeln - kraven på hänsyn ovan
gäller i rimlig utsträckning; nytta vägs mot
kostnad, utom i de fall miljökvalitetsnorm (kapitel
5) hotas.
8 §. Skadeansvarsprincipen - ansvar för att i
skälig omfattning avhjälpa skada eller olägenhet
som man orsakat (se även 10 kapitlet).
9 § - 10 §. Stoppregel - verksamhet eller åtgärd
som kan befaras medföra väsentlig skada får
endast bedrivas om särskilda skäl föreligger.

3

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Datum
Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
Filnamn:

Lagar och andra krav – Miljö

2016-09-12
Sidan 4 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Miljöbalken 6:e
kapitlet:
Miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) och annat
beslutsunderlag

En MKB kan avkrävas
vid tillståndsprövning i
vissa fall där man
anser att en
motorbana har en
betydande
miljöpåverkan.

SFS 1998:808.

Miljöbalken, 7-8
kapitlen. Skydd av
områden och
särskilda
bestämmelser om
skydd för djur och
växtarter,
SFS 1998:808.

Motorbanor kan både
ha en positiv och
negativ miljöpåverkan
på omgivningen.
Motorbanor har en
stor potential att hysa
en hög biologisk
mångfald, se SVEMO
miljöutbildning.

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Miljöbalkens 6:e kapitel anger när det krävs en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB); bland annat
vid tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet
och när myndighet eller kommun upprättar plan
eller program som kan förväntas medföra en
betydande miljöpåverkan. Beskriver syftet med
MKB. Krav på tidigt samråd med länsstyrelse och
enskilda. Beskriver vad en MKB skall innehålla
samt hur den och tillståndsansökan skall kungöras
och beslutas om. En MKB betalas av
verksamhetsutövaren. Myndigheter är skyldiga att
tillhandahålla planeringsunderlag.

Kommunikation med
tillsynsmyndighet i
de fall MKB
krävs.

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Sjunde kapitlet beskriver framförallt myndigheters
rätt och sätt att skydda områden av miljöskäl.

Kommunikation med
tillsynsmyndighet.
Egenkontroll
Skötselplaner för att
maximera
den
biologiska
mångfalden

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Åttonde kapitlet beskriver framförallt myndigheters
rätt och sätt att skydda djur och växtarter inom
landet eller del av landet eller som följd av
internationellt åtagande.
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Svemo-klubb:_________________
Filnamn:
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Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Miljöbalken, 9:e
kapitlet. Miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, SFS
1998:808.

Alla anläggningar för
motorsport räknas
som miljöfarlig
anmälningspliktig Cverksamhet, om inte
banan tillståndsprövas
som B-verksamhet.

Definierar vad som menas med miljöfarlig
verksamhet (i princip alla former av utsläpp och
störningar från mark, byggnader eller stationära
anläggningar).

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Miljöbalken, 10
kapitlet.
Verksamheter som
orsakar
miljöskador, SFS
1998:808.

Vid förorening är
principen att
förorenaren skall
betala för sanering av
miljöskadan.

Ger tillsynsmyndighet viss rätt att förelägga om
tillståndsansökan även för ej tillståndspliktig
verksamhet. Ej tillståndspliktig verksamhet får
ansöka om tillstånd på egen begäran.
Tillståndsansökan prövas av miljödomstol,
länsstyrelse eller kommun. Anmälan skall göras till
länsstyrelsen eller kommunen.
Tillämpbar på allvarligt förorenade mark- och
vattenområden, grundvatten samt byggnader och
anläggningar. Fastlägger vem som är ansvarig för
efterbehandling (i första hand
verksamhetsutövaren (förorenaren), i andra hand
fastighetsägaren). Ägare eller brukare av fastighet
skall underrätta tillsynsmyndighet vid upptäckt av
allvarlig förorening på fastigheten. Ger länsstyrelse
rätt att förklara förorenad fastighet som
miljöriskområde, föreskriva om inskränkningar i
användandet samt meddela när område upphör att
vara miljöriskområde.
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Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Förordning om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, SFS
1998:899

Alla anläggningar för
motorsport räknas
som miljöfarlig
anmälningspliktig Cverksamhet, om inte
banan tillståndsprövas
som B-verksamhet.

Preciserar tillstånds- och anmälningsförfarandet
enligt miljöbalkens nionde kapitel. I en bilaga
(Miljöprövningsförordningen, se nedan)
specificeras vilka verksamheter eller vilken
hantering av farliga ämnen som behöver tillstånd
hos miljödomstol (A-verksamheter), tillstånd hos
länsstyrelse (B-verksamheter) eller anmälan till
länsstyrelse/kommun (C-verksamheter). Krav på
att den som övertar en verksamhet med tillstånd
eller anmälan skall upplysa tillsynsmyndigheten
om det ändrade förhållandet.

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Miljöprövningsförordning
(2013:251)

30 kap. Miljöprövningsordning, Skjutfält,
skjutbanor och sportanläggningar:
3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30
gäller för permanent tävlings-, tränings- eller
testbana för motorfordon.
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Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
Filnamn:
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Sidan 7 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Klubbarna hanterar
ibland kemikalier i
verksamheten. De
kemikalier som
förekommer är
smörjmedel,
växellådsoljor m.m.

1§ Bestämmelserna gäller för kemiska produkter
och biotekniska organismer och för varor med
motsvarande egenskaper.

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Kemikalier
Miljöbalken, 14:e
kapitlet. Kemiska
produkter och
biotekniska
organismer, SFS
1998:808

Se även Kemikalieinspektionens föreskrifter, de så
kallade ”KIFSarna”.

KIFS 2005:7
Kemikalieinspektionen
s föreskrifter om
klassificering och
märkning av kemiska
produkter
KIFS 2008:2 om
kemiska produkter
och biotekniska
organismer
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Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
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Sidan 8 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Klubben ska där det
finns möjlighet
källsortera sitt avfall.

Här definieras avfallsbegreppet. Den kommunala
renhållningsskyldigheten förklaras, vilken innebär
att kommunen svarar för att hushållsavfall (utom
producentavfall) borttransporteras och återvinns.
Kommunen kan besluta om ensamrätt för
kommunen att omhänderta även annat avfall.
Vidare skall det finnas en kommunal
renhållningsordning i varje kommun.
Verksamhetsutövare kan åläggas lämna uppgifter
om avfall till kommunen.

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Avfall
Miljöbalken, 15
kapitlet. Avfall och
producentansvar.
SFS 1998:808.

Avfallsförordning,
SFS 2011:927

Avfall och farligt avfall
kan uppkomma i
verksamheten och vid
transport av farligt
avfall gäller vissa
bestämmelser.

36§-44§ Anger tillstånds- respektive
anmälningsplikt för transport av avfall. 45-50§
handlar om anmälningsplikt för annan hantering av
avfall. 53§ anger krav på avfallsöverlämnaren att
kontrollera transportörs och eller hanterares
tillstånd/anmälan. 54§ Skyldighet att föra
anteckningar om återvinning och bortskaffande av
avfall. 55-59§ Skyldighet att föra anteckning om
farligt avfall. 60-61§ Transportdokument för farligt
avfall. Bilaga 4 Förteckning över avfallstyper.

8

Rutin att ta
del av lokala
renhållnings
ordningen

Miljöpolicy
Egenkontroll
Rutin för
transport av
farligt avfall.
Se
handledning
till Svemo:s
miljörevision
-blanketter.

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Datum
Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
Filnamn:

Lagar och andra krav – Miljö

2016-09-12
Sidan 9 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Den lokala
tillsynsmyndighetens
bestämmelser (ABVA)
ska följas.

16§ en fastighetsägare har rätt att använda en
allmän va-anläggning (med vissa inskränkningar)
21§ Allmän va-anläggning får inte användas så att
avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som
medför skada eller olägenhet.

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Vatten
Lagen om allmänna
vattentjänster SFS
2006:412.
http://www.notisum.se/r
np/sls/lag/20060412.ht
m

Plan- och bygglag,

SFS 2010:900

http://www.notisum.se/
rnp/sls/lag/20100900.ht
m

Fastigheter
Vid ombyggnationer,
nybyggnation och
användningsförändringar måste i
regel tillstånd för
bygglov finnas.

Enligt lagen har kommunen ensamrätt att
planlägga användning av mark och vatten. I
detalj- och områdesplaner finns bestämmelser om
byggnaders användning, placering, utformning och
skyddsbestämmelser. Detta innebär att tillstånd
krävs för ombyggnationer,
användningsförändringar etc. I förordningen ges
bland annat mer krav på utformning av bygglov
och anmälningar § 15-16.
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Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Lag om skydd mot
olyckor, SFS
2003:778.

Rutiner för
nödlägesberedskap
ska finnas.

1 kap Inledande bestämmelser. 2 kap Enskildas
skyldigheter, 1§ Krav på alla att varna om brand
eller olycka. 2§ Krav på ägare eller brukare av
byggnad eller anläggning att i skälig omfattning
hålla utrustning för släckning av brand och för
livräddning. 3§ Krav på skriftlig redogörelse av
brandskyddet till kommunen vid stor risk för brand
eller stor konsekvens av brand. 4§ Krav på ägare
eller brukare av byggnad eller anläggning där
farlig verksamhet bedrivs att analysera riskerna
och att i skälig omfattning hålla beredskap med
utrustning och personal för att hindra skador på
människor eller miljö.

Rutin för
nödlägesber
edskap

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

http://www.notisum.se/r
np/sls/lag/20030778.ht
m
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Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Naturvårdsverkets
allmänna råd
om buller från
motorsportbanor,
halkövningsbanor
och
banor för provning
av motordrivna
fordon (NFS
2004:16)

Vid eventuell prövning
i ljud/bullerfrågor hos
myndighet utgår
myndigheten till stor
del från NFS 2004:16

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets
ansvarsområde som tillsynsvägledande
myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning.

Ljudmätning,
samråd med
närboende,
information
till
förare/team
om vikten av
att serva
ljuddämpare
och leva upp
till gällande
ljudnivå
m.m.

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

Råden är avsedda att ge vägledning om
skyddsåtgärder, begränsningar
och försiktighetsmått om störning av buller från
främst permanenta sport-, halkövnings- eller
provningsbanor för motordrivna fordon

http://www.naturvard
sverket.se/Documents
/foreskrifter/nfs2004/
NFS2004_16.pdf
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Svemo-klubb:_________________
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Sidan 12 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Förordning om
verksamhetsutövares
egenkontroll, SFS
1998:901

Motorsportsanläggning
ar klassas som Cverksamhet och måste
utföra egenkontroll via
ett
egenkontrollprogram
enligt denna
förordning.

Gäller för tillstånds- eller anmälningspliktiga
verksamheter. Krav på:
 dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för frågor gällande miljöbalken och
dess föreskrifter samt beslut meddelade med
stöd av dessa
 dokumenterade rutiner för kontroll av att driftsoch kontrollutrustningar hålls i gott skick så att
olägenheter för människors hälsa och miljö
förebyggs
 att fortlöpande och systematiskt undersöka och
bedöma verksamhetens miljö- och hälsorisker
samt att rapportera driftsstörningar som kan
leda till miljö/hälsoolägenhet till
tillsynsmyndigheten
 förteckning av de miljö- eller hälsofarliga
kemiska produkter eller biotekniska organismer
som används. (Namn, mängd och användning,
hälso- och miljöskadlighet, hälso- och
miljöklassificering)

Egenkontroll
med
riskvärdering
ansvarsfördelning,
förteckning
och säker
förvaring av
kemikalier
och kontroll
av utrustning
m.m.

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud

http://www.notisum.se/r
np/sls/lag/19980901.ht
m
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Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Naturvårdsverkets
allmänna råd om
egenkontroll (NFS
2001:2)

Motorsportsanläggning
ar klassas som Cverksamhet och måste
utföra egenkontroll.

Naturvårdsverket har i dessa allmänna råd
konkretiserat vissa delar i egenkontrollen och
beskrivit vissa delar mer ingående.

Egenkontroll
Miljöpolicy

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud.

Miljöbalken, 1625:e kapitlen.
Prövningen av mål
och ärenden, SFS
1998:808.

I vissa fall kan
verksamheter komma
att prövas i olika
instanser.

Prövningsförfarandet i miljöbalken återfinns i
dessa kapitel. Här kan man läsa om prövning på
kommunal nivå, hos länsstyrelse, mark- och
miljödomstol och mark- och miljööverdomstol.

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud.

Miljöbalken, 26-28
kapitlen. Tillsyn
mm, SFS 1998:808..

Kommunen/länsstyrel
se utövar tillsyn mot
motorbanor.

Tillsyn kan utövas på allt som motverkar
miljöbalkens mål. I kapitel 26 och i
miljötillsynsförordningen, SFS 2011:13, beskrivs
närmare hur tillsynen ska gå till. Kapitel 27
handlar om avgifter för: myndigheters kostnader
för prövning och tillsyn; renhållning. Kapitel 28

Miljöpolicy
Egenkontroll

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud.

Klicka här för länk
http://www.naturvardsverk
et.se/Documents/foreskrifte
r/nfs2001/NFS2001_02.pdf

13

Datum
Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
Filnamn:

Lagar och andra krav – Miljö
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Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Genom att
följa lagar
och andra
krav.

Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud.

handlar om myndigheters och andras rätt till
tillträde för tillsyn, utredning mm.
Miljöbalken, 29-30
kapitlen. Påföljder,
SFS 1998:808

För vetskap om vad
som gäller om man
åsidosätter föreskrifter
utfärdade med stöd av
miljöbalken.

Kapitel 29 Straffbestämmelser och förverkande,
beskriver vilka straffpåföljder som kan utdömas för
olika miljöbrott. Kapitel 30 Miljösanktionsavgifter
och Förordning om miljösanktionsavgifter, SFS
1998:950, beskriver vilka bötesliknande avgifter
(miljösanktionsavgifter) som tillsynsmyndigheten
kan ålägga verksamhetsutövaren att betala när
denne åsidosätter föreskrifter utfärdade med stöd
av miljöbalken, saknar tillstånd eller anmälan när
sådant skall finnas eller inte följer tillståndsvillkor.

Miljöbalken, 31-32
kapitlen. Ersättning
och skadestånd
mm, SFS 1998:808

För vetskap vad som
gäller i frågor om
ersättning och
skadestånd.

Kapitel 31 handlar om ersättningar från det
allmänna vid t ex inlösen av mark, i samband med
tillståndsprövning av vattenverksamhet och när
skada uppkommit pga förbud mot fiske. Kapitel 32
handlar om skadestånd för person-, sak- eller
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Ytterst klubbens
styrelse, genom
miljöombud.

Datum
Sign/Koll

Svemo-klubb:_________________
Filnamn:

Lagar och andra krav – Miljö

2016-09-12
Sidan 15 av 15

Lagförteckning och checklista

Senast reviderad:
Version:

Författning

Koppling till
verksamheten

Beskrivning av lagen

Hanteras
genom

Efterlevnad
kontrolleras av

Datum
Sign/Koll

förmögenhetsskada genom förorening av vatten,
luftförorening, buller etc.

OBS: Lokala föreskrifter ej upptagna. Beakta även regler kring livsmedelshantering, arbetsmiljö, brandsäkerhet
m.m. (Se Svemo miljöutbildning med tillgörande revisionsblanketter med beskrivande handledningar) En god
dialog med lokala myndigheter och andra berörda, exempelvis grannar, är A och O!
Lagar och andra krav är i ständig förändring och kräver en god omvärldsbevakning för att man ska hålla sig
uppdaterad vad som händer och är på gång. Klicka på länkarna i dokumentet för att komma till senaste version.
Lycka till med ert miljöarbete!
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