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Information till entreprenörer - Egenkontroll 
Miljöpåverkan eller störningar kan uppkomma både vid själva arbetenas utförande och vid 

underhåll av utrustning och maskiner, hantering av bränsle m.m. Många arbeten berörs också av 

olika bestämmelser som man som gräv- eller schaktentreprenör behöver vara bekant med. Det 

gäller bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen, kulturminneslagen. Här orienteras kort om några av 

dessa frågor.  

Beställaren är normalt ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs. Verksamheten innefattar 

då även det arbete som utförs av olika entreprenörer. Entreprenören, t.ex. en grävare, är dock 

själv ansvarig för att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. Entreprenören 

ska inte åta sig ett arbete som beställaren inte har rätt att låta utföra, t.ex. för att ett tillstånd inte 

sökts. En kunnig entreprenör hjälper beställaren att undvika sådana misstag. I detta 

informationsmaterial ger vi dig en överblick över vad egenkontroll är och problemställningar och 

regler kring schaktmassor och överskottsmassor som du som entreprenör bör känna till. Som 

hjälp i arbetet med att ta fram en anpassad egenkontroll för er finns i slutet av materialet en 

checklista.  
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Fördelar med en bra egenkontroll 
En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig 

hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är också ett verktyg för att se 

till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och 

hänsyn till hälsa och miljö. En bra egenkontroll är ett värdefullt verktyg för att förhindra att dyra 

överraskningar exempelvis när grävarbeten spridit föroreningar eller invasiva arter eller att massor 

hamnar på platser där de senare måste tas bort.  

Vem omfattas av krav på egenkontroll?  
Du som entreprenör och utför arbetet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I 

ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav i 

miljöbalken (kap 26, § 19), som gäller alla verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för 

människors hälsa eller påverka miljön. För anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter), 

gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. De kraven finns i förordning om 

verksamhetsutövarens egenkontroll och innebär att egenkontrollen bl.a. ska vara dokumenterad. 

Anpassa egenkontrollen till din verksamhet 
Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stora risker för 

människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än den som är enkel eller 

innebär en liten risk för miljön. Nedan följer en checklista som tar upp olika aspekter som kan 

vara bra att ha med i egenkontrollen. 

Utökade krav för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter 
Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för dig som har en tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig verksamhet. Reglerna innebär att du ska dokumentera följande: 

 vem som har ansvar för miljöfrågorna på ditt företag 

 rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll 

 rutiner för att bedöma riskerna med din verksamhet 

 rutiner för att rapportera till oss när det sker driftstörningar som kan påverka människors 

hälsa eller miljön 

 en förteckning över de kemikalier som du hanterar 

 

I Miljöprövningsförordning (2013:251) beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga, se mer i materialet ”Information till entreprenörer - Regler kring egen 

hantering, lagring och återvinning av schaktmassor” 

I Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll beskrivs vad som minst måste 

dokumenteras av tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. 
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Problemställningar och regler 

Invasiva arter  
Främmande arter kan ibland utgöra ett bekymmer och i värsta fall ställa till stora problem. Vissa 

arter trivs helt enkelt för bra i sin nya miljö och kan expandera kraftigt och i samband med detta 

påverka inhemsk biologisk mångfald eller orsaka stora socioekonomiska skador. Sådana arter 

brukar kallas invasiva arter. De kan t.ex. skada ekosystemet som de introducerats till, ha negativa 

effekter på jord- och skogsbruk, åstadkomma ekonomisk skada eller påverka hälsan negativt hos 

djur och människor. 

Risken för att ni kommer i kontakt med invasiva arter och hur ni kontrollerar detta bör därför 

finnas i er egenkontroll. Enligt EU-förordningen får inte de invasiva främmande arter som finns 

på unionslistan avsiktligt transporteras till, från eller inom unionen. Förbudet omfattar även alla 

små delar såsom frön och rotdelar som kan överleva och föröka sig. Detta innebär att det finns 

ett förbud mot att exempelvis flytta jordmassor som innehåller frön, rötter eller andra delar av en 

EU-listad växtart som kan överleva och sedan föröka sig. Förbudet gäller både stora och små 

mängder jordmassor, allt från ett mindre grävarbete i den egna trädgården till den större 

byggentreprenaden. Jordmassor får alltså inte grävas upp och transporteras till en annan 

lokalisering om det finns invasivt främmande växtmaterial i jordmassorna som kan överleva och 

sedan föröka sig. Det är även förbjudet att släppa ut de EU-listade arterna i miljön, vilket innebär 

att avfall som innehåller växtdelar såsom till exempel fröer eller rötter inte får dumpas i naturen. 

Inte heller får jordmassor som innehåller växtdelar användas i miljön (vid exempelvis 

anläggningsarbete). Det betyder att exempelvis kompostjord som man vet kan innehålla grobara 

växtdelar från invasiva främmande växtarter inte får användas. Det är också förbjudet att sälja 

eller överlåta avfall eller jordmassor som kan innehålla grobara delar av invasiva främmande 

växtarter, liksom att dumpa sådant avfall i naturen.  

Att bekämpa en spridning i efterhand kan vara förknippade med stora kostnader. Även spridning 

av arter som inte är upptagna på EU:s förteckning men som har liknande egenskaper, t.ex. 

parkslide och blomsterlupin, kan innebära konsekvenser då det kan innebära stora kostnader för 

de som får hantera dessa arter i nästa led. Inför ett grävarbete bör ni ta reda på om invasiva arter 

eller liknande arter som t.ex. parkslide eller blomsterlupin förekommer. Kontrollen bör, liksom 

för bedömningen risken för föroreningar, dokumenteras. 

Exempel på invasiva arter i förteckningen är jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla. Det finns 

också arter som inte är upptagna på förteckningen men som har samma egenskaper och i 

framtiden kan komma att klassas som invasiva. Exempel på dessa är parkslide och blomsterlupin. 

Mer information om invasiva arter finns på Naturvårdsverkets hemsida: 

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/ 

På www.invasivaarter.nu hittar ni rapporterade fynd av både invasiva arter och arter som kan bli 

klassade som invasiva i framtiden på grund av deras egenskaper – som t.ex. parkslide. 

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
http://www.invasivaarter.nu/
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Förorenade massor 
Se vidare i informationsbladet ” Information till entreprenörer – Förorenade områden” samt om 

mottagningskontroll i informationsbladet ”Information till entreprenörer – Vad gäller vid 

hantering, lagring och återvinning av schaktmassor och asfalt?” 

Avloppsanläggning  
För avloppsanläggning krävs tillstånd (nytt WC avlopp) eller anmälan (avlopp utan WC, samt 

ändring av avlopp med WC). Fastighetsägaren är skyldig att ordna detta. Som entreprenörer kan 

man ofta bli konsulterad av fastighetsägaren vid upprättandet av handlingar. En anmälan eller 

tillståndsansökan följs alltid av ett beslut från Miljöförbundet. Som avloppsentreprenör/grävare 

måste man alltid mycket noga ta del av miljöförbundets beslut, innan arbetet med en 

avloppsanläggning påbörjas. Beslutet kan innehålla särskilda villkor.  

Dikning och grävning i vattenområde m.m. 
Vattenverksamheter är enligt miljöbalken åtgärder för att ändra vattnets djup eller läge i ett 

vattenområde, bortledande av grundvatten, infiltration samt markavvattning. Exempel på vanliga 

vattenverksamheter är anläggning av dammar, vägtrummor och broar, grävning och muddring i 

vattenområden, rensning av åar och dikning. För praktiskt taget all vattenverksamhet krävs 

tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Det är markägaren/beställaren som söker detta tillstånd 

hos Länsstyrelsen eller i miljödomstol. Det är viktigt att ni ta del av beslut innan arbeten påbörjas.  

Naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden  
Att utföra åtgärder i skyddade områden som Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och 

vattenskyddsområden kräver tillstånd eller dispens från de unika föreskrifter som gäller för 

respektive område. Dispensansökan sker antingen hos Länsstyrelsen eller hos miljöförbundet. 

Vilken skyddsform som gäller styr vilken myndighet som hanterar dispensen. Även om ett 

område inte är skyddat så innebär att om man utför åtgärder i naturmark så behöver man minst 

hålla ett samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap. 6 §.  

I skogs- och jordbruksområden kan det finnas mindre s.k. biotopskyddsområden som inte får 

skadas genom schaktning, grävning m.m. Det gäller kärr, lundar, myrholmar, åkerholmar m.m. 

Inom vattenskyddsområden som är till skydd för yt- och grundvattentäkter kan det finnas 

föreskrifter om hur uppställning av fordon ska ske för att undvika spill av oljor och drivmedel. Ta 

reda på vilka naturreservat, Natura 2000- områden och vattenskyddsområden som finns i de 

kommuner där du arbetar. Hör med Länsstyrelsen eller Miljöförbundet. Ni hittar även skyddade 

områden i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur: 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  

Strandskydd  
Strandskydd råder vid hav, insjöar och vattendrag. Strandskyddet är till för att värna naturmiljön 

och allmänhetens friluftsliv. Strandskyddet gäller generellt 100 m från strandlinjen, men kan i 

vissa fall vara utökat upp till 300 meter. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att utföra 

grävningsarbeten som syftar till att ändra eller uppföra byggnader eller andra anläggningar eller 

andra åtgärder som väsentligt ändrar livsvillkoren för djur och växter. Undantag gäller vissa 

anläggningar som behövs för jordbruket, skogsbruket eller yrkesfisket och strandskyddet kan vara 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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upphävt inom detaljplanelagda områden. Markägaren är skyldig att söka dispens för att få utföra 

en åtgärd i strandskyddsområde.  

Fornlämningar 
Fornlämningar kan vara gravar, lämningar av boplatser, hällristningar m.m. Enligt 

kulturminneslagen är det förbjudet att utan tillstånd ändra, skada eller täcka över fast 

fornlämning. Om en fornlämning påträffas skall arbetet avbrytas och en anmälan göras till 

Länsstyrelsen. Var observant på fornlämningar i skogsmark då dessa ofta inte finns 

dokumenterade. 

Marklov  
Enligt Plan- och bygglagen krävs marklov vid schaktning och fyllning. Detta gäller inom områden 

med detaljplan om inte annat har bestämts i planen. Marklov krävs om åtgärder medför att 

höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Marklovet söks av markägaren 

och beslutas av kommunens byggnadsnämnd.  

Tillstånd för transport av avfall 
Överblivna schaktmassor, massor som uppkommer på en plats där de inte längre behövs, klassas som ett 

avfall. För att transportera avfall behöver du tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen. Transporterar du 

avfall yrkesmässigt, t.ex. från någon annans grävarbete till en egen eller annan lagringsplats så behöver du 

alltid tillstånd för transport av avfall. Du behöver även tillstånd om du transporterar eget avfall (t.ex. från 

egna entreprenader) om mängderna överskrider 10 ton eller 50 kubikmeter per år, under dessa mängder 

räcker en anmälan till Länsstyrelsen. Mer information och ansökan görs på Länsstyrelsens hemsida.  

Kemikalier och tankning 
Kemikalier ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att ett 

läckage når mark eller yt- och grundvatten. För att klara detta krävs ofta invallning av tankar och 

andra skyddsåtgärder såsom tätningslock till dagvattenbrunnar, avstängningsventiler i avlopp etc. 

Detta bör man tänka på både i fält (eventuella dieseltankar) och i garage och verkstad. 

Absorbtionsmedel bör finnas där risk för spill och läckage finns och i maskinerna om något 

inträffar i fält. Tänk också på att välja så miljöanpassade hydrauloljor, smörjoljor, 

rengöringsmedel m.m. som möjligt. 

Tvätt av arbetsmaskiner 
Föroreningarna i tvättvattnet kommer dels från fordonen i form av bland annat olja och giftiga 

metaller, dels från rengöringsmedel i form av t ex lösningsmedel och tensider. Även 

gummipartiklar från däck och vägbeläggningsrester återfinns i tvättvattnet. Tvättvattnet måste 

renas ordentligt, vare sig det är anslutet till kommunalt avloppsreningsverk eller inte. Tvättvattnet 

skadar miljön om det släpps ut i diken och vattendrag genom t ex en gatubrunn. Om tvättvattnet 

kommer orenat till ett reningsverk kan reningsprocessen störas vilket i sin tur leder till att många 

föroreningar åker rakt igenom anläggningen. Ledningsrättsinnehavaren behöver juridiskt endast 

ta emot hushållsspillvatten och medgivande behövs därför från ledningsrättsinnehavaren innan 

påkoppling på spillvatten eller dagvatten sker, detta då tvättvattnet är ett processavloppsvatten. 

Processavloppsvatten får inte infiltreras.  
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Välj en tvätthall med reningsanläggning 
Tänk efter var du tvättar dina maskiner. För att minska riskerna ska du i första hand tvätta fordon 

och arbetsmaskiner i tvättanläggningar med rening i form av ett klass 1 oljeavskiljarsystem med 

slamavskiljning. Om ni tvättar utomhus så spola bara av fordonet/maskinen med vatten utan 

högtryck. Fordonet ska stå på en plan gräsbevuxen mark eller en grusplan, som fångar upp 

tvättvattnet utan att det far vidare till diken eller gatubrunnar. Välj en plats som ligger långt från 

dricksvattenbrunnar och vattendrag. Det är inte tillåtet att tvätta yrkesfordon och arbetsmaskiner 

med avfettningsmedel utomhus. Du får heller inte tvätta yrkesfordon och arbetsmaskiner på 

gatan eller annan asfalterad yta eller i garage med golvavlopp utan tillräcklig rening.  

 

Förslag till checklista för egenkontroll

1. Vilka lagar, regler och ev. myndighetsbeslut styr vår verksamhet?  

2. Vem är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas? Vem ansvarar för uppdatering av 

rutiner, instruktioner och dokumentation? 

3. Räcker kunskaperna inom vår verksamhet till för att utföra behövligt miljöarbete och 

följa bestämmelserna?  

4. Har vi rutiner för att kontrollera att beställaren har gjort de anmälningar/sökt de tillstånd 

som behövs för arbetet? 

a. vattenverksamhet 

b. strandskydd 

c. 28 § anmälan om grävarbete i förorenat område, enligt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

d. vattenskyddsområde 

e. naturreservat, Natura2000, biotoper 

f. fornminnen 

g. samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken vid väsentlig förändring av naturmiljö.  

 

5. Är våra rutiner tillräckliga för minimera risker för att vi i grävarbeten sprider 

föroreningar? Dokumenterar vi bedömningen? 

6. Är våra rutiner tillräckliga för minimera risker för att vi i grävarbeten sprider invasiva 

arter? Dokumenterar vi bedömningen? 

7. Finns rutiner för att kontrollera att mottagningsanläggningar har gjort de 

tillstånd/anmälan som behövs för att ta emot avfall? 

8. Har vi aktuella tillstånd/anmälan för transport av avfall/farligt avfall? Om annan 

transporterar avfall som uppkommer kontrollerar vi att de har de tillstånd/gjort anmälan 

som behövs?  

9. Har vi rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten samt kontroll 

av lukt, buller eller annat som kan påverka människa eller miljö? 

10. Har vi tillräckliga drifts- och skötselinstruktioner för maskiner och arbetsredskap? 

Kontrollerar vi att de hålls i gott skick? 



   

11. Påverkar eller riskerar vår verksamhet att påverka människor och miljö till exempel 

genom buller från fläktar och fordon eller genom illaluktande utsläpp?  

12. Kan våra rutiner för kemikaliehantering (oljor, bensin, färg, lösningsmedel, lim etc.) 

förbättras? Behövs det bättre märkning, finns det aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga, 

har vi upprättat en kemikalieförteckning och hur gör vi för att hålla den aktuell, hur 

hanterar och förvarar vi kemikalier?  

13. Kan vår förbrukning av råvaror, kemikalier, energi eller mängd avfall minskas eller 

ändras? Kan vi till exempel byta ut kemikalier mot sådana som är mindre farliga? 

14. Behöver vi ändra inköpsrutinerna så att miljöpåverkan från råvaror, energi med mera blir 

mindre?  

15. Kan miljöpåverkan från våra transporter i och till/från verksamheten bli mindre?  

16. Kan våra rutiner för avfallshanteringen förbättras? Kan avfallsmängderna minskas, 

alternativt kan mer återanvändas eller återvinnas?  

17. Kan våra rutiner för hantering av farligt avfall förbättras? Vilket farligt avfall finns i vår 

verksamhet? Behöver vi märka avfallet bättre? Förvarar vi det säkert? Upprättar vi 

transportdokument vid transport av farligt avfall? Rapporterar vi till Naturvårdsverket vid 

transport av farligt avfall? 

18. Vilka rutiner har vi om det kommer in synpunkter eller klagomål?  

19. Dokumenteras egenkontrollen i tillräcklig utsträckning? Kan vi visa att vi utför en bra 

egenkontroll? 

20. Genomför vi regelbundna riskbedömningar för verksamheten?  

21. Vilka rutiner har vi vid eventuell driftstörning eller olyckshändelse, till exempel för 

omgående underrättelse till tillsynsmyndigheten vid driftstörning/ olyckshändelse som 

kan skada hälsa/miljö? Vem kontaktas, vilka åtgärder ska vidtas, behöver vi ha 

saneringsmaterial hemma?  

 

 


