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MILJÖUTBILDNING
Egenkontroll för motorklubbar
1.
2.
3.
4.

Brandskyddet
Livsmedelshanteringen
Miljöbalken
Arbetsmiljön
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MILJÖUTBILDNING
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Motorbanor klassas som miljöfarlig anmälningspliktig C-verksamhet. Det innebär att klubben ska
följa kraven i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Det innebär att (de viktigaste paragraferna):
4 § För varje verksamhet skall det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt bl. a. miljöbalken.
5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och
kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det betyder att
det skall finnas ansvariga för varje punkt (eller hela områden) och uppgifter om vad som skall
kontrolleras.
6 § Klubben skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna (ex brand, oljespill) med
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall
dokumenteras.
7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras
inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det innebär att man har
säkerhetsdatablad på de kemikalier man använder.
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MILJÖUTBILDNING
Det förebyggande arbetet och tänket är nyckeln i egenkontrollen
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 föreningen lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på
resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.
Egenkontroll enligt andra lagar än miljöbalken
Enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (det
kallades tidigare internkontroll). Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av
Arbetsmiljöinspektionen (f.d. yrkesinspektionen) och inte av kommunens miljönämnd
eller länsstyrelsen. I vissa delar rör de båda kontrollsystemen samma saker, och det är i
båda fallen verksamhetsutövarens skyldighet att se till att de fungerar. Ofta är det en
fördel, att man arbetar ihop egenkontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete till ett
kontrollsystem, med en gemensam dokumentation. Då sparar du resurser och tid.
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MILJÖUTBILDNING
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Allmänna råd & Livsmedelslagen
Kraven i Räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete är också en form av
egenkontroll. Närmare anvisningar finns i Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB:s)
allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Också
brandskyddet bör kunna inarbetas i föreningens samlade egenkontroll. Tillsynsmyndighet för
brandskyddet är samhällsbyggnadsnämnden.
För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det
gäller t.ex. krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri,
restauranger m.fl.
Även i sådana fall kan man överväga att inarbeta alla kontroller i ett system på föreningen.
Tillsynsmyndighet för livsmedelsfrågor är miljökontoret.
Miljöledning
Införande av miljöledningssystem är, till skillnad mot kraven på egenkontroll, frivilligt. Men företag
som infört miljöledningssystem som ISO 14001, EMAS eller FR2000 bör därigenom i allt väsentligt
redan ha levt upp till kraven på egenkontroll.
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MILJÖUTBILDNING
Brandskyddskontroll
Checklista och förklaringar
Brandskyddsritningar
Egenkontrollprogram Livsmedel
Temperatur ankommande kyl- och frysvaror
Utbildning i livsmedelshygien
Renhållning
”Eget” vatten
Underhåll av lokaler, inredning och utrustning
Avvikelser
Skadedjur
Faroanalys
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MILJÖUTBILDNING
C-verksamhet, miljöbalken, checklista för verksamhetsutövare

•
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Utvändig renhållning
Spolplatta
Oljeavskiljare
Miljöstation
Bilaga miljöstation
Blankett för transport av farligt avfall
Trekammarbrunn
Maskinhall – maskiner
Säkerhetsdatablad för kemikalier
Bränsletankar
Ventilation
Miljöinformation kök, pentry m.m.
Miljöinformation i egna kiosker
Miljöinformation till försäljare och cateringföretag
Miljöinformation till tävlande
Speaker text
Incidentrapport
Checklista för egenkontroll
Exempel vardagskontroll
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MILJÖUTBILDNING
• Vi som jobbar med miljön lyfter
och framtidsäkrar svensk
motorsport framåt för en renare
idrott!
• Miljö är en överlevnadsfråga
även för motorsporten!
LYCKA TILL !!!
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