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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

Checklista för kontrollprogram  

Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet vid framtagande av kontrollpro-

gram och att ge kontrollprogrammen en mer likartad utformning. 

 

Kontrollprogrammet måste anpassas utifrån de förhållanden som råder vid  

respektive verksamhet. Kontrollprogrammen ska vara en hjälp för verksam-

hetsutövaren och tillsynsmyndigheten att kontrollera relevanta punkter 

 

För att ha bra kontroll över verksamhetens miljöpåverkan är det viktigt att kon-

trollprogrammet är aktuellt. 

 

Kontrollprogram 

 
 

Ett kontrollprogram utgör en del av er Egenkontroll. Kontrollprogrammet tar 
upp vad som är viktigt att kontrollera utifrån följande. 

 

1. de villkor i tillståndet som har betydelse för påverkan av miljön eller 

människors hälsa  

2. de förordningar och föreskrifter som styr er verksamhets kontroller  

3. hålla er informerad om er verksamhets påverkan på människors hälsa 

och miljön i övrigt 

Det är verksamhetsutövaren som utformar kontrollprogrammet och lämnar in 

förslag till tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska vara användbart för 

just er verksamhet. 

 

Tillsynsmyndigheten kan ha synpunkter på den föreslagna kontrollen och  

begära kompletteringar. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om sådana kom-

pletteringar som man bedömer är viktiga för tillsynen. 

 

Kontrollprogram ska vara aktuellt och det behöver därför uppdateras regelbun-

det.  Här anges i korta punktformer vad ett kontrollprogram behöver innehålla. 
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Innehåll  

För att kontrollprogrammet ska vara lätt att följa skriv gärna en innehållsför-

teckning. Följande uppgifter bör finnas med. 

 

1. Allmänna uppgifter  

• Anläggningens namn 

• Anläggningsnummer 14XX-XXXX   
 

2. Gällande tillståndsbeslut och andra bestämmelser 

 

A) Vilka tillstånd bestämmelser gäller för verksamheten 

 

- tillståndsbeslut med beslutsmening 

- beslutsdatum och diarienummer  

- vilken myndighet beslutade om tillståndet 

- villkoren återges i sin helhet  

 

B) Andra beslut, anmälningar eller förelägganden som har betydelser för 

kontrollprogrammet. 

 

C) Föreskrifter och förordningar som ger upphov till mätningar som har 

betydelse för kontrollprogrammet. 

 

3. Provtagning och analyser  

Provtagningar och analyser som genomförs med anledning av driftkontrol-

ler och utsläpp till recipient. 

  

Ange villkor i tillståndet eller annan bestämmelse som medför behov av 

provtagningar och analyser och motivering till vilken provtagning och ana-

lys som valts. 

 

- Parametrar som analyseras. Stickprov, samlingsprov eller kontinuerlig 

provtagning.  

- Provtagningsfrekvens. 

- Standarden för analys och provtagning eller liknande som används.  

- Om proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium.  

- På vilket sätt rapporteringen av analysresultaten ska ske till  

tillsynsmyndigheten. 

 

4. Mätningar och kontroll  

Mätningar och kontroller som genomförs exempelvis med anledning av 

villkor för exempelvis buller, luftstötvåg, vibrationer, lukt eller liknande. 

 

Ange de villkor i tillståndet eller annan bestämmelse som medför behov av 

mätningar eller kontroller och motivering till vilka kontroller som valts. 

 

- Beskriv vilken mätmetod eller standard som ska användas. 
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- Var och hur ofta mätningarna kommer att ske. Det kan vara villkoren 

som styr frekvensen mm.  

- Beskriv de överväganden som ni gör gällande omfattning av mätningar 

och mätpunkter mot bakgrund av tidigare kontroller eller annan erfa-

renhet. 

- Mätningar som behöver utföras av ackrediterade företag ska anges. 

- Vid villkor som anger att kontroll ska ske då det skett förändringar som 

kan medföra ökade nivåer, behöver det finnas beskrivning över när såd-

ana förändringar kan inträffa och hur det ska kontrolleras.  

 

5. Förorenad mark 

Om marken inom området är förorenad kan ett särskilt kontrollprogram för 

kontroll av exempelvis grundvatten eller markföroreningar vara nödvän-

digt. 

 

6. Avvikande värden 

Rutiner om vad som ska göras vid avvikelser/förhöjda värden. Ange vilka 

värden som är ”normalvärden” eller gränsvärden. 

 

7. Kontrollpunkter 

Kontrollpunkters läge bör anges på ritning/karta. Läget bör även anges 

med koordinater enligt rikets nät (SWEREF99 TM, höjd RH 2000)  

 

För utsläpp via skorsten bör skorstenens höjd över marken också anges. 

Även diffusa utsläpp och hur dessa kontrolleras bör beskrivas.  

 

Vid utsläpp till vatten ska det anges om utsläppet sker till dag- eller spill-

vattennät eller direkt till recipient. Placeringen av provtagningspunkter 

som är relevanta för utsläppskontrollen bör tydligt anges på 

karta/ritning/processchema.  

 

Vid mätning av buller, luftstötvågor och vibrationer behöver mätpunkter 

ange samt en motivering till varför dessa punkter valts. 

 

Kontroll av grundvattnet ska utföras om det finns behov.  

 

8. Periodisk besiktning  

Periodiska besiktning och rapportering behöver framgå av kontrollpro-

grammet.  Besiktningens omfattning bör fastställas i samråd med tillsyns-

myndigheten.  

 

Besiktningen ska utföras på verksamhetsutövarens initiativ och utföras av 

opartisk och sakkunnig besiktningsperson. Berörda myndigheter ska ges 

tillfälle att delta vid besiktningstillfället.  
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9. Rapportering vid normal drift  

Hur rapportering ska ske ska beskrivas i kontrollprogrammet 

Provtagningar och mätningar som inte visar något anmärkningsvärt kan  

redovisas vid årliga miljörapporteringen om inte tillsynsmyndigheten  

begär annat. 

 

10. Rapportering vid driftstörningar 

Allvarliga driftstörningar, avvikelser, överskridande av villkor samt have-

rier som lett till eller skulle kunna ha lett till olägenheter för människors 

hälsa och miljön ska ni omgående anmäla till tillsynsmyndigheten. Om 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet rapporteras det på vår webbplats. 

 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/miljo/miljofarlig-

verksamhet/tillsyn-av-miljofarlig-verksamhet.html 

 

________________________________________________________ 

Upplysning 

Bestämmelser om egenkontroll finns i Miljöbalken 

 
26 kap. 19 § miljöbalken anger att den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska 

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga 

sådant som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 

miljön. Ni ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla er un-

derrättade om verksamhetens påverkan på miljön. Om tillsynsmyndigheten begär 

det ska ni även lämna förslag om kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

och i egenkontrollförordningen 

 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1998901-om-verks_sfs-

1998-901/ 

 

Litteraturtips  

Naturvårdsverkets handbok 2001:3 ”Egenkontroll en fortlöpande process” 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0113-

2.pdf?pid=2550 
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