
Vi på Jordbruksverket har tagit fram vägledningsmaterial som du kan  
använda dig av i arbetet med din egenkontroll. Du hittar vår vägledning 
och exempel på hur egenkontrollen kan utformas på vår webbplats  
www.jordbruksverket.se/egenkontroll

Vad är egenkontroll?
Egenkontroll kan ses som ett arbetssätt som bör vara en naturlig del av 
den dagliga driften och styrningen av din verksamhet. Egenkontroll är ett 
förbättringsarbete som ständigt ska pågå i vardagen.

Genom att bedriva egenkontroll på ditt lantbruk organiserar du arbetet 
och skapar rutiner som ser till att du följer de lagar som gäller för verk
samheten. Du planerar och organiserar ditt arbete för att motverka och 
förebygga eventuella risker för miljön. Egenkontroll är även ett bra sätt att 
visa tillsynsmyndigheten att din verksamhet uppfyller lagstiftningen.

Kravet på egenkontroll omfattar alla verksamheter som kan påverka  
människors hälsa och miljö. Egenkontrollen ska anpassas efter verksam
hetens inriktning, storlek och möjliga påverkan på miljön. 

Egenkontroll innebär att:
• Planera din verksamhet med fokus  

på miljöpåverkan
• Genomföra kontroll av din verksamhet
• Följa upp resultaten av kontrollen

• Förbättra din kontroll

Vad innebär riskbedömning?
Egenkontrollarbetet ska bygga på en riskbedömning. De flesta verksam
heter påverkar miljön på något sätt, men hur och i vilken omfattning  
varierar. Det är viktigt att fundera över vilka risker din verksamhet kan 
innebära för luft, mark och vatten samt vilken påverkan den kan ha på  
omgivningen genom exempelvis lukt och buller. 

I riskbedömningen bör du ta hänsyn till sannolikheten att en aktivitet 
påverkar miljön och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Utifrån risk
bedömningen gör du sedan en prioritering av vilka risker som du i första 
hand ska arbeta med att förebygga. 

Egenkontroll
– ett löpande förbättringsarbete!

Förbättra 

Planera Genomföra 

Följa upp



Ska du dokumentera din egenkontroll? 
Det finns inga generella krav på dokumentation av egenkontroll. Beroende 
på verksamhetens typ, storlek och påverkan på miljön måste du göra en be
dömning av vad som är lämpligt att dokumentera för att du ska kunna hålla 
uppsikt över din verksamhet. 

Det kan ändå vara bra att föra enkla anteckningar om de åtgärder som du 
utför. Du kan använda anteckningarna för att lättare minnas till exempel 
vilka datum och i vilka mängder du har gödslat. Anteckningarna kan även 
användas som ett underlag vid besök av din tillsynsmyndighet.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga finns angiv
na krav för vad som ska ingå i egenkontrollen. Av egenkontrollförordningen 
framgår att egenkontrollen på dessa verksamheter ska vara dokumenterad.

Vad händer när du får tillsynsbesök?
När du får tillsyn av din verksamhet ska du förklara för tillsynsmyndigheten 
hur du arbetar med din egenkontroll och vilka delar som du har fokuserat 
på. Presentera vad du planerar att göra för att minska de risker som finns ut
ifrån din riskbedömning. Berätta även om tidsplanen du har för när arbetet 
ska utföras. Tidsplanen kan sträcka sig över flera år, då alla risker inte kan 
åtgärdas samtidigt.

Tillsynsmyndighetens uppgift är att bedöma om verksamhetens egenkontroll 
är tillräcklig och kontrollera att verksamheten arbetar för att minska riskerna 
för människors hälsa och miljön. Tillsynsbesöket är ett bra tillfälle för dialog 
mellan dig och inspektören i syfte att utveckla din riskbedömning.

Vilka hjälpmedel finns för min egenkontroll?
LRF:s ”Miljöhusesyn” är ett verktyg som du kan använda för att kontrollera  
att du uppfyller aktuella lagkrav. Du hittar den på www.miljohusesyn.nu

För tillstånds och anmälningspliktiga verksamheter har LRF tagit fram 
”Egenkontrollpaketet” som är en vägledning om hur du uppfyller egenkon
trollförordningen. Du hittar den på www.lrf.se/egenkontroll

Du hittar mer information genom bland annat vägledande exempel och be
räkningsmallar på vår webbplats www.jordbruksverket.se/egenkontroll.
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