FÖRDJUPNING MILJÖLAGAR

4LjSQUUJMMjNQOJOH
BWNJMKzMBHTUJGUOJOHFO
De har blivit allt viktigare att hålla koll på miljölagarna. Ytterst är det företagets vd som är skyldig att hålla sig informerad om all lagstiftning som
berör verksamheten. Det räcker inte med de betydande miljöaspekterna
– titta även på miljölagstiftningen som berör samtliga miljöaspekter.

'
Love Lönnroth
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Exempel på system för lagbevakning där man lagt in författning, beskrivning av vad lagkravet innebär och beskrivning av hur kravet följs upp inom företaget.
ATL, Lantbrukets
affärstidning
30 januari 2012:
»Ryftes vd dömdes på
måndagen till villkorlig
dom och dagsböter för
miljöbrott. Det gotländska
grönsaksföretaget ska
även betala en företagsbot
på en halv miljon kronor.«

GzSFTLSJGUFS%FTTVUPN¾OOTEFU
&6EJSFLUJWTPNBOHFSNlMPDI
JOSJLUOJOHGzSNJMKzQPMJUJLFO
JOPN&6%FOTWFOTLBNJMKzMBH
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Närkes allehanda
16 april 2012:
»Stora Enso Skog AB får
böter för att ha begått
artskyddsbrott. I samband
med dikning grävdes den
fridlysta och rödlistade
mosippan bort.«

Dagens eko den 19 maj
2009 om två fällande
domar om miljöbrott:
»En man som eldat upp
12 tunnor med lösningsmedel dömdes till ett års
fängelse av Falu tingsrätt.
En man som släppt ut
en miljöfarlig kemikalie
från en kemtvätt dömdes
den 4 juni 2008 till 3
månaders fängelse av
hovrätten i Sundsvall.«
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WJEUBSFOlUHjSETLBIBUJMMSjDL
MJHLVOTLBQPNIVSNjOOJTLPST

Fem steg till
lagefterlevnad

Straff och
miljösanktionsavgifter

För att säkerställa att er
verksamhet följer lagstiftningen behöver man ta
fram rutiner och genomföra
årliga uppföljningar. Följande
steg är väsentliga för att en
verksamhet ska ha en god
lagefterlevnad:
1. En miljöutredning enligt
kraven i SS-EN ISO
14001:2004.
2. Identiﬁera verksamhetens
miljöaspekter utifrån
miljöutredningen.
3. Identiﬁera relevant
lagstiftning utifrån miljöaspekterna.
4. Implementera lagar och
andra krav i miljöledningssystemet.
5. Regelbunden kontroll av
lagefterlevnad.

I miljöbalkens 29:e kapitel
lNNS mERA BROTTSRUBRICERINGAR
med preciserade påföljder:
s -ILJÚBROTTGROVT MILJÚBROTT
s "ROTTFÚRSEELSE MOT OMRÍdesskydd
s !RTSKYDDSBROTTGROVT
artskyddsbrott
s -ILJÚFARLIG KEMIKALIEHANtering
s /LOVLIG KEMIKALIEHANTERING
s +EMIKALIEREGISTRERINGSbrott/grovt kemikaliehanteringsbrott
s /TILLÍTEN MILJÚVERKSAMHET
s /TILLÍTEN AVFALLSTRANSPORT
s &ÚRSVÍRANDE AV MILJÚKONTROLL
s "RISTFËLLIG MILJÚINFORMATION
s .EDSKRËPNINGNEDSKRËPningsförseelse
Straff för miljöbrott drabbar
fysisk person, till exempel
VD, som kan dömas till böter
eller fängelse. En juridisk

person kan drabbas av olika
former av böter: företagsbot,
vite eller miljösanktionsavgift. Efter att lagstiftningen
SKËRPTES  HAR mERA
näringsidkare blivit dömda för
olika typer av miljöbrott.
En vanlig påföljd för
mindre förseelser är miljösanktionsavgifter som kan
utdömas av en myndighet i
enlighet med förordningen
om miljösanktionsavgifter,
SFS 1998:950.
Beloppet är mellan
1 000 kronor och 50 000
kronor och gäller till exempel
förseelser som att lämna in
köldmedierapport för sent
eller att inte upprätta transportdokument vid avsändning
av farligt avfall.
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&UULSJUJTLUTUFHjSBUUUBGSBN
UZEMJHBSVUJOFSPDIJOTUSVLUJPOFS
JWFSLTBNIFUFOTNJMKzMFEOJOHT
TZTUFNGzSIVSMBHTUJGUOJOHFOTLB
FGUFSMFWBT.BOCzSTUSjWBFGUFS
BUUHzSBEFUTlFOLFMUTPNNzKMJHU
GzSEFBOTUjMMEBBUUGzMKBMBHTUJGU
OJOHFO
.FEFUUWjMVUGPSNBUPDIJN
QMFNFOUFSBUNJMKzMFEOJOHTTZTUFN
TLBEFBOTUjMMEBJOUFCFIzWBTjUUB
TJHJOJIFMBNJMKzMBHTUJGUOJOHFO
%FUSjDLFSNFEBUUGzMKBGzSFUBHFUT

SVUJOFSPDIJOTUSVLUJPOFSGzSBUU
WFUBBUUNBOFGUFSMFWFSMBHLSBWFO
'zSBUUTjLFSTUjMMBMBHFGUFSMFWOB
EFOjSEFUjWFOWJLUJHUBUUHFOPN
GzSBlSMJHBVQQGzMKOJOHBSEjSKVTU
EFUUBLPOUSPMMFSBT%lMJHMBHFGUFS
MFWOBECFSPSPGUBQlCSJTUFSPDI
PLMBSIFUFSJEFJOUFSOBSVUJOFSOB
*44&/*40TUlS
EFUVOEFSLBQJUFM -BHBSPDI
BOESBLSBW BUUPSHBOJTBUJPOFO
TLBIBSVUJOFSGzSBUUJEFOUJ¾FSB
UJMMjNQMJHBMBHLSBWPDIBOESBLSBW 
TBNUBWHzSBQlWJMLFUTjUULSBWFO
jSUJMMjNQMJHBQlNJMKzBTQFLUFSOB
* 6UWjSEFSJOHBWBUUMBHBS
PDIBOESBLSBWGzMKT TUlSEFU
BUUEFUTLB¾OOBTSVUJOFSGzSBUU
VUWjSEFSBBUUMBHLSBWPDIBOESB
LSBWTPNPSHBOJTBUJPOFOCFSzSTBW
GzMKT%FTTBVUWjSEFSJOHBSTLBHzSBT
SFHFMCVOEFUPDIEPLVNFOUFSBT
"7-07&-e//305) (00%10*/5"#

Regler kring
miljöfarlig verksamhet
Regler kring miljöfarlig verksamhet ﬁnns i miljöbalkens 9:e
kapitlet. Miljöfarlig verksamhet innebär användning av
mark, byggnader eller fasta
anläggningar som innebär
utsläpp till mark, vatten eller
luft. I förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd delas företag in i
olika kategorier beroende på
hur miljöfarliga de anses vara.
Kategorierna är:
s 4ILLSTÍNDSPLIKTIG VERKSAMHET
(som delas in A- och Bverksamheter)
s !NMËLNINGSPLIKTIG VERKSAMhet (C-verksamheter)
s &RIA VERKSAMHETER VERKSAMheter med ringa miljöpåverkan)
För tillståndspliktig verksamhet gäller att verksamheten
bedrivs enligt villkor som
prövas av mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen

beroende på vilken kategori
verksamheten tillhör. Tillsynen
utövas av länsstyrelsen för
A- och B-verksamheter och
av kommunen för C-verksamheter.
Länsstyrelsen kan även
delegera tillsynsansvar till
kommunen. För alla miljöfarliga verksamheter krävs en årlig
miljörapport som verksamheten skickar till tillsynsmyndigheten och som visar hur
verksamheten uppfyller de
krav som myndigheten ställt.
Miljöfarliga verksamheter
ska ha ett egenkontrollprogram enligt de krav som
meddelas av tillsynsmyndigheten. Ett miljöledningssystem
enligt SS-EN ISO 14001:2004
underlättar egenkontrollen
genom att man även genomför
interna revisioner och jobbar
förebyggande.

Kundernas förtroende
Med relativt blygsamma miljösanktionsavgifter och trots allt
få fall där miljöbrott lagförs,
kan man fundera över om det
verkligen är lönt att ägna tid
och resurser åt att följa miljölagstiftningen.
Tittar man strikt på de
rättsfall som varit handlar det
oftast om grova förseelser och
det fanns gott om varningssignaler som berörda ledningspersoner valde att bortse ifrån.
Men den stora risken
handlar inte om bötesbeloppen eller ens fängelsestraffen.
I dag är den största risken att
tappa förtroendet hos kunder
och andra intressenter.
När man mäter företags
anseende, till exempel genom
Anseendebarometern som
görs årligen av The Reputa-

tion Institute, ser man att ett
dåligt rykte som föregås av en
SKANDAL KAN BESTÍ UNDER mERA
decennier.
Skandia ligger till exempel
fortfarande i botten långt
efter en stor skandal som
gällde en tidigare ledning. ATL,
Lantbrukets affärstidning,
rapporterade i juli 2009 att
Ryftes kund Grönsakshallen Sorunda, som levererar
grönsaker till över 800 hotell
och restauranger, beslutat att
säga upp leveransavtalen med
Ryftes så länge utredningen
om miljöbrott pågick.
I dag när miljöproﬁlen är en
viktig del av varumärkesvärdet
vågar man inte ta in leverantörer med dåligt miljörenommé
som riskerar att smitta av sig
på det egna varumärket.
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