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Miljöbalken 2 kap 3§, 26 kap 19§

”Alla ska utföra skyddsåtgärder, vidta de försiktighets-
mått som behövs för att förebygga skador på miljön. 
Finns det en risk för en skada ska man vidta åtgärder”

”Man ska använda bästa möjliga teknik för att före-
bygga skador på miljön”

”Den som orsakar eller kan orsaka en miljöstörning ska 
bekosta de förebyggande åtgärderna”

”Den som har orsakat en skada på miljön ansvarar för 
att avhjälpa skadan.

”Den som bedriver verksamhet som kan påverka miljön 
ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten 
för att förebygga skador”

Sammanfattning av olika länsstyrelsers policy.

”Lagerlokalen skall vara utformad på ett sådant sätt att 
olje- eller kemikaliespill inte kan lämna lokalen.”

”Golvet skall vara lätt att hålla rent och motstånds-
kraftigt mot spill.”

”Då hela lokalen betraktas som en invallning skall dör-
rarna förses med tillräckligt höga trösklar”

”All lagring och övrig hantering av oljor och kemikalier 
skall ske så att utsläpp till spillvatten, dagvatten eller 
direkt till omgivning inte kan ske, detta gäller både 
inom- och utomhus”

”Enstaka behållare eller pallar med fat och dunkar skall 
vara invallade, beroende på typ av kemikalier så skall 
invallningen vara sektionerad, gäller speciellt starkt 
sura och starkt alkaliska lösningar”

”Kravet på invallningen gäller även för flyttbara fat 
och kärl”

”Vid utomhuslagring gäller samma praxis, men då måste 
man också beakta behovet av regnskydd”

”Vid utomhusförvaring där omfattande förvaring av 
oljor sker, skall dagvattenbrunnar vara anslutna till 
oljeavskiljare. OBS oljeavskiljare ersätter inte andra 
skyddsanordningar som invallning”

”Andra faktorer att beakta är, mark- och droppskydd 
vid tankningsplatser,  föreberedelser för oförutsedda 
spill genom att ha saneringsmateriel lätt tillgänglig, 
detta gäller även inomhus”

”Kraven på invallningsvolym varierar men en praxis 
som ofta tillämpas är största behållaren + 10% av övriga 
kärl, för mindre farliga kemikalier används ibland 10% 
av samtliga behållare. När särskilda risker föreligger 
tillämpas ibland största behållaren + 50-100% av övriga 
behållares volym, det senare gäller vid vattentäktsom-
råde eller liknande.

Har du frågor är du välkommen till Unisorb, vi 
måste dock konstatera, det finns inte några 
entydiga nationella regler, varför en kontakt med 
lokala myndigheter kan behövas i speciella 
fall.

LAGSTIFTNING

Miljöbalken är grunden, den gäller alla verk-
samheter som kan påverka miljön. Den inne-
håller hänsynsregler liksom mer detaljerade 
regler om vilken kontroll man ska ha på sin 
verksamhet.

Utöver miljöbalken finns det olika praxis hos 
både kommuner och länsstyrelser.

Vilka regler gäller vid lagring av oljor och kemikalier?

Grunda reserverar sig för eventuella ändringar i lagstiftningen som kan uppkomma.
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Målet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kom-
mande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Miljöbalken bildar en övergri-
pande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. 
För att miljöbalkens mål ska kunna uppnås ska 
dess regler tillämpas så att människors hälsa 
och miljön skyddas mot skador och olägenheter, 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan, värdefulla natur- och kultur-
miljöer skyddas och vårdas, den biologiska 
mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk 
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk syn-
punkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt 
kopplat till målet om en hållbar utveckling. 
Balken är nämligen tillämplig på alla verksam-
heter eller åtgärder som inte är av försumbar 
betydelse för balkens mål. Alla typer av åtgärder 
som kan få betydelse för de intressen balken 
avser att skydda berörs, oavsett om de ingår i 
den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet. 

Balkens tillämpningsområde har inte endast 
betydelse för i vilka situationer balken kan 
användas. Framför allt avgör det vilka typer 
av frågor som kan prövas i ett miljöärende. Ett 
villkor som med stöd av balken ställs för att en 
miljöfarlig verksamhet ska få bedrivas kan t.ex. 
avse vad som helst som gagnar en ekologiskt 
hållbar utveckling. 

LAGSTIFTNING

Sammantaget innebär detta i många fall att be-
stämmelser som ingick i tidigare miljölagstift-
ning nu har fått en ny och vidare tillämpning. 

I allmänna hänsynsregler miljöbalkens andra 
kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler 
som ger uttryck för bl.a. försiktighetsprinci-
pen, principen att det är förorenaren som skall 
betala, produktvalsregeln samt regler om hus-
hållning, kretslopp och lämplig lokalisering av 
verksamheter och åtgärder. 

Lagstiftningen fungerar förebyggande genom 
att ställa bindande krav på den som driver 
verksamhet eller vidtar åtgärder att skaffa sig 
kunskaper om ingreppens miljöeffekter samt 
genom principen att den som vidtar en åtgärd 
som riskerar att påverka miljön är skyldig att 
begränsa olägenheterna så långt som möjligt. 
Skulle olägenheterna ändå uppkomma är den 
som förorsakat dessa skyldig att avhjälpa 
dem. 

Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att di-
rekt lägga hänsynsreglerna till grund för föreläg-
ganden och förbud. Tillståndsmyndigheterna 
tillämpar hänsynsreglerna vid utformning av 
villkor vid tillståndsprövning. De allmänt hållna 
hänsynsreglerna får på så sätt sitt innehåll 
konkretiserat genom föreskrifter eller beslut i 
enskilda fall. 

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillför-
säkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att för-
ändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl.
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