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1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den 

Miljöbalken och författningar med stöd av miljöbalken – uppdaterad  

Kapitel i Miljöbalken Förordning/Paragraf Hur uppfyller vi kravet? 

1 kap.  

Balkens mål och 
tillämpningsområde 

 Silf Competence ska främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande 
generationer garanteras en hälsosam och god 
miljö. Företaget har infört ett 
miljöledningssystem som syftar till att succesivt 
minska vår miljöbelastning. 

 

 

2 kap. 

Allmänna hänsynsregler 
m.m. 

Hänsynsreglerna ska 
tillämpas av alla som 
bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller 
avser att vidta eller vidtagit 
en åtgärd som inte är av 
försumbar betydelse för 
miljöbalkens mål. 

2 kap. 1 § 

Bevisbörderegeln innebär att 
företaget är skyldig att visa 
för tillsynsmyndigheten att 
miljölagstiftningen efterföljs. 

Bevisbörderegeln  

I kontakt med tillsynsenheten skall Silf 
Competence ge den information som behövs för 
att visa att vi följer gällande miljölagstiftning. 

 2 kap. 2 § 

Kunskapskravet innebär en 
skyldighet att skaffa sig den 
kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens art 
och omfattning för att 
skydda människors hälsa och 
miljön. 

Kunskapskravet  

Silf Competence har kartlagt de betydande 
miljöaspekterna i miljöutredningen och utbildar 
löpande våra medaretare i miljöfrågor, bland 
annat i grundläggande miljökunkap och 
miljölagstiftning. Utöver detta erbjuder vi i vårt 
kursutbud till kund utbildningar inom Miljö och 
CSR. 
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 2 kap. 3 § 

Skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått skall vidtas (försik-
tighetsprincipen). 

Försiktighetsprincipen  

Vi använder i första hand produkter som är 
miljömärkta och metoder som är väl beprövade 
ut miljösynpunkt. Vi ställer miljökrav på våra 
leverantörer och strävar efter att öka andelen 
leverantörer som har ett aktivt miljöarbete. 

 

 

 

 

 2 kap. 4 § 

Produktvalsprincipen ställer 
krav på att ersätta kemiska 
och biotekniska produkter 
mot andra mindre miljö-
skadliga sådana. 
Tillämpningen omfattar både 
produktvals- och utbytes-
frågor. 

Produktvalsprincipen  

Företaget väljer främst produkter/tjänster som 
har en miljömärkning(Svanen, Falken, KRAV).  

Företaget ställer även miljökrav på 
leverantörer(ISO 14001, EMAS, mIljödiplom). 

 2 kap. 5 § 

Skyldighet att hushålla med 
råvaror och energi, främja 
återanvändning och 
återvinning samt i första 
hand använda förnybara 
energikällor (Hushållnings - 
och kretsloppsprincipen). 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Silf C arbetar aktivt för att minimera mängden 
osorterat avfall som uppkommer i verksamheten 
och minimera vår energianvädning genom att 
införskaffa energieffektiva kontorsmaskiner. Vi 
abonnerar sedan flera år tillbaka på miljömärkt 
el. Därutöver har vi en dialog med 
fastighetsägaren angående uppvärmning och 
isolering av den lokal vi hyr.  

 2 kap. 6 § 

Välja en plats för verksam-
heten med minsta intrång 
och olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 
(Lokaliseringsregeln) 

Lokaliseringsregeln  

Vi har valt en plats för vår verksamhet som 
minimerar risken för olägenhet och miljöskada 
för människa och natur (närheten till pendeltåg 
och tunnelbana).  
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 2 kap. 7 § 

De krav som ställs enligt 
dessa hänsynsregler skall ej 
anses orimliga att uppfylla. 
En skälighetsavvägning kan 
komma att ske mot bakgrund 
av vad som är ekonomiskt 
rimligt och tekniskt möjligt. 

Skälighetsregeln  

Samtliga åtgärder genomförs under 
förutsättningar att de inte är ekonomiskt 
orimliga att genomföra. 

15 kap. 

Avfall och producentansvar 

Avfallsförordningen 
(2011:927) 

 

I vår avfallshantering försöker vi följa EU:s 
avfallshierarki. Företaget har avtal med med 
renhållningsbolag om transport av sorterat och 
osorterat avfall. Företaget har rutiner för 
hantering av farligt avfall samt avtal med anlitat 
rehållningsbolag om transport. 
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2. Kemiska produkter som hanteras och används i verksamheten 

Produkt och 
användningsområde 

Leverantör-tillverkare Förbrukning 
per år 

Farosymboler, skydds- och 
riskfraser 

Maskindiskmedel  Sun Classic Maskintabletter 400 
tabletter/år.  

 

Hälsoskadlig/-
Irriterande 

Säkerhets-
datablad ok  

Rengöringsspray för 
whiteboard 

The Cleanrange, Kleinmann 
GmbH. (NKV) 

1st flaska per 
år a 250ml 

 

May produce 
an allergic 
reaction. 

Säkerhets-
datablad ok 

Avkalkningstabletter 

 

 

Jura 1 st burk per år 
a 36 tabletter. 
10 tabl/år  

Hälsoskadligt/-
irriterande 

Säkerhets-
datablad 
saknas. Beställs 
från lev. 

Rengöringstabletter 

 

 

Jura 1 st burk per år 
a 25 tabletter. 
10 tabl/år  

Hälsoskadligt/-
irriterande 

Säkerhets-
datablad ok 

Whiteclean rengöring Audicom 0/år 

 

Hälsoskadligt/-
irriterande. 
Mkt brandfarligt 

Utfasas till 
fördel för ovan 

Sanitet S – 
Sanitetsrengöring 

Surt rengöringsmedel 

Nilfisk, Bra miljöval 7 liter/år 

 

 

Säkerhets-
datablad 
saknas. Beställs 
från lev. 
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3. Nödlägesberedskap 
I vår lokal finns ett sprinklersystem  om brand skulle uppstå och brandsläckare 
finns.Nödutgångarna är märkta och en brandövning genomförs årligen. Samtliga tillbud och 
avvikelser registreras och följs upp för att minjmera risken att samma sak händer igen. Vid 
olyckor med risk för stor negativ miljöpåverkan kontaktas Miljöförvaltningen i Stockholm, tfn 
08-508 28 800. 
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