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Bakgrund 

Utifrån analys har behov av återkommande kurs inom 

Sevesolagstiftningens tillämpningsområde identifierats. Utgångspunkt är 

att svara upp mot de förutsättningar och frågeställningar som är relevanta 

för handläggare som arbetar med Sevesotillsyn och den integrerade miljö- 

och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. 

Målgrupp 

Kursen vänder sig i första hand till den som innehar, eller som kommer 

inneha, en anställning som handläggare vid en länsstyrelse som utövar 

operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den 

integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken av 

Sevesoverksamheter. 

Urval 
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet anmälda 
överskrider antalet platser. Handläggare vid myndigheter, som arbetar med 
operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den 
integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken kommer att 
prioriteras.  

Syfte 

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla sakkunskap 

inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområden samt stärka 

handläggarnas (tillsynsmyndighetens) roll vid såväl tillsyn enligt 

Sevesolagstiftningen som vid den integrerade miljö- och 

säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

1. förstå bestämmelserna i Sevesolagen med tillhörande förordning 

och föreskrift för att kunna tillämpa lagstiftningen.  

2. förklara länsstyrelsens roll och ansvar vid tillsyn enligt 

Sevesolagstiftningen samt vid den integrerade miljö- och 

säkerhetsprövningen av Sevesoverksamheter enligt miljöbalken. 
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Innehåll 

 Orientering av lagstiftningar 

 Farliga ämnen, summeringsregeln och 2 % -regeln 

 Samråd och anmälan 

 Integrerad miljö- och säkerhetsprövning  

 Riskhantering 

 Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem 

 Säkerhetsrapport 

 Nödlägesberedskap och intern plan för räddningsinsatser 

 Kommunens plan för räddningsinsatser 

 Sevesotillsyn 

 Genomgång av Sefari 

 Information till allmänheten 

 Planering av markanvändning 

 Att lära från olyckor och olycksrapportering 

Pedagogik och metodik 

Kursen betonar ett processorienterat lärande där ett aktivt och 

undersökande arbetssätt främjas. Ett processorienterat lärande innebär, att 

den studerande utvecklar både sina kunskaper och sin förmåga att lära. 

Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan stärks, 

liksom förmågan att ta ansvar för det egna lärandet. 

Kursen genomförs processinriktat med ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv samt utgår från vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

Upplägg och omfattning 

Kursen ges som en platsbunden tredagarskurs under tre sammanhängande 

dagar. 

De tre kursdagarna varvas med föreläsningar, diskussioner med hela 

gruppen via gruppövningar samt mixar teori och praktik etc. 

Film visas (finns i kurspärmen) samt genomförande av räkne-

övningsuppgifter. 

Inför kursen förväntas deltagarna ha läst igenom Sevesolagstiftningen.  
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Läromedel 

Det finns en digital kurspärm kopplad till kursen. Innehållet i kursen och 

pärmen är anpassat efter länsstyrelsehandläggarnas erfarenheter, behov 

och till viss del önskemål. Tillgång till den digitala kurspärmen ges i 

samband med kursstart. 

Intyg 

Möjlighet till att få utskrivet intyg finns. 

 

 

Godkänd 2019-12-10 av Anders Axelsson
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