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Lag 

 

 

Ansvar 

delegerat 

till 

 

 

Ytterligare 

berörda 

 

 

1 Pastoral 

verksamhet 

 

Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) 

Berör fysisk och 

psykosocial 

arbetsmiljö  

 
 

 

Kyrkoherde 

Kyrkokamrer 

 

Skyddsombud 

Alla anställda 

 

Enkätundersökning 1 

gång/år kring den 

psykosociala 

arbetsmiljön. 

Skyddsrond 1 

gång/år. 

 

2 Förvaltning 

och ekonomi 

 

___________________ ___________ _____________  

 

3 Byggnader 

 

Lag (2006:985) 

Energideklaration av  

byggnader  
 

  
 

 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 
De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen  
 

 

Lag berör inte  

kyrkor, kapell,  

ekonomibyggnader 

inom 

jord- och 

skogsbruks- 

näring, fristående  

byggnader mindre 

än  

50 kvm, byggnader 

som är kultur-

minnen eller särskilt 

värdefulla. 
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Sotning och 

brandskyddskontroll 3 

kap4§ lag(2003:778) om 

skydd mot olyckor samt 

regler i MSB´s föreskrifter 

(MSBF 2014:6) om 

rengöring och 

brandskyddskontroll.  

 

 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

SBA utförs 1 ggr/år 

  

Besiktning av olje- 

cisterner 

 

Naturvårdsverkets  

förskrifter (NSF 2003:24) 

om skydd mot mark- och  

vattenförorening vid 

lagring av brandfarliga  

vätskor 

samt 

2 kap MSBś föreskrifter 

(MSBFS 2013:3) om 

tillstånd till hantering av 

brandfarliga gaser och 

vätskor. 

 

 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

Kyrkogårds- 

förman 

 

  

Ventilationskontroll  

Enligt 5 kap Plan- och 

byggförordningen 

(2011:338) och 

föreskrifter från Boverket 

(BFS 2011:16) ska 

ventilationssystem 

funktionskontrolleras 

innan de tas i bruk, och 

sedan återkommande 

kontrolleras med vissa 

intervaller  
 

 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

OVK genomförs 

enligt föreskrifter 

  

Bevattning och dag- 

vatten  
11 kap Miljöbalken 

(1998:808) samt 19§ 

Förordning 1998:1388) om 

vattenverksamhet liksom 

vattenuttag från brunn. 

 

 

Kyrkoherde 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
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Olje- och fettavskiljare 

Miljöbalken (1998:808) 

 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Berör stora köket i 

Stenhamra 

församlingsgård 

  

Värmeåtervinning och 

energieffektivitet 

9 kap Boverkets 

byggregler, BFS 2011:6 

 

Fastighets- 

utskott 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

För nya lokaler finns 

krav på 

energihushållning 

  

Installationer 

 

Boverkets byggregler, 

BFS 2011:6 

 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Effektivitetskrav på 

värme-, kyl- och 

luftbehandlings- 

installationer 

  

Rivning av byggnader 

 

9 kap Plan- och 

bygglagen (2010:900) 

 

Fastighets- 

utskott 

Fastighets- 

ansvarig/ 

kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Rivningslov eller 

anmälan om rivning 

krävs oftast för att 

riva byggnad eller 

del av byggnad 

 

4 Kyrkogårdar 

och mark- 

anläggningar 

 

Ogräsbekämpning  

 

2 kap 33§, 56§ 

Förordning (2014:425) 

om bekämpningsmedel, 

Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna 

råd (SJVFS 2014) -5 kap 

i NFS 2015:2  
 

 

Kyrkoherde 

 

 

Kyrkogårds- 

Förman 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

Förordningen stadgar  

använder 

växtskyddsmedel ska 

välja den metod eller 

det medel som är 

minst skadligt för 

människors hälsa 

och miljön.  

 

Varje användning av 

växtskyddsmedel ska 

dokumenteras. 

 

  

Kompostering av 

organiskt avfall 

 

29 kap 31§ 

Miljöprövnings- 

förordningen (2013:251) 

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkogårds- 

Förman 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

Anmälningsplikt för 

anläggning för 

biologisk behandling 

av annat avfall än 

farligt avfall, bland 

annat om den 

tillförda mängden 

park- och 

trädgårdsavfall är 

större än 50 ton men  

Högst 18750 ton per 

kalenderår 
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Utsmyckningsblommor  
Vildväxande blommor kan 

vara fridlysta 8 kapitlet 

Miljöbalken (1998:808) 

och  

enligt 7-9 §§ 

Artskyddsförordningen 

(2007:845)  

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkogårds- 

Förman 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

 

5 Inköp och 

varor 

 

Leverantörskrav  
Upphandlingsbestämmelse

rna i 47 och 49 kapitlen 

Kyrkoordningen gäller 

för upphandling inom 

Svenska kyrkan.  

 

 

Kyrkoherde 

Kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

  

Inköp av kemikalier  
i 2 kap Miljöbalken 

(1998:808).  
Försiktighetsprincipen 

framgår av 2 kap 3 §.  

Substitutionsprincipen 

(som numera benämns 

produktvalsregeln) framgår  

av 2 kap 4 §.  

 

 

Kyrkoherde 

 

 

Kyrkogårds- 

förman 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Försiktighets- 

principen och 

substitutions- 

principen är två av 

de så kallade 

allmänna 

hänsynsreglerna 

  

Behov av kemikalier  
Enligt 6 § i 

Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS 

2011:19) om kemiska 

arbetsmiljörisker ska de 

kemiska riskkällor som 

kan förväntas förekomma i 

verksamheten identifieras 

och förtecknas.  

* Reach-förordningen 

om registrering, 

utvärdering och 

tillståndsprövning  

av kemikalier  

 

 

Kyrkoherde 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Kyrkogårdsförman 

ansvarar för register 

inom begravnings- 

verksamheten. 

Kyrkvaktmästare 

inom församlings- 

verksamheten. 
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Inköp  
Enligt artikel 31 i EU:s 

Reach-förordning nr 

1907/2006 om 

registrering, utvärdering, 

godkännande och 

begränsning av 

kemikalier ska 

leverantörer lämna ut 

säkerhetsdatablad för alla 

kemikalier som är hälso- 

eller miljöfarliga.  

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkogårds- 

förman ansvarar 

för datasäkerhets- 

blad inom 

begravnings- 

verksamheten. 

Kyrkvaktmästare 

inom församlings- 

verksamheten. 

 

 

  

Flamskydd  
Enligt 2 kap 2 § Lag 

(2003:778) om skydd mot 

olyckor är den som äger 

eller driver en verksamhet 

ansvarig för 

brandsäkerheten och att 

nödvändiga 

brandskyddsåtgärder 

vidtas.  

Räddningsverkets 

allmänna råd (2004:3) 

om systematiskt 

brandskyddsarbete.  

 

 

Kyrkoherde 

Kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

  

Leksaker  

 

EU:s leksaksdirektiv 

(2009/48/EG) och 

Kemikalieinspektionens 

föreskrifter KIFS 2008:2  

 

 

Kyrkoherde 

 

Personal inom 

barnverksamheten 

 

Föreskrifterna  

innehåller många 

begränsningar för 

kemikalier i leksaker  

Leksaker omfattas 

också av 

informationskravet 

för ämnen i varor 

som finns i artikel 33 

i Reach-förordningen  

 

  

Livsmedel 

 

Vägledning från 

Livsmedelsverket om 
Godkännande och 

registrering av 

livsmedelsanläggningar.  

Artikel 14 i EU-

förordning 178/2002.  
 

 

Kyrkoherde 

 

Personal där mat- 

lagning 

förekommer 

 

Här framgår bland 

annat att det som 

främst styr är hur 

stor risk 

livsmedelshanteringe

n innebär, vilken 

organisation som 

finns och med vilken 

kontinuitet den sker. 
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6 Transporter 

och 

kommunikation 

 

Katalytisk avgasrening  

 

Bilaga 1 till Förordning 

(1998:1709) om 

avgaskrav för vissa 

förbränningsmotor- 

drivna maskiner.  

 

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkokamrer 

Kyrkogårds- 

förman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Däck  

Bilaga XVII till EU:s 

Reach-förordning finns 

regler som begränsar 

halten av polycykliska 

aromatiska kolväten (s k 

HA-oljor eller PAH) i alla 

typer av däck.  

 

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkokamrer 

Kyrkogårds- 

förman 

 

 

7 Kemikalier 

och avfall 

 

Kemikaliehantering 

 

14 kap Miljöbalken 

(1998:808), i ett antal 

förordningar samt i 

föreskrifter från 

Kemikalieinspektionen. 

Förvaring av farliga 

kemiska produkter finns i 

2 kapitlet 

Kemikalieinspektionens 

föreskrifter (KIFS 2008:2) 

om kemiska produkter och 

biotekniska organismer. 

 

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkogårds- 

förman 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

  

Avfallssortering  

 

Enligt 24 a-d och 25 §§ 

Avfallsförordningen 

(2011:927)  

 

Kyrkoherde 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

Hushåll och andra 

förbrukare en  

skyldighet att sortera 

ut förpackningar och 

returpapper samt 

elskrot ur sitt avfall 

och lämna dem för 

borttransport till de 

insamlings-

/mottagningssystem 

som producenterna 

tillhandahåller eller 

annan godkänd 

avfallstransportör  
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Blandat avfall  

 

Enligt 14 § Avfalls-  

förordningen (2011:927) 

ska brännbart avfall 

förvaras och transporteras 

bort skilt från annat avfall. 

Se vidare i 9 och 10 §§ 

Förordningen (2001:512) 

om deponering av avfall.  

 

 

Kyrkoherde 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Farligt avfall  

 

Avfallsförordningen 

(2011:927).  

 

Kyrkoherde 

Kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

 

  

Kompostering kök  
 

45 § Avfallsförordningen 

(2011:927)  

 

Kyrkoherde 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Kompostering av  
köksavfall ska 

anmälas till 

kommunen.  

 

  

Återanvändning eller 

återvinning av 

kontorsmaskiner   
 

25-29 §§  Avfalls-

förordningen (2011:927). 

  

 

Kyrkoherde 

 

Kyrkokamrer 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 
 

 

Regler om 

producentansvar för 

elektriska och 

elektroniska 

produkter 

 

Övrigt 

 

Miljöbalken  

 

Miljöbalken (1998:808) 

Förordning (1998:901) 

om verksamhetsutövares 

egenkontroll.  

 

Kyrkoherde 

Kyrkokamrer 

 

De i personalen 

som får uppdrag  

att utföra  

uppgift som  

berörs av lagen 

 

Detta är den 

viktigaste miljölagen 

och balken utgör 

grund för 

huvuddelen av 

miljölagstiftningen. 

 

 

  

 

 

 


