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Miljölagstiftning
Om Altea AB
Altea AB är ett konsultföretag
som erbjuder kvalificerade
konsulttjänster inom områden
som miljö, kvalitet, arbetsmiljö,
livsmedel, energi och socialt
ansvarstagande.
Läs mer om Altea här.

Fö reläsare
Altea har utbildare med stor
erfarenhet och bred bakgrund. Bland våra utbildare
återfinns erfarna miljö-,
kvalitets- och arbetsmiljökonsulter, jurister och
kemister.

Företagsspecifik
utbildning
Om Ni är minst fem
kursdeltagare så skräddarsyr vi
gärna en företagsspecifik
utbildning utifrån Er verksamhet och Ert företags behov.

Utbildningen ger kursdeltagaren kunskap om hur svensk
miljölagstiftning är uppbyggd samt vilka miljökrav företag
ska rätta sig efter. Extra fokus läggs på miljöbalken och
dess hänsynsregler, miljöfarlig verksamhet, kemikalier
samt avfalls- och producentansvarslagstiftningen.

Bakgrund
Miljöbalken utgör en ramlag inom rättskällorna på miljöområdet. Här
återfinns bland annat hänsynsreglerna som alla verksamhetsutövare
måste följa. Inom miljörätten återfinns även andra lagar och förordningar
från riksdag och regering samt ett antal olika myndigheters föreskrifter,
som exempelvis Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Myndigheten
för samhällskydd och beredskap (MSB) samt kommuner och
länsstyrelser. Både ISO 14001 och Emas ställer krav på regelbunden
lagidentifiering och lagefterlevnadskontroll av organisationers
verksamhet.

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap om
svensk miljölagstiftnings uppbyggnad, var rättskällor går att finna, deras
inbördes hierarki samt hur de ska tolkas. Extra fokus läggs på att
förtydliga krav som rör miljöfarlig verksamhet, kemikaliehantering samt
avfalls- och producentansvarslagstiftningen.

Vem vänder sig utbildningen till
Utbildningen vänder sig främst till Er som är ansvariga för
miljöledningssystem, samt internrevisorer och Ni som bedriver miljöfarlig
verksamhet. För denna utbildning krävs inga särskilda förkunskaper.

Utbildningslängd
Utbildningen är en heldagsutbildning med start kl. 08.30. Utbildningen
genomförs på flera orter från Skåne i söder till Jämtland i norr. På länken
nedan finner Ni utbildningstillfällen på en ort nära Er.
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Kursbeskrivning
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r hemsida
för
utbildningstillfällen
utbildningar där Ni kan läsoch
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och tolkar rättskällorna.
Kursbeskrivning
Arbetsmiljöansvar
– Vad innebär arbetsgivaransvaret, hur ska samverkan
mellanJuridisk
arbetsgivare
arbetstagare
fungera.
har
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rapport.
arbetsmiljörisker
i verksamheten.
Kemiska
arbetsmiljörisker.
Avfall ochav
producentansvar
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mning, CLP och
Samordning
Reach. – Genomgång av olika typer av samordning; gemensamma
Straffansvar,
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Utbildningsmaterial

Utbildningsintyg
Vid utbildningstillfället kommer åhörarkopior och anteckningsmaterial att
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ligger till grund för fortlöpande förbättring av kursen.
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delas ut till utbildningsdeltagarna.

Utvärdering av utbildningen

Efter utbildningen kommer en utvärdering att genomföras vars resultat ligger
till grund för fortlöpande förbättring av kursen.
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