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Miljöriskanalys för kemikalieolyckor - Seminarium 

Torsdagen den 5 september 2019 
ÅF, Grafiska vägen 2, Göteborg samt Webbsändning 

Syfte: Vid seminariet presenteras metoder och kriterier för miljöriskbedömning vid exempelvis 
upprättande av säkerhetsrapport och tillståndsansökan enligt Miljöbalken. En del av syftet är att 
diskutera förutsättningar för en uppdatering/komplettering av IPS ”Handledning om Riskkriterier”.  

Bland annat kommer den metod för grovanalys för miljökonsekvenser som publicerats av MSB att 

presenteras, inklusive exempel utförda med den metoden. (Kemikalieolyckors miljökonsekvenser. 

Metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka. MSB 0201-10.) 

 
Målgrupp: Alla som leder eller deltar i riskanalyser för Säkerhetsrapport och/ eller tillståndsansökan. 
Ta gärna med de riskmatriser och/eller andra underlag som ni använder i er organisation idag. 

Program, preliminärt  

09.30 -  10.00 FIKA/MINGEL  

 Introduktion - Presentation av deltagare. Vad 
händer inom IPS. 

Mats Lindgren 

   

10.00 - 10.20 Inledning – hur gör många idag? Kända olyckors 
miljöåverkan. IPS riskmatris. 

Eva Bergström 

   

10.20 - 10.50 Lagstiftning/myndighetens förväntningar/erfarenhet  Claes Löfström , MSB 

   
10.50 - 12.20 Metodbeskrivning för grovanalys inklusive 

tillämpningsexempel 
Jan-Ove Ragnarsson, 
WSP 

   
12.20 -  13.20 LUNCH  

   

13.20 -  14.00 Miljöriskanalys vid IPS-företag IPS-företag 

   
14.00 -  14.30 Lagstiftning och kopplingen mellan ”Seveso” och 

tillståndsansökan enligt miljöbalken.  
Mikael Lundberg, 
Länsstyrelsernas 
Sevesosamordnare  

   

14.30 -  15.00 Gruppdiskussioner hur gör företag/ konsulter idag. 
Uppfyller det förväntningarna? 

Alla 

   
15.00 - 15.30 FIKA  

   

15.30 - 16.00 Hur går vi vidare, summering Alla 

http://www.ips.se/
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Välkomna! 
 
Seminariet är öppet för anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna. Det är avgiftsfritt men om du 
uteblir utan att anmäla förhinder i rimlig tid kostar det 1000 kr. Anmälan görs via kalendariet på vår 
hemsida http://www.ips.se/ senast den 26 augusti! Därefter är anmälan bindande. Ange i anmälan om du 
deltar via webben. Mejla anmalanips@demogroup.se angående eventuella förhinder, förfrågningar om 
restplatser och andra praktiska frågor. 
 
 

Vägbeskrivning 

Adressen är Grafiska Vägen 2 (höghusdelen). Anmäl dig i receptionen. 
 
Om du åker kommunalt, t ex från Göteborgs Centralstation, tag spårvagn 2 eller 4 till hållplats Elisedal 
(ca 10 min), alldeles intill ÅF-huset.  
 
Om du åker bil: Betalplatser finns i P-garaget intill. 
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