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1. KEMIKALIE- OCH AVFALLSHANTERING 
1.1 Säkerhetsdatablad (SDB) (MB 2:2, 26:19) 
En del för att uppfylla kunskapskravet om hur kemikalier och avfall ska hanteras och förvaras 
är att verksamhetsutövaren (VU) har aktuella SDB för de kemikalier som används i 
verksamheten. Dessa behöver vara tillgängliga för dem som hanterar produkterna samt vid 
tillsynen.  
 
Upplys verksamhetsutövaren om att det i säkerhetsdatabladen finns angivet hur produkten ska 
förvaras och hanteras till skydd för hälsa och miljö. Dessutom anges vilka åtgärder som krävs 
vid oavsiktliga utsläpp och hur avfallet ska hanteras. För att SDB ska vara aktuella bör 
verksamhetsutövaren införskaffa nya vart 3:e år och vid produktuppdateringar. Leverantören 
är skyldig att tillhandahålla SDB. Eftersom REACH och CLP successivt ersätter nuvarande 
kemikalielagstiftning är det viktigt att poängtera för verksamhetsutövaren att se över 
säkerhetsdatabladen så att rätt SDB finns till produkten.  
 
1.2 Kemikalieförteckning (MB 2:2, 26:19 och 7 § FVE) 
Verksamhetsutövaren ska ha kunskap och kontroll över de kemikalier som hanteras i 
verksamheten. För att underlätta detta arbete kan en kemikalieförteckning upprättas, vilket är 
ett krav för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt 7 § FVE. I 
kemikalieförteckningen anges bl.a. årlig förbrukning av varje kemiskt ämne, vilka riskerna är 
med ämnet, hur det ska hanteras samt hur avfallet ska hanteras. Detta ger VU en bättre 
överblick av de kemikalier som används i verksamheten. En bra kemikalieförteckning 
underlättar för VU att sortera ut kemikalier som inte längre används eller kemikalier som 
möjligtvis kan ersättas med andra mer miljövänliga produkter. Det är en grundförutsättning 
för att kunna arbeta med produktval.  
 
1.3 Kemikalieinventering (MB 2:3, 2:4, 26:19) 
Utsortering av kemikalier som inte används bör utföras årligen. Detta för att förhindra onödig 
lagring av kemikalier som inte används i verksamheten. Risk finns att gamla förvaringskärl 
och förpackningar börjar läcka samt att de eventuellt inte förvaras inom invallning eller i 
felaktig samförvaring. Det kan även förekomma kemikalier som är förbjudna eller som inte 
anses vara lämpliga att använda i verksamheten.  
 
1.4 Produktvalsprincipen (MB 2:4) 
Produktval är en kontinuerlig process och varje verksamhetsutövare bör arbeta fram en rutin 
för att systematiskt arbeta med utbyte av kemikalier mot andra som är bättre ur miljö- och 
hälsosynpunkt. Produktvalsprincipen och övriga hänsynsregler ska tillämpas i den 
utsträckning det är rimligt. Det är även viktigt att företaget arbetar med minskad 
kemikalieförbrukning. Vid val och inköp av nya kemikalier ska produktvalsprincipen 
tillämpas vilket innebär att kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa 
eller miljön ska ersättas med produkter som antas vara mindre farliga. För att kunna arbeta 
med produktvalsprincipen krävs att företaget har eller har tillgång till den kunskap som krävs 
för att kunna bedöma kemiska produkters hälso- och miljöfarlighet. Idag finns 
miljömärkningar som kan underlätta produktval. 
 
1.5 Förpackningar och märkning (bl.a. MB 2:2, 2:3, 18, 19 §§ fo. 2008:245, art 35 CLP) 
Kemikalier ska i första hand förvaras i sina originalförpackningar. I övriga fall ska dessa 
förvaras i kärl som är beständiga mot innehållet och är märkta med information om vad de 
innehåller, vilka riskerna är, hur man ska hantera dem och skydda sig. Förvaringskärl med 
avfall ska märkas med vad de innehåller och eventuellt vilka riskerna är, hur man ska hantera 
dem och skydda sig. Farligt avfall ska även märkas med ”farligt avfall”. Viktigt är att de kärl 
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som används är beständiga mot de kemikalier eller avfall som lagras och att förvaringskärlen 
är i gott skick. Förpackningar som är skadade eller fungerar dåligt på annat sätt ska bytas ut. 
För att förhindra avdunstning och eventuellt spill av kemiska produkter eller avfall är det till 
fördel om kärlen har lock eller annan tillslutning.  
 

IBC-behållare är till för att användas vid frakt av brandfarlig vara och är inte lämplig för förvaring av 
kemikalier eller flytande avfall under längre tid utan att flyttas. De uppfyller inte brandskyddskraven och är inte 
konstruerade för att motstå korrosion på samma sätt. 

 
1.6 Förvaring (bl.a. MB 2:2, 2:3 26:19, 2 kap 7-9 §§ KIFS 2008:2, omfattar 1.6-1-12 i kapitlet)  
Kemikalier och farligt avfall ska förvaras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå 
avlopp och så att förorening av mark, ytvatten, grundvatten eller byggnad inte kan ske. 
Förvaringen ska ske så att obehöriga inte kan komma åt dem. Kemikalier och farligt avfall 
förvaras bäst inomhus då det i de allra flesta fall är säkrare ur miljösynpunkt. Observera att 
annan lagstiftning kan reglera förvaring av kemikalier, t.ex. tillstånd för brandfarlig vara. 
Förvaring av kemikalier och farligt avfall, samt olika fraktioner av farligt avfall bör ske åtskilt 
för att minimera förväxlingsrisker.  
 
All förvaring av kemikalier och farligt avfall ska ske på ytor som är täta och motstånds-
kraftiga mot de kemikalier som förvaras. Förvaringsytor ska även vara utformade så att spill 
och läckage kan samlas upp och tas omhand samt underhållas så att de hela tiden är täta. Vad 
som kan räknas som täta ytor beror på vad som förvaras och hanteras. Betong är ofta 
tillräckligt beständig om den är sprickfri. Betongens motståndskraft kan bli bättre om den 
beläggs med ett lämpligt ytskikt.  
 
1.7 Invallning 
Flytande kemikalier och farligt avfall behöver vanligtvis förses med invallning. Invallningen 
kan utformas på många olika sätt. Den kan till exempel vara ett särskilt förråd, 
uppställningsplats, container eller uppsamlingstråg av plåt eller plast. En invallning bör 
rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av övriga kärlens volym. 
Invallningens material ska vara tätt och kunna motstå de kemikalier som ska lagras. Även 
skarvar och fogar måste vara täta. Invallningar för utomhusförvaring ska vara försedda med 
tak för att inte invallningen ska fyllas med regn- och smältvatten. Förpackningar med 
kemikalier och farligt avfall som förvaras utomhus ska inte förvaras direkt på mark eller 
invallningsbotten p.g.a. korrosionsrisken. 
 
Om kemikalier och farligt avfall i flytande form förvaras i särskilt kemikalieförråd, container 
eller uppställningsplats gäller att ovan nämnda kriterier uppfylls. Ytterligare för att dessa ska 
fungera som invallning gäller att golvbrunn eller anslutning till dagvattenbrunn saknas, att 
skarv mellan golv och vägg är tät och att utrymmet har förhöjd eller nedsänkt tröskel eller att 
golvet lutar inåt med uppsamlingsränna. (En nedsänkt tröskel är en nedsänkning i golvet täckt 
av gallerdurk.) Påfyllningsrör, ventiler och slangar bör vara placerade innanför invallningen.  
 

Invallning 
Grundkrav: Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av 
volymen av maximalt antal fat på platsen. 
Mildrat krav: Minst 10 % av alla behållares volym tillämpas för behållare för mindre farliga kemikalier etc. 
om inte särskilda risker föreligger. Kan också tillämpas för befintliga anläggningar där större invallningar kan 
vara svåra att åstadkomma.  
Skärpt krav: Största behållarens volym + 50-100 % av övriga behållares volym tillämpas om särskilda risker 
föreligger (inom vattenskyddsområde eller annan känslig omgivning, eller för särskilt farliga ämnen) 
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1.8 Påkörningsskydd 
Platsen för förvaring av kemikalier och farligt avfall ska väljas så att risken för påkörning 
minimeras. Om det ändå finns risk för påkörning behövs någon form av påkörningsskydd som 
anpassas efter vilka typer av fordon som förekommer på platsen och vilka hastigheter som 
förväntas. Påkörningsskydd kan ordnas i form av räcke, betongblock, mur, jordvall, dike mm.  
 
1.9 Brunnar 
I lokaler där det hanteras eller förvaras kemikalier och flytande avfall bör det inte finnas 
golvavlopp överhuvudtaget. I annat fall bör de pluggas så att förbindelse med avloppsnätet 
stryps. Fördelarna med avloppslösa verkstadsgolv är många: 

• Spill och läckage riskerar inte nå spillvattennätet. 
• Kravet på invallning av kemikalier och avfall kan frångås (om hela lokalen bedöms 

som en invallning). 
• VU behöver inte lägga tid och pengar på skötsel, kontroll och tömning av 

oljeavskiljare. 
Ett vanligt förekommande argument från VU för att behålla golvavlopp är att smältvatten från 
fordon vintertid behöver kunna rinna undan. Man bör då fråga sig hur stora mängder vatten 
det rör sig om. En del snö kan borstas av utanför. Mindre mängder som följer med in 
avdunstar snabbt. Vid behov kan en våtdammsugare införskaffas. Om det finns golvrännor i 
lokalen, kan dessa pluggas och fungera som ”uppsamlingskar” för smältvatten där det 
avdunstar. Sedimenterat material tas omhand som farligt avfall. 
 
Vid förvaring utomhus får inte dagvattenbrunnar finnas i närheten om det finns risk att 
kemikalier eller farligt avfall kan rinna ner i brunnen eller fasta kemikalier eller farligt avfall 
kan sköljas ner med regnvatten. Områden för lastning eller lossning bör inte vara beläget 
inom avrinningsområde för dagvattenbrunnar. I undantagsfall kan dagvattenbrunnarna förses 
med tätningar eller kragar vid hantering av kemikalier. Tättingar eller motsvarande bör finnas 
tillgängliga om t.ex. transporter med risk för olje- eller bränsleläckage sker.  
 
1.10 Samförvaring  
Kemiska produkter som kan reagera med varandra ska inte förvaras tillsammans. De får inte 
förvaras i samma utrymme om de inte har separata invallningar och på så sätt inte kan komma 
i kontakt med varandra. Exempel på olämplig samförvaring är hälso- eller miljöfarliga 
kemikalier tillsammans med brandfarliga varor. Om kemikalier ska samförvaras bör i varje 
enskilt fall undersökas om detta är lämpligt. Det är VU som ska kunna redogöra vad som 
gäller. Samråd bör ske med bl.a. räddningstjänsten. 
 
1.11 Övrigt om förvaring 
Kemikalier eller farligt avfall som är i sådan form att invallning inte krävs ska vara 
nederbördsskyddade, exempel är kemikalier i fast form. Med nederbördsskyddade accepteras 
olika förpackningar och containrar som är hela och har lock, tak, presenning etc. som skyddar 
innehållet från nederbörd. Förpackningar med kemikalier och farligt avfall ska inte förvaras 
direkt på marken utomhus p.g.a. korrosionsrisken. Avfall utöver farligt avfall förvaras 
lämpligast torrt och under tak/regnskydd. Bland annat för att torrt brännbart avfall ger en 
bättre förbränning eller underlättar återvinning/återanvändning.  
 
1.12 Hantering i verksamheten 
Hanteringen av kemikalier och farligt avfall måste ske med skydd mot läckage till 
omgivningen och med hänsyn till påkörningsrisker. Små förpackningar kan förvaras i 
kemikalieskåp vid arbetsplatsen eller i plast- eller plåtbackar. Större fat kan förvaras på t.ex. 
mobila fatpallar. Påfyllning, omtappning och dosering ska så långt som möjligt ske slutet, 
eller utföras över invallning (spillplåtar, uppsamlingstråg etc.) för att minimera spill. För att 
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hela lokalen ska kunna anses som en invallning ska det inte finnas risk för att spill och 
läckage rinner ut genom en port eller ner i någon golvbrunn/dagvattenbrunn. Det är då även 
viktigt att väggarna är täta mot golvet. Generellt är det bättre om kemikalier ute i 
produktionen förvaras inom invallningstråg.  
 
Reparationsarbete utomhus får inte förekomma om det innebär risk för läckage av olja eller 
andra kemikalier till vatten eller omgivning. Utomhusarbete får endast ske om 
verksamhetsutövaren kan uppvisa att det inte finns risk för läckage genom vidtagna 
skyddsåtgärder. Exempel på skyddsåtgärder är invallning och hantering under tak, 
användning av absorberande dukar eller mattor som suger upp spill, övertäckning av 
dagvattenbrunnar.  
 
Verksamhetsutövaren ska ha en fungerande kontroll över krockade, skadade fordon som inte 
är tömda på vätskor och som ställs utanför verkstadslokalen, dvs. förebygga att fordon inte 
läcker kemikalier. Det är även viktigt att VU har kontroll över skadade fordon som ställs av 
bilägare utanför lokalerna när verkstaden är obemannad. 
 
För uppställning av uttjänta bilar eller andra icke fungerande fordon måste VU kunna bevisa 
att bilarna ska lagas, eller ange en annan rimlig motivering till varför bilarna förvaras. I övrigt 
är demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar förbjudet utan att 
vara auktoriserad och anmäld enligt miljöbalken (kod 90.120). 
 
 

Föreläggande om skrotbilar  
Mark- och miljööverdomstolen M 4120-12, 2013-02-04 
En fastighetsägare blev förelagd att vid vite om 50 000 kronor, att senast den 1 mars 2010 ”låta städa upp 
tomten från de skrotfärdiga fordon som markerats på till ärendet hörande karta”.  Beslutet överklagades.  
Mark- och miljööverdomstolens domslut följer. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom förpliktar 
Mark- och miljööverdomstolen S P att till staten betala 50 000 kronor i vite. 
 
Miljöbrott mål B 1290-11 
Att förvara motorolja och bilbatterier på tomten (utan tillräckliga skyddsåtgärder), även i mycket små mängder 
är ett miljöbrott som inte kan bedömas som ringa.  
 

 
1.13 Cisterner (2 kap MB, NFS 2003:24) 
Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och 
plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Det ska vara möjligt att lätt läsa av nivån i 
cisternen och det bör finnas larm för hög nivå. Ett överfyllnadsskydd ska finnas, framförallt 
om cistern fylls genom pumpning. Ventiler och tappkranar behöver hållas låsta eller säkert 
avstängda.  
 
Rutiner för att regelbundet kontrollera cisterner kan behövas så att eventuella läckage 
förebyggs. Krav på återkommande kontroll för cisterner enligt NFS 2003:24 ska uppfyllas. 
För annan förvaring av kemikalier som kan vara skadliga för miljön kan det vara motiverat att 
ställa motsvarande krav på återkommande kontroll. Det är lämpligt att först kontakta en 
cisternkontrollant för att utreda om kontroll är tekniskt möjlig. Krav på invallning kan annars 
vara motiverat.  
 
Observera att det kan finnas krav på tillstånd för förvaring av brandfarlig vara. Tillsyn av 
detta sköts av Räddningstjänsten.  
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1.14 Köldmedier (fo. 2007:846) 
Huvudregeln är att samma bestämmelser gäller vid arbete på mobil utrustning som på 
stationär. Det innebär att all personal och företaget ska vara certifierat. Undantagen är när 
arbete utförs på mobil utrustning med mindre än 3 kilo köldmedium. Arbete som innebär 
ingrepp i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med mindre än 3 kilo köldmedium 
får endast utföras av, eller under ledning av, certifierad personal. Dessutom ska all personal 
som återvinner/avtappar köldmedier ha ett utbildningsintyg. I praktiken innebär detta att till 
exempel en bilverkstad, där alla ska kunna utföra ingrepp i mobila kyl- och 
luftkonditioneringsutrustningar, kan ha en person som är certifierad, och övriga har 
utbildningsintyg. Några certifierings- eller ackrediteringskrav på företaget finns inte. I Sverige 
är det i dagsläget Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar 
personal och företag. 
 
1.15 När olyckan är framme (MB 2:2, 2:3, 26:19) 
Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter 
för människors hälsa eller miljön, ska Räddningstjänsten först underrättas och sedan ska VU 
omgående underrätta tillsynsmyndigheten. Om avloppsvatten riskerar att påverkas vid 
händelsen ska en anmälan även ske till ansvarig för reningsverket.  
 
När ett läckage eller spill av kemikalier upptäcks är det viktigt att agera snabbt och rätt för att 
minska skadeverkningarna på miljön. Inom verksamheten bör det finnas en handlingsplan 
med rutiner och ansvarsfördelning för åtgärder vid en sådan situation. VU bör ha VA-ritning 
och veta var ev. OA är placerad. Utrustning för att begränsa spridning, samla upp och 
omhänderta spill eller läckage ska finnas lätt tillgängligt i anslutning till utrymmen där avfall 
och kemikalier hanteras. Personalen måste veta var det finns och hur det ska användas. Finns 
golvbrunnar eller dagvattenbrunnar bör företaget ha utrustning för att täta dessa vid behov.  
 
2. AVFALL 
2.1 Avfall (MB 2 kap och 15 kap. Avfallsförordningen (AF)) 
Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 
som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med. Allt avfall klassas med en 
särskild avfallskod (tidigare EWC kod). Avfallets kod finns i avfallsförordningens bilaga 4. 
Avfallskoden anger om avfallet är farligt avfall eller icke farligt avfall. (MB 15:1, AF) 
 
Verksamhetsutövaren ska bl.a. enligt miljöbalken: 
• känna till vilken mängd och slag av avfall som uppkommer inom verksamheten (MB 2:2,  
 26:19, AF 55 §). 
• undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer (MB 2:5). 
• anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till  
 länsstyrelsen (AF 36§, 42§, 46§, 53 §). 
• kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det (AF 53, 55§§) 
• hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada (MB 15:5, 2:3). 
• lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren (MB 15:18). 
 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet (MB 15:2). Naturvårdsverket förklarar att det är avfall som uppkommer som 
en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en 
lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, fikarum, 
toaletter, kontor.  
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2.2 Sortering av avfall (MB 2:5) 
Avfallet bör i fallande prioritetsordning sorteras för materialåtervinning, för energiutnyttjande 
och för deponering. För att underlätta sorteringen av avfall kan det behövas lämpliga 
behållare som är märkta med vad som ska läggas i dem, exempelvis brännbart, metallskrot, 
papper och så vidare.  

Blandcontainers: Många avfallsföretag erbjuder denna lösning för verksamheter och ansvarar sedan för 
sorteringen. Kriterierna de har för en blandcontainer är att allt avfall förutom hushållsavfall, farligt avfall, 
elavfall och visst inert avfall kan blandas. Generellt gäller att olika avfallsslag inte ska blandas med varandra 
pga. att det försvårar sorteringen. Dessutom är en förutsättning för blandcontainers att verksamhetsutövaren 
inte slänger t.ex. farligt avfall i containern. I första hand bör vi kontrollera vilka möjligheter VU har att sortera 
ut avfallet och möjligtvis tillåta blandcontainers vid brist på utrymme. 

 
2.3 Producentansvarsavfall (förordningarna om producentansvar) 
Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa 
insamlingsplatser. Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut det avfall som omfattas av 
producentansvaret. I dagsläget finns producentansvar för följande avfallsslag (varav vissa kan 
vara farligt avfall): 
• Förpackningar (papp, papper, wellpapp, glas, plast, plåt trä mm) (2006:1273) 
• Returpapper (tidningar, direktreklam, kataloger och liknande) (1994:1205) 
• Elektriska och elektroniska produkter (2005:209) 
• Batterier (2008:834) 
• Däck (1994:1236) 
• Bilar (2007:185) 
 
2.4 Farligt avfall (MB 2:1, 2:2, 2:3, AF) 
Vad som är farligt avfall framgår av bilaga 1 och 4 i avfallsförordningen (2011:927).  
I bilaga 4 i avfallsförordningen finns en förteckning över vanligt avfall och farligt avfall, det 
avfall som räknas som farligt avfall anges med en asterisk (*) efter den sexsiffriga koden. Till 
farligt avfall räknas även avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1 i 
avfallsförordningen. 
 
Verksamhetsutövaren ansvarar för att klassificera sitt avfall. I bilaga 4 i avfallsförordningen 
finns en vägledning för hur avfall ska klassificeras. För bedömningen kan det behövas 
provtagningar, analyser och/eller anlitande av expertis på avfallsområdet. 
 
Se bilaga 1 för exempel på branschspecifikt avfall. 
 
Blandning av farligt avfall (AF 14-33 §§) 
En huvudregel är att blandning av olika sorters farligt avfall eller med annat avfall inte är 
tillåtet. Blandning kan emellertid tillåtas, undantag finns angivet, om huvudsyftet är att 
förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning. Det är verksamhetsutövarens sak att 
klargöra detta om de blandar några fraktioner. 
 
2.5 Transport av avfall (AF 36 42, 46, 60 §§) 
Tillstånd krävs för yrkesmässig transport av avfall. Transport av farligt avfall som uppkommit 
i yrkesmässig verksamhet måste föregås av antingen en anmälan till länsstyrelsen eller 
ansökan om tillstånd. En anmälan till länsstyrelsen krävs också för yrkesmässig insamling av 
annat avfall än farligt avfall. Avfallslämnaren ansvarar för att kontrollera att transportören har 
nödvändiga tillstånd som krävs för hanteringen.  
 
Verksamhetsutövaren har möjlighet att själv transportera farligt avfall från egen verksamhet. 
Endast en anmälan krävs för transport upp till 100 kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår. 
Överskrids mängderna krävs tillstånd. Det krävs också tillstånd för att få transportera särskilt 
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farliga avfall till exempel sådant som innehåller PCB, cyanid eller kadmium, transport av 
avfall i större mängder samt transport av annans yrkesmässigt uppkomna farlig avfall. 
 
När verksamhetsutövaren skickar iväg farligt avfall ska den som lämnar avfallet (lämnaren) 
och den som tar emot avfallet (mottagaren) skriva ett transportdokument. Detta ska göras för 
varje transport. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd 
samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara 
undertecknat av lämnaren och finnas med under transporten. Verksamhetsutövaren ska för 
tillsynsmyndigheten kunna ange vem som mottagit det farliga avfallet, avfallsslag och vilka 
volymer som överlämnats.  
 
Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt (36 § AF) 
För transport av annat avfall än farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet finns det i 
nuläget inte någon föreskrift kopplad till den nya avfallsförordningen (2011:927). Undantag 
från såväl tillståndsplikt som anmälningsplikt gäller om den årliga mängden avfall (ej farligt 
avfall) som transporteras understiger 10 ton eller 50 m3. 
 
2.6 Anteckningar över farligt avfall (AF 55 §) 
Om farligt avfall uppkommer i verksamheten ska anteckningar fortlöpande föras över: 
• De olika slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten 
• Den mängd som uppkommer årligen (både det farliga avfall som transporteras bort och det  
 som lagras bör ingå) 
• De anläggningar som avfallet transporteras till 
 
Anteckningarna (faktura kan användas om all relevant information finns med) bör upprättas 
minst en gång per kvartal och sammanställas en gång per år. De ska sparas i tre år och ska 
visas upp på tillsynsmyndighetens begäran. 
 
2.7 Elektriskt- och elektroniskt avfall (MB 2:1, 2:2 och 2:3, AF bl.a. 25-28 §§) 
De flesta elektriska och elektroniska produkter innehåller farliga ämnen och ska sorteras som 
farligt avfall. Då det ofta kan vara mycket svårt för användaren att avgöra om elavfallet 
innehåller farliga ämnen, bör därför allt elavfall sorteras som farligt avfall om inte 
verksamheten kan uppvisa att så inte är fallet. Detta gäller allt avfall med sladd eller batteri 
men även glödlampor.  
 
Många elektriska och elektroniska produkter som används i företag omfattas av 
producentansvar som innebär att det företag som för in eller sätter elektriska och elektroniska 
produkter på den svenska marknaden har ett ansvar för produkten under hela dess livslängd. 
Producentansvaret gäller endast vid köp av ny motsvarande vara. Verksamhetsutövare som 
vill bli kvitt elavfall utan att byta det vid nyinköp måste själv ordna så att det behandlas och 
också stå för kostnaden. 

3. FORDONSTVÄTTAR 
Den största miljöpåverkan från fordonstvättar är utsläpp av förorenat tvättvatten. Tillsyn kan 
bedrivas genom inspektioner i kombination med krav på inlämning av årsrapport. Till denna 
handledning bifogas riktlinjer för fordonstvättar och en mall för årsrapport. Arbetsgruppen 
anser att det kan vara lämpligt att förelägga verksamheterna att: 
 

• Ej överskrida de riktvärden för utgående tvättvatten som anges i riktlinjerna. 
• Utföra provtagning enligt riktlinjerna. 
• Inkomma med årsrapport enligt riktlinjerna.  
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Om ett riktvärde överskrids krävs generellt sett ett omprov efter korrigerande åtgärder. Typ av 
omprov bestäms efter överskridandets omfattning, i många fall kan det räcka med ett 
dygnsprov.  
 
Vid besök på verksamheten kontrolleras att kraven för kemikalier och avfall som anges under 
respektive avsnitt i denna handledning följs. Även inkopplade flöden till provtagningspunkten 
bör om möjligt kontrolleras för att säkerställa att provtagningen ger ett korrekt resultat. Larm 
ska finnas till reningsanläggningen. Tvätten bör vara byggd så att den inte kan drivas då fel på 
reningsanläggningen har inträffat. Detta är kanske inte möjligt på samtliga anläggningar men 
bör undersökas av verksamhetsutövaren. 
 
Vattenåtgången för en tvätt i riktlinjerna är ett riktvärde som samtliga verksamheter bör 
eftersträva. Istället för att förelägga en verksamhet att inte använda större mängder vatten än 
75 liter/bil (exkl. meddrag) samt 200 liter/större fordon (exkl. meddrag), bör man istället 
kräva en undersökning som visar på vilka vattenbesparande åtgärder som kan göras. Ett beslut 
om vilka åtgärder som är skäliga att vidta görs därefter.  
 
Före detta kemikalietsvepets lista över miljövänliga biltvättmedel drivs numera av 
Naturskyddsföreningen. Om en verksamhet önskar använda en produkt som inte finns med på 
listan eller är märkt med Svanen kan de visa på att produkten uppfyller samma krav. Det är 
upp till verksamhetsutövaren att kontinuerligt granska sina kemikalier för att se efter om det 
finns mer miljövänliga alternativ.  
 
Tvätt eller avspolning av fordon är inte tillåten utanför eller inne i verkstadslokaler. Tvätt av 
fordon får endast förkomma på platser som är avsedda för den typen av ändamål, så som i en 
tvätthall. I verkstäder där fordonstvätt förekommer bör i förstahand verkstadsdelen vara 
avloppslös alternativt ha separat oljeavskiljare skild från fordonstvätten.  

4. SLAM- OCH OLJEAVSKILJARE 
4.1 Varför oljeavskiljare? 
Spillvatten från verksamheter såsom verkstäder, bensinstationer, industrier och liknande 
innehåller ofta skadliga ämnen vilka ger upphov till problem och störningar i ledningsnät och 
reningsverk. I ledningsnät kan utsläppen ge upphov till igensättning eller korrosion på grund 
av hög slambelastning. Reningsverken kan få försämrad rening då olja och lösningsmedel 
påverkar den biologiska processen. Utsläpp i en sjö, bäck eller hav kan ge direkt förgiftning 
eller bioackumulering av skadliga ämnen. Även hälsorisker för de som jobbar i reningsverk 
eller med ledningsnät uppkommer i samband med negativa effekter av kolväteföreningar.  
 
För att minska de här problemen låter man spillvattnet gå igenom en oljeavskiljare. Områden 
där man använder sig av oljeavskiljare kan till exempel vara verkstäder, bensinstationer, 
fordonstvättar, garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, industrier m.fl.  
 
Oljeavskiljaren skiljer ut de vätskor som har en densitet lägre än 0,95 kg/dm3 dvs. vätskor 
med lägre densitet än vatten. För att vätskorna ska skiljas ut får de inte vara emulgerande 
(förtjockande) eller vattenlösliga. Avskiljningen bygger i princip på att vätskor med ovan 
nämnda egenskaper stiger upp och lägger sig ovanpå vattenytan, till följd av tyngdkraften. 
Droppstorleken (vätskans fördelning i vattnet) avgör hur snabbt vätskan tar sig upp till ytan 
vilket utnyttjas i olika typer av avskiljare.  
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4.2 Olika typer av oljeavskiljare 
Det finns flera typer av avskiljare. Eftersom utsläppen från verkstäder varierar är det svårt att 
ge en generell lösning på vilken typ av avskiljning som krävs. Två typer av avskiljare som 
ofta nämns är normalgravimetrisk avskiljare och koalescensavskiljare. 
 
Gravimetrisk oljeavskiljare 
Oljeavskiljare har ofta en inledande del för avskiljning av slam. Spillvattnet kommer in 
genom ett rör i tankens slamavskiljningsdel där större slampartiklar sjunker till botten. 
Slamavskiljarens uppgift är att avskilja huvuddelen av det fasta materialet som följer med 
vattnet. En del av de mindre partiklarna avskiljs först i oljeavskiljningsdelen. I 
oljeavskiljningsdelen stiger de lätta vätskorna uppåt och lägger sig ovanpå vattnet som ett 
oljelager. Oljan hålls kvar av en skärm eller annan anordning som vanligen går 15-20 cm 
under ytan. Vattnet som lämnar oljeavskiljaren går ut under skärmen, och vidare ut genom ett 
rör eller en utloppsränna. Efter oljeavskiljaren går vattnet vidare antingen till ett reningsverk 
på plats, till kommunalt reningsverk eller leds till en recipient.  
 

 
Principskiss över en gravimetrisk oljeavskiljare  
 
Koalescensavskiljare 
För att få en bättre avskiljningsförmåga, speciellt vid instabil emulgerad olja, används en 
koalesator i avskiljaren. Med en koalescensavskiljare har man förutsättningar att avskilja 
mindre oljedroppar, och därigenom få en bättre rening. Detta görs igenom att små droppar 
slås ihop och bildar större aggregat som stiger snabbare till vattenytan. En koalesator kan 
utgöras av lameller, rörfilter eller porösa filtermattor. Koalesatorn bildar ytor där 
sammanslagning av små oljedroppar till större sker.  
 

 
Principskiss över en koalesator 
 
Grunden för avskiljning av olja i en oljeavskiljare är att oljedropparna ska hinna stiga till ytan 
under den tid den oljehaltiga vätskan passerar genom avskiljningsvolymen. Stighastigheten 
för de minsta dropparna som förekommer ligger till grund för dimensioneringen. 
Ytbelastningen ska vara mindre än stighastigheten. 
 
4.3 Standard för oljeavskiljare 
För oljeavskiljare finns en europeisk standard som är antagen som svensk standard från 
2003, SS-EN 858. Av standarderna framgår bl.a. hur oljeavskiljare ska utformas och 
dimensioneras samt installeras och underhållas.  
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Klass I och II 
Avskiljare som är tillverkade enligt standarden, kan vara av klass I eller klass II. En klass II-
avskiljare är utformad så att oljehalten i utgående vatten max får vara 100 mg olja/liter, och 
används vid rening i enkla driftsfall.  
 
Avskiljare i klass I är utrustade med koalesator, och är tillverkade för att klara en 
avskiljningsgrad på 5 mg olja/liter utgående vatten. Klass I-avskiljare används vid högre 
reningskrav eller där mekaniska emulsioner förekommer.  
 
4.4 Arbetsgruppens förslag på ”riktlinjer” för oljeavskiljare 
Befintliga verksamheter 
Vid äldre verksamheter finns ofta traditionella gravimetriska oljeavskiljare, som inte är 
tillverkade enligt standarden. Om verksamheten bedriver någon form av fordonstvätt, bör ett 
prov tas på utgående vatten i enlighet med riktlinjerna. Om oljeindex överskrider riktvärdena, 
kan krav ställas på installation av Klass I-avskiljare enligt standarden, alternativt förbud mot 
tvätt under aktuella omständigheter. För verksamheter utan processavloppsvatten kan det vara 
lämpligare att istället kräva besiktning av OA som alternativ till provtagning. 
 
Vilken typ av oljeavskiljare som bör användas, hänger ihop med vilken typ av verksamhet 
som bedrivs. Arbetsgruppen anser att traditionella avskiljare (Klass II) kan godtas vid 
befintlig verkstadsverksamhet, där inget kontinuerligt utsläpp av ”processavloppsvatten” sker. 
Avskiljaren ska då vara en säkerhet vid oförutsett oljespill och läckage. Verksamhetsutövaren 
måste dock kunna visa att avskiljaren är i funktionsdugligt skick, till exempel genom 
besiktning av en opartisk besiktningsman. En grundläggande princip är att endast smältvatten 
från fordon får avledas till golvavlopp i verkstäder. Olja, kemikalier och annat flytande farligt 
avfall får inte hällas ut i golvavlopp även om avloppet är kopplat till oljeavskiljare. 
 
I tabell 1 redovisas vid vilken föroreningstyp och verksamhet de olika avskiljarna bör 
användas. Observera att efter provtagning kan hårdare krav på avskiljning krävas. Likaså kan 
avloppets anslutning ställa andra krav på avloppsvattnets rening.   
 

Tabell 1 . När de olika avskiljarna bör användas  
(observera att provtagning kan visa på att högre avskiljning bör installeras) 
Typ Klass I Klass II 

 Koalescensavskiljare  Gravimetrisk 

Typ av förorening Olja i finfördelad form. Fri olja, inte löst eller emulgerad. 
Små oljedroppar kan dock inte behandlas 
i denna typ av oljeavskiljare. 

Verksamheter Fordonstvättar, bensinstationer samt 
där det finns risk för oljespill inom 
vattenskyddsområde. 

Verkstäder, parkeringsplatser 
samt garage. 

Anslutning Spillvattennätet Spillvattennätet 

 
Idag kan det finnas koalescensfilter i både klass 1 och klass 2-avskiljare. Det är inte enligt 
standard, men har tillkommit i efterhand. En klass 2-avskiljare med filter renar inte lika bra 
som en klass 1-avskiljare trots filter, men funktionen är ändå bättre.  
 
Nya verksamheter 
Vid nyinstallation av oljeavskiljare bör vi alltid kräva att avskiljare uppfyller standarden, i 
enlighet med BAT-principen. Klass I eller II beror på typ av verksamhet. Tänk på att 
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informera om att bygganmälan kan krävas, vid installation av oljeavskiljare, enligt plan- och 
bygglagen (10 kap 3 § punkten 2 i PBL). 
 
Om osäkerhet finns kan det vara lämpligt att, innan installation av en oljeavskiljare, utföra en 
provtagning på utgående vatten för att ta reda på sammansättningen. Vattnet från en 
verksamhet kan innehålla mineralolja men också olika typer av kemikalier eller syror som 
försvårar eller omintetgör avskiljning. Vattnet kan också innehålla flytande partiklar som kan 
orsaka igensättning. 
 
4.5 Vatten från motortvätt och detaljtvätt  
Vatten från detaljtvätt innehåller ofta mer föroreningar än vanligt tvättvatten och innehåller 
ibland även lösningsmedel. Arbetsgruppen anser att vatten från detaljtvätt ska hanteras som 
farligt avfall tills motsatsen är bevisad. Vatten från motortvätt kan jämföras med 
underredestvätt och bör kunna släppas till oljeavskiljare (klass 1) under förutsättning att inga 
processtörande kemikalier används. Provtagning bör dock göras. Motortvättvatten behandlas 
och bedöms olika mellan tillsynsmyndigheter, vatten- och avloppsbolag och andra aktörer. 
 
Tvättvatten från golvrengöring får inte hällas ut i golvavloppet då det kan innehålla höga 
halter metaller. Verkstadsgolv bör torrstädas (sopning, dammsugning). Arbetsgruppen anser 
att skurvatten från verkstadsgolv ska hanteras som farligt avfall tills motsatsen är bevisad, 
t.ex. genom provtagning. 
 
4.6 Dimensionering 
Olje- och slamavskiljare ska vara tillräckligt dimensionerade för den aktuella verksamheten. 
Många tappställen, stora dagvattenytor mm kräver avskiljare med större volym. En 
grundregel är att avskiljaren ska vara dimensionerad för det maxflöde som kan komma att 
belasta den. I SS-EN 858 beskrivs hur man räknar på dimensionering i varje enskilt fall. 
Arbetsgruppen anser att det är verksamhetsutövarens ansvar att visa hur man uppfyller 
dimensioneringskraven.  
 
4.7 Egenkontroll 
SS-EN 858 anger vilka kontroller och mätningar som ska göras var sjätte månad (så kallad 6-
månaderskontroll) för att oljeavskiljaren ska anses uppfylla standarden. Arbetsgruppen anser 
att vi i det enskilda fallet kan kräva att vissa kontroller ska göras oftare, t.ex. om VU önskar 
ett längre tömningsintervall än vad som sägs i ABVA eller lokala riktlinjer. Kontrollerna bör 
göras även om avskiljaren inte är tillverkad enligt standarden. I produktblad för oljeavskiljare 
brukar det finnas ett avsnitt om skötselanvisningar och egenkontroll, som är bra att hänvisa 
till. Nedan följer exempel på vad som bör ingå i egenkontrollen. 
 
Funktionskontroll av nivålarm 
Oljeavskiljare bör ha larm (både optiskt och akustiskt) för maximal oljenivå. I 
bruksanvisningen till larmet ska det anges vilken nivå/höjd som larmet ska hängas. Vissa larm 
har en markering som anger nivån. Om bruksanvisning saknas, ska givaren placeras så att den 
larmar en tid innan avskiljaren är helt full, motsvarande ca 80 % av lagringskapaciteten. Detta 
innebär vanligtvis en placering i intervallet 15-20 cm under ytan. 
 
Vid normal drift befinner sig givaren i ledande vätska (vatten). Då givaren befinner sig i icke 
ledande omgivning (t.ex. olja eller luft) avges ett larm. 
 
Larmskåpet ska placeras på en sådan plats där anställda vistas kontinuerligt. En grön lysdiod 
indikerar normalt tillstånd, röd lysdiod att larmet gått och att tömning krävs. 
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Funktionskontroll kan ske genom att larmsonden tas upp och sänks ned i en behållare med 
olja. Torka av och sänk ned i vatten för att se att larmet stängs av. Ta upp larmsonden och 
torka av den för att se att larmet varnar i luft. 
 
Det finns också larm som varnar för stor slamvolym och/eller dämning. Dämningslarm 
(högnivålarm) installeras när avskiljaren är försedd med automatisk avstängningsventil. Om 
dämningslarmet går, krävs omedelbar tömning. 
 
Kravet enligt SS-EN 858, är att larmfunktionen ska kontrolleras var sjätte månad. 
Arbetsgruppen anser att ett kortare intervall kan vara befogat, förslagsvis varannan månad för 
att tidigt kunna upptäcka brister. Resultatet av utförda kontroller bör journalföras. 
 
Larm ska ej användas som indikation på tömning utan endast som en säkerhetsåtgärd.  
 
Mätning av slamskikt  
Tjockleken mäts genom pejling med en graderad sticka som förs ner i slamlagret. Vid 
pendling av stickan känner man var slamlagret börjar genom att motståndet ökar. Nivån läses 
av på stickan, som därefter förs ner till botten av avskiljaren. I produktbladet för avskiljaren 
framgår vid vilken tjocklek på slamskiktet den bör tömmas. Slamlarm kan även installeras.  
 
Mätning av oljeskikt  
Tjockleken kan mätas genom att en speciell vattenpasta, som skiftar färg vid kontakt med 
vatten, gnids på en pejlsticka. Stickan förs ned en bit i avskiljaren och tas upp igen, varpå 
oljeskiktet mäts. I produktbladet för avskiljaren framgår vid vilken tjocklek på oljeskiktet den 
bör tömmas. 
 
Det finns också genomskinliga kontrollrör, med bottenventil, som förs ned i avskiljaren 
(ventilen öppen) och tas upp (ventilen stängd). I princip få man upp ett prov som utgör ett 
vertikalt tvärsnitt av slam-, vatten- och oljefaserna i avskiljaren. 
 
Dokumentation 
Utförda kontroller, mätningar och tömningar ska för anmälningspliktiga verksamheter 
journalföras, enligt förordningen om VU:s egenkontroll. Krav på dokumentation bör vid 
behov dock kunna ställas även på U-verksamheter, enligt bla bevisbördesregeln. 
Dokumentation gör det lättare att komma ihåg och bli påmind om när kontroller ska göras, 
samt är det bästa sättet för VU att visa tillsynsmyndigheten vad om gjorts.  
 
Tömning  
Många kommuner/regioner kräver i sina ABVA att oljeavskiljare ska tömmas så ofta det 
behövs men minst en eller två gånger per år. I praktiken är det för mindre verksamheter, t.ex. 
bilverkstäder utan processvatten, ofta både onödigt och ekonomiskt orimligt att tömma så 
ofta, eftersom avskiljarens maxkapacitet inte är nådd. Det är heller inte miljömässigt 
försvarbart, då en tömning innebär tunga transporter, kanske bara av vatten som skickas för 
behandling som farligt avfall. 
 
Genom att regelbundet, förslagsvis 1 ggr/månad, mäta slam- och oljelagrets tjocklek i 
avskiljaren, kan verksamhetsutövare bättre precisera/logistera när tömning av avskiljaren är 
nödvändig. 
 
Vid tömning är det viktigt att hela oljeavskiljaren töms, både slam- och oljeskikt. Även 
eventuella sandfång och separata slamavskiljare bör tömmas för att undvika hydraulisk 
överbelastning (vattnet rinner för fort för att oljan ska hinna avskiljas). För att avskiljaren ska 
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fungera optimalt, måste den fyllas med vatten efter tömning. Om detta inte görs av 
tömningsföretaget, ska det finnas rutiner för egen återfyllnad av VU. 
 
5-årsbesiktning 
I SS-EN 858 anges att en större besiktning av oljeavskiljare ska göras vart femte år. I en 5-
årsbesiktning kontrolleras följande: 

• Hållfasthetsmässigt skick 
• Inre beläggningar, om sådana finns 
• Skick på inbyggda delar 
• Skick på elektriska enheter och komponenter 
• Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet 
• Systemets täthet 

 
Den nya standardens regler gäller enbart för de oljeavskiljare som tillhör standarden. Man 
kanske inte kan göra alla kontrollpunkter enligt standarden på gamla oljeavskiljare, men några 
går eventuellt att utföra. Besiktningen sker lämpligen i samband med nästa planerade 
tömning.  
 

Vem ska man rikta föreläggandet till vid brister vad gäller oljeavskiljare?  
Mark- och miljödomstol 2011-M 2649, 2011-M 2649 
En fastighetsägare blev förelagd att vidta provtagning för att säkerställa en oljeavskiljares funktion. Ett 
bilvårdsbolag hyrde fastigheten för sin verksamhet. Kommunen ansåg att föreläggandet skulle riktas mot 
fastighetsägaren dels då oljeavskiljaren utgjorde ett fastighetstillbehör för vilket fastighetsägaren hade det 
yttersta ansvaret och dels att fastighetsägaren skulle anses vara verksamhetsutövare. Provtagningen skulle även 
tas på allt som släpptes ut från fastighetens ledningar och inte bara från bilvårdsbolaget. Domstolen 
konstaterade att åtgärderna som skulle vidtas hade stark koppling till bilvårdsbolaget vilket hade rådighet och 
skulle betraktas som verksamhetsutövare. Föreläggandet hade sålunda riktats mot fel adressat. 

5. VERKSAMHETSUTÖVARENS EGENKONTROLL (MB 26:19, 
egenkontrollförordning)  
En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig 
hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är också ett verktyg för att 
se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning 
och hänsyn till hälsa och miljö. Verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa 
eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav i 
miljöbalken (26 kap. 19 §), som gäller alla verksamheter som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.  
 
För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på 
egenkontrollen. De kraven finns i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Omfattning och anpassning av egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex 
verksamhet med mer personal och med en större risk för människors hälsa eller miljön bör ha 
en mer omfattande egenkontroll med dokumenterade rutiner än den med få anställda eller som 
medför en mindre risk för miljön. 
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Bilaga 1 – Exempel på avfallsslag samt sortering av avfall               
 
Exempel på avfallsslag samt sortering av avfall som uppkommer i 
fordonsverkstäder 
 
Listan är delvis hämtad från Regionhalland, Miljösamverkan Västra Götaland 
samt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 
 
Avfallsslag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfallskod  

1. FARLIGT AVFALL  
¨Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga 
ämnen 

08 01 11* 

¨ Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen 12 01 16* 
¨Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor 13 01 10* 
¨Spillolja (mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor) 13 02 05* 
¨Olja från oljeavskiljare 13 05 06* 
¨Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare 13 05 07* 
¨Fast avfall från sandfång eller oljeavskiljare 13 05 01* 
¨Slam från oljeavskiljare 13 05 02* 
¨Slam från slamavskiljare 13 05 03* 
¨Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare 13 05 08* 
¨Förpackningar som innehåller rester av eller är förorenade av farliga ämnen 15 01 10* 
¨Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga 
ämnen 

15 02 02* 

¨Uttjänta fordon 16 01 04* 
¨Oljefilter 16 01 07* 
¨Krockkuddar (Explosiva komponenter) 16 01 10* 
¨Bromsbelägg som innehåller asbest 16 01 11* 
¨Bromsvätskor 16 01 13* 
¨Glykol (Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen) 16 01 14* 
¨Blybatterier 16 06 01* 
¨Småbatterier, nickel-kadmium 16 06 02* 
¨Småbatterier, kvicksilver 16 06 03* 
¨Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga 
föreningar av övergångsmetaller 

16 08 02* 

¨Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra 16 08 05* 
¨Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen 16 08 07* 
¨Lösningsmedel 20 01 13* 
¨Vattenbaserad tvättvätska (t ex från detaljtvätt) 12 03 01* 12 03 01* 
 
2. EL-AVFALL (Även sådant som är farligt avfall och/eller som omfattas av 
producentansvar)  

 

¨ Lysrör, lågenergilampor  20 01 21*  
¨ Annat elavfall med farliga komponenter  20 01 35*  
¨ Annat elavfall utan farliga komponenter  20 01 36  
 
3. AVFALL SOM GÅR TILL ÅTERANVÄNDNING  
¨ Lastpallar  15 01 03  
4. AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR  
Om avfallet inte tas om hand som producentansvarsavfall ska behandling anges  
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¨ Förpacknings-papp och papper  15 01 01  
¨ Förpacknings-plast  15 01 02  
¨ Förpacknings-trä  15 01 03  
¨ Förpacknings-metall  15 01 04  
¨ Förpacknings-glas  15 01 07  
¨ Uttjänta däck  16 01 03  
¨ Uttjänta bilar  16 01 04*  
¨ Uttjänta bilar som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter  16 01 06  
¨ Returpapper  20 01 01  
El-avfall redovisas inte här utan under 2.  
 
5. AVFALL SOM GÅR TILL MATERIALÅTERVINNING (Annat än sådant som omfattas av 
producentansvar)  
¨ Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter  16 01 06  
¨ Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11  16 01 12  
¨ Järnmetall  16 01 17  
¨ Icke-järnmetall  16 01 18  
6. ORGANISKT AVFALL  
7. BRÄNNBART AVFALL  
 
8. AVFALL TILL DEPONI (deponirest / icke brännbart avfall)  
¨ Glykol (Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14)  16 01 15  
¨ Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, 
iridium eller platina (utom 16 08 07)  

16 08 01 

 
9. HUSHÅLLSAVFALL (avfall som motsvarar hushållsavfall)  
¨ Matavfall (personalrum m.m.)  20 02 01  
¨ Städsopor (kontor, personalrum mm)  20 03 01 
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Bilaga 2     Checklista fordonsbranschen 

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER 
Datum: 
  
Namn på verksamheten: Org.nr:  
 
Telefon: E post: 
 
Besöksadress: Fastighetsbeteckning: 
 
Utdelningsadress: 
 
Kontaktperson i miljöfrågor: Telefon:  
 
Närvarande vid inspektionen:   
 

1.1 Vilken typ av verksamhet bedrivs? 
Typ av verksamhet: U C………..kod (för frågor om egenkontroll se kapitel 8) 
 

 Reparationer och service    Fordonstvätt   Däckservice 
 

 Detaljtvätt, avfettning    Plåtslageri   Däcktvätt/avspolning 
 

 Lackering    Rekonditionering  
 

 Rostskyddsbehandling    Renovering av luftkonditioneringssystem 
 
Annat:………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Verksamheten startade:    Antal anställda: 
 
Arbetstider:  Verkstadsyta: …………m2 

1.2 Lokalisering 
Industriområde  Handel   Annat:  

 
Bostadsområde Landsbygd   Avstånd till närmaste bostad: ………m  

 
Utom vattenskyddsområde  Inom vattenskyddsområde: yttre skyddszon ,      inre skyddszon   

2. VERKSAMHETSUTREDNING  
Hur många uppställningsplatser för reparation finns i verkstaden? ………st. 
 
Ställs fordon avsedda för reparation utanför verkstaden? Ja Nej 
 
Hur kontrollerar ni att fordonen utomhus inte står och läcker? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.12 
 
Finns brunnar i anslutning till uppställningsplatser (inomhus/utomhus), fordonslyft, smörjgrop etc.? 

Ja Nej  
 
Finns risk för utsläpp till avlopp: Ja Nej  Kan inte bedömas 
 
Finns risk för läckage till dagvattenbrunnar i samband med lastning och lossning? 
(till exempel vid påfyllning och tömning av cisterner) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Hur går ni tillväga för att förhindra att utsläpp till avlopp sker? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.9, 1.12 
 
Vilka skyddsåtgärder har vidtagits för att förhindra utsläpp till omgivningen? 
(Lock, krage, avstängningsbar brunn, absorberingsmedel, påkörningsskydd, invallning). Ska finnas 
lättillgängliga i närheten av kemikalier och avfall. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.9, 1.12 
 
Vilka skyddsåtgärder har vidtagits för att förebygga buller, lukt och andra störningar? 
(att arbete sker med stängda portar, att fordon inte står på tomgång utanför verkstaden etc.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka åtgärder vidtar ni vid mindre spill och läckage? 
(Absorberingsmedel, uppsamling och hantering av detta etc.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.15 
 
Hur går ni tillväga om en större olycka inträffar? 
(Telefonnummer till tillsynsmyndigheten, räddningstjänsten, VA samt rutiner för vad som ska göras, vilka 
redskap som ska användas) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.15 

2.1 Avloppsvatten ( 9 kap. 7 § miljöbalken och allmänna hänsynsreglerna) 
Kommunalt vatten: Ja Nej 
Kommunalt avlopp: Ja Nej 
 
Förekommer utsläpp av processavloppsvatten? (Om fordonstvätt se avsnitt 2.2) 

Ja, till spillvattennät  Ja, till dagvatten/recipient Ja, till enskild anläggning     
 Nej 

 
Vad innehåller processavloppsvattnet?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 4.4 
    
Sker avfettning, exempelvis maskindels- eller detaljtvätt (däcktvätt medräknat)? 

Ja, hur hanteras tvättvattnet?: Som farligt avfall  Hälls i avlopp via OA 
 Hälls i avlopp utan OA Reningsanläggning 

Nej      
 
Hur ofta rengör ni golven i verkstaden och andra utrymmen?-
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 4.5 
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Vilken typ av städmetod används?   
Torrstädning  Golvskurmaskin 

 
Våtskurning - används rengöringskemikalier: Ja Nej, bara vatten  

 
Hur hanterar ni tvättvattnet?:  Som farligt avfall Hälls i avlopp via OA 
vägledningen kap 4.5 Hälls i avlopp utan OA Reningsanläggning 

2.2 Fordonstvätt  
Se vägledningen kap 3 och medföljande riktlinjer för fordonstvättar 
Lämnas årsrapport till tillsynsmyndigheten?  Ja   Nej 
 
Vad tvättas? 

Bilar Lastbilar Bussar  Entreprenadmaskiner  Annat:  
 
Antal tvättar per år? 

<100 100-500     500-1000     1000-2000    2000-5000  >5000 
 
Typ av tvätt? 

Automattvätt GDS  Högtryck i anslutning till verkstad/service  Annan: 
 
Typ av reningsutrustning?    

Sandfång/spolränna Slamavskiljare Oljeavskiljare  Reningsanläggning 
 
Hur ofta töms dessa?.................................................................................................................................................  
 
Vem är slutmottagare av slam och/eller olja?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Bedrivs motortvätt? Ja  Nej 
 
Vid motortvätt: vart leds tvättvattnet? 

Till avlopp via OA Reningsanläggning  Hanteras som FA 
 
Finns vattenmätare installerad?   Ja    Nej 
 
Går fordonstvätten att driva även om reningsanläggningen inte fungerar? 

 Ja   Nej 
 
Finns larm kopplat till reningsanläggningen? 

 Akustiskt   Optiskt    Nej 
 
Används tvättkemikalier upptagna i Naturskyddsföreningens förteckning över godkända bilvårdmedel eller 
medel märkta med ”Svanen”, eller medel som uppfyller samma kriterier? 

 Ja   Nej 
 
Är annat vatten än tvättvatten inkopplat till provtagningspunkten? 
 
Har provtagning utförts?    Ja   Nej 
 
Sker provtagning regelbundet?   Ja    Nej 

2.3 Slam - oljeavskiljare (OA)  
Finns oljeavskiljare (OA)?  Ja  Nej  Behövs inte 
vägledningen kap 4.1-4.4 
 
Finns koalescensfilter?  Ja   Nej  
 
Vilka avlopp är kopplade till OA?    
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 3 och 4.4  
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Är OA dimensionerad efter maxflöde?  Ja  Nej  Vet inte 
vägledningen kap 4.6 
 
Finns oljenivålarm?  Ja  Nej 
vägledningen kap 4.7, omfattar efterföljande punkter i detta kapitel 
 
Finns skötselrutin?  Ja  Nej 
 
Hur ofta sker tömning av OA?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Sker uppfyllning av vatten efter tömning? Ja Nej  
 
Sker egen olje- och slamkontroll av OA? Ja Nej Hur?: ______________ 
 
Har 5-årsbesiktning el. motsv. gjorts?  Ja Nej När?: ______________ 
 
Finns provbrunn till OA?  Ja   Nej   
 
Har provtagning skett på utgående avloppsvatten?  Ja  Nej     När?: _________ 
(utförs enl. föreslagna riktlinjer om fordonstvätt är kopplad till OA)   
 
Om ja, vilken typ? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Förs driftsjournal?   Ja   Nej 
 
Övriga kommentarer:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. KEMIKALIEHANTERING 
3.1 Allmänna uppgifter 
Vilka typer av kemikalier används i verksamheten? (oljor, färger, lacker, tvättkemikalier etc.) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur tar ni reda på hur kemikalierna ska hanteras och vilka risker som finns med dessa? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Har ni säkerhetsdatablad för kemikalierna?  

 Ja (för samtliga) Delvis (för de kemikalier som används i större omfattning) 
 Nej 

vägledningen kap 1.1 
 
Var finns de tillgängliga?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Hur ofta uppdaterar ni säkerhetsdatabladen så att de är aktuella?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.1 
 
Har ni en kemikalieförteckning?  Ja  Nej 
vägledningen kap 1.2 
 
Hur brukar ni kontrollera om ni har/förvarar kemikalier som inte används i verksamheten?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.3 
 
Hur överväger ni val av kemikalier, t.ex. vid inköp av nya kemikalier?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Väljer ni om möjligt kemikalier som är mindre farliga för miljön, miljömärkta?  

 Ja  Nej 
om ja, ge ett exempel: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.4 
 
Köper ni in kemikalier direkt från leverantör/grossist utanför Sverige?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Säljer ni kemiska produkter till kunder?  Ja  Nej 

3.2 Förpackningar och märkning 
I vilka typer av behållare brukar ni förvara kemikalier? (även ute i produktionen) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur märks förpackningarna? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.5 

*3.3 Förvaring/uppställning - se separat sida 

3.4 Samförvaring av kemikalier 
Hur tar ni reda på vilka kemikalier som kan förvaras inom samma invallning/samförvaras?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.10 
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*3.3 Förvaring/uppställning (Kemikalier) 
Förvaringen sker: 
vägledningen 1.6-1.12 

Inomhus Utomhus 

Lagring sker i: (förråd, container, 
kemikalieskåp/rum, annat)  
vägledningen 1.5, 1.11 

  

Typ av behållare:  
vägledningen 1.5  

  

På beständigt underlag  
vägledningen 1.6 

Ja  Nej (underlag ej beständigt pga. 
sprickor, risk för läckage) 

Ja  Nej (underlag ej beständigt pga. 
sprickor, risk för läckage) 

Invallat, tråg  
vägledningen 1.7 

Ja (tillräckligt hög tröskel, beständiga tråg, tätt, även 
tappkranar etc.) 

Nej 

Ja (tillräckligt hög tröskel, beständiga tråg, tätt, även 
tappkranar etc.) 

 Nej 
Tak, regnskydd  
vägledningen 1.7 

 Ja   
Nej 

Golv-/dagvattenbrunn i närheten? 
vägledningen 1.9 

Ja, risk för läckage? Nej Ja, risk för läckage? Nej 

Brunn kopplad till OA?  
vägledningen 1.9 

Ja, (ska oavsett inte hällas ut kemikalier i brunnarna) 

Nej 
 

Fat och dylikt förvaras ute i 
produktionen, vägledningen 1.12 

Om ja, finns risk för läckage? förvaras det isf. 
invallat? 

 

Påkörningsskydd  
vägledningen 1.8 

Ja Nej Krävs ej Ja Nej Krävs ej 

Otillgängligt för obehöriga/låst  
Utrymme, vägledningen 1.6 

Ja Nej Ja Nej 

Övriga kommentarer 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

*5.2 Förvaring/uppställning (Avfall) 
Förvaringen sker: 
vägledningen 1.6 - 1.12 

Inomhus Utomhus 

Lagring sker i: (förråd, container, 
kemikalieskåp/rum, annat)  
vägledningen 1.5 och 1.11 

  

Typ av behållare:  
vägledningen 1.5  

  

På beständigt underlag  
vägledningen 1.6 

Ja  Nej (underlag ej beständigt pga. 
sprickor, risk för läckage) 

Ja  Nej (underlag ej beständigt pga. 
sprickor, risk för läckage) 

Invallat, tråg  
vägledningen 1.7 

Ja (tillräckligt hög tröskel, beständiga tråg, tätt, även 
tappkranar etc.) 

Nej 

Ja (tillräckligt hög tröskel, beständiga tråg, tätt, även 
tappkranar etc.) 

 Nej 
Tak, regnskydd 
vägledningen 1.7 

 Ja Nej 

Golv-/dagvattenbrunn i närheten? 
vägledningen 1.9 

Ja, risk för läckage? Nej Ja, risk för läckage? Nej 

Brunn kopplad till OA?  
vägledningen 1.9 

Ja, (ska oavsett inte hällas ut kemikalier i brunnarna) 

Nej 
 

Fat och dylikt förvaras ute i 
produktionen, vägledningen 1.12 

Om ja, finns risk för läckage? förvaras det isf 
invallat? 

 

Påkörningsskydd  
vägledningen 1.8 

Ja Nej Krävs ej Ja  Nej Krävs ej 

Otillgängligt för obehöriga/låst 
utrymme, vägledningen 1.6 

Ja Nej Ja Nej 

Övriga kommentarer: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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4. AVFALL 
Vilka avfallsslag sorteras i verksamheten?  
 

 Brännbart   Hushållsavfall Förpackningar/wellpapp 
  

 Metall   Däck   Elavfall  
 

 Farligt avfall   Annat:  
Vägledningen kap 2.1 – 2.2 
 
Lämnar ni annat avfall än farligt avfall till transportör? Har ni kontrollerat att transportören har tillstånd?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Sker någon egen transport av annat avfall än farligt avfall? 

 Tillstånd   Undantagen från tillståndsplikt 
vägledningen kap 2.5 
 
Hur förvaras avfall utöver farligt avfall? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 1.11 

5. FARLIGT AVFALL 
Vilket farligt avfall uppkommer i verksamheten?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
I vilka typer av behållare brukar ni förvara farligt avfall?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur märks de olika avfallsslagen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
vägledningen kap 1.5 
 
Hur sorteras det farliga avfallet? 

Separeras 
Blandas; ange avfallstyper:___________________________________________________ 

vägledningen kap 2.4 
 
Förs anteckningar över FA, avfallsslag, årlig mängd, mottagare?  

 Ja  Nej 
om ja, hur bevaras anteckningarna? - Hur länge? (3 år) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
vägledningen kap 2.6 

5.1 Elektriska och elektroniska produkter 
Hur sorteras elavfall?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
vägledningen kap 2.7 
 
Om det inte sorteras som farligt avfall, hur säkerställer ni att det inte innehåller farliga ämnen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



   

 8 

 
Återlämnas kostnadsfritt till försäljaren i samband med att ny vara har köpts? 

 Ja  Nej 
 
Var lämnar ni elavfall? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har ni kontrollerat att mottagaren godkänd?  

 Ja  Nej 
vägledningen kap 2.7 

*5.2 Förvaring/uppställning - se separat sida 

5.3 Transport 
Transporterar företaget FA som har uppkommit i den egna verksamheten? 

 Ja   Nej 
vägledningen kap 2.5 
 
Om ja, har verksamhetsutövaren gjort en anmälan om detta till Lst (sökt tillstånd)? ……………………………... 
 
Lämnas FA till transportör?  

 Ja   Nej  
 
Om ja, vem är transportör?: …………………………………………… 
 
Har företaget kontrollerat att transportören har tillstånd? 

 Ja, om ja hur?  Muntligt    Fått se tillståndet  
 Nej  Har kopia på transportörens tillstånd 

 
Upprättas transportdokument för varje transport av farligt avfall? 60§ AF 

 Ja    Nej 
vägledningen kap 2.5 

6. CISTERNER (2 KAP. MILJÖBALKEN, NFS 2003:24) 
Vägledningen kap 1.13 och 1.5 
Förvaras flytande kemikalier/avfall i cisterner/tankar? 

Ja, placering:  Utomhus   I byggnad 
Nej 

 
Volym:………m3 (Större än 1 m3 – lämna information till tillsynsmyndigheten) 
 
Innehåll: Spillolja  Eldningsolja  Diesel  Annat: 
 
Är de kontrollerade? (Finns inspektionsprotokoll, är cisternen besiktigad?)  

Ja Nej 
 

7. KÖLDMEDIER 
Vägledningen kap 1.14 
Finns aggregat ≥3 kg köldmedium på fastigheten?: Ja, ant…………  Total mängd…………… 
 Nej 
 
Mobil köldmediehantering Ja, typ……….. Antal kg.…………    Nej 
 
Certifieringsnummer: ………………………………. 
 
Utbildningsintyg?  Ja    Nej 
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8. EGENKONTROLL (egenkontrollförordningen) 
Vägledningen kap 5 
Har verksamheten något upprättat egenkontrollprogram Ja Nej  
 
Beslut, förelägganden mm från oss finns samlade Ja Nej  
 
Ansvarsfördelning inom miljöområdet (4§): Ja Nej  
(Finns ansvarig person/er utsedd för miljö/egenkontroll?)  
 
Rutin för driftkontroll, skötsel, underhåll (5§): Ja Nej  
(Kemikalie- avfallshantering, journal för kontroll av slam- oljeavskiljare) 
 
Rutin för att identifiera risker, miljöronder (6§): Ja Nej  
(provtagning av processvatten etc.) 
 
Rutin för att underrätta tillsynsmyndigheten (6§): Ja Nej  
 
Kemikalieförteckning (7§)  Ja   Nej  
 
Finns miljöledningsarbete: Ja Vilken: ……………………… Nej 
 
Har några mätningar utförts: 

bullermätning markanalys vattenprovtagning  
luftmätning Annat 
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Bilaga 3 – Årsrapport Fordonsbranschen – Information till branschen
  
Årsrapporten ska vara miljönämnden tillhanda senast den 31 mars året efter det år som 
rapporten avser.  
 
Verksamhetsår 
Rapporten avser verksamhetsår 
 

 
Allmänna uppgifter 
Verksamhetens namn 
 

Organisationsnummer 
 

Besöksadress 
 

Fastighetsbeteckning 

Postadress 
 

Postnummer        Ort 

Kontaktperson 
 

E-post 

Telefonnummer 
 

Mobilnummer 

 
Huvudman (om annan än ovan) 
Huvudmannens namn 
 

Postadress 
 

Postnummer        Ort 

 
Faktureringsadress (om annan än ovan) 
Postadress 
 

Postnummer        Ort 

 
Verksamhetsbeskrivning 

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice 

Gör det själv-hall (GDS) Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri 

Bilverkstad/service Rekonditionering Annat  

 
Klassificering 
Huvudklassificering enligt bilagan1 

Ytterligare klassificering enligt bilagan1 

1Bilaga till förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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Drivmedelsförsäljning 
Hanterad volym bensin (m3) Hanterad volym diesel (m3) Hanterad volym etanol (m3) 

Total volym hanterad drivmedel, ej gas (m3) Hanterad volym gas (m3) 

Datum för senaste kontroll av bensinpumpar och gasåterföringssystem av SP     

Fanns brister vid kontrollen? 

 Nej    Ja (bifoga handling) 

 
Fordonstvätt personbilar 
Antal personbilstvättar i automattvätt under året (st) Antal manuella* personbilstvättar under året (st) 

Förbrukad volym färskvatten till fordonstvätten (liter) Förbrukad volym färskvatten per personbil (liter) 

*GDS, högtryckstvätt, handtvätt. 
 
Fordonstvätt större fordon (lastbilar, bussar, arbetsfordon, tåg m.m.) 
Antal fordonstvättar i automattvätt under året (st) Antal manuella* fordonstvättar under året (st) 

Förbrukad volym färskvatten till fordonstvätten (liter) Förbrukad volym färskvatten per fordon (liter) 

*GDS, högtryckstvätt, handtvätt. 
 
Provtagning fordonstvätt 

Analysresultat från provtagning av fordonstvätt bifogas      Ja       Nej (ange förklaring nedan) 

Om nej ovan, ange orsak 

 
Fordonstvättkemikalier 

Produktnamn Användningsområde CAS-nr. Använd mängd 
under året 

    

    

    

    

    

    

Om utfasningsämnen används i verksamheten, ange produkt samt orsak 
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Övriga kemikalier 

Produktnamn Användningsområde CAS-nr. Använd mängd 
under året 

    

    

    

    

    

    

Om utfasningsämnen används i verksamheten, ange produkt samt orsak 
 
 
 
 
 
Farligt avfall (alternativt kopia på erhållet kvitto) 

Typ av avfall Mängd/volym 
(kg/liter) Transportör Mottagare 

Spillolja    

Tömning av oljeavskiljare    

Tömning av slamavskiljare    

Tömning av sandfång / spolränna    

    

Lösningsmedelsrester    

Glykol    

Oljefilter    

Bilbatterier    

Tvättvatten från detalj-, 
motortvätt    

Lysrör    
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Egenkontroll 
Kortfattad beskrivning av driftstörningar, olyckor och vidtagna åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

 Protokoll från SP, brister vid kontroll av bensinpumpar och gasåterföringssystem 

 Analysresultat från fordonstvätt 

 Kemikalieförteckning 

 Kvitto på omhändertagande av farligt avfall 

 

 

 
Underskrift 
Namnteckning                                                                                            Ort och datum 

Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att tillsynsmyndigheten 
behandlar dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 
personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter 
som behandlas. 
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Bilaga 4 – Riktlinjer för fordonstvättar  
 

ANMÄLNINGSPLIKT 
Fordonstvättar som tvättar fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 stora fordon per år är 
anmälningspliktiga enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. En skriftlig anmälan måste göras till kommunens miljönämnd minst sex veckor 
innan verksamheten startar. Ändringar av anmälningspliktiga verksamheten som är av 
betydelse ur miljösynpunkt ska också anmälas inom samma tidsfrist. 

RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR 
Utgående vatten från fordonstvättanläggningar ska ledas till spillvattennätet och uppfylla 
riktvärdena enligt tabell 1 vad gäller maximal mängd förorening per tvättat fordon. Krav på 
analys av ytterligare parametrar kan komma att ställas vid behov. Om riktvärdena inte 
efterlevs ska åtgärder vidtas omgående. Tvättanläggningen ska dessutom vara konstruerad så 
att tvätt inte kan ske då reningsanläggningen är ur funktion. 
 
Vattenåtgången på anläggningen ska mätas kontinuerligt via vattenmätare och vattenåtgången 
per fordon ska kunna beräknas. Förbrukningen av vatten bör inte överstiga 75 liter/bil (exkl. 
meddrag) samt 200 liter/större fordon (exkl. meddrag). Samtliga anläggningar bör ha 
recirkulation av tvättvattnet på ungefär 80 %. Vattenförbrukningen på anläggningen ska 
optimeras så långt som det är rimligt.  
 
Verksamhetsutövaren är enligt miljöbalkens hänsynsregler skyldig att byta ut de 
miljöskadliga kemikalier som används i anläggningen, till mindre miljöskadliga produkter. 
Hjälp i detta arbete kan fås genom t.ex. Naturskyddsföreningens förteckning över godkända 
bilvårdmedel eller medel märkta med ”Svanen”. 
 
PARAMETER PERSONBIL LASTBIL, BUSS, 

ARBETSFORDON 
Summa Bly+krom+nickel 5 mg 15 mg 
Kadmium 0,1 mg 0,3 mg 
Zink 50 m 150 mg 
Oljeindex 2,5 g 7,5 g 
pH-värde 6,5–10 6,5–10 
BOD/COD* >0, 5 >0, 5 
Tabell 1. Maximal mängd förorening från fordonstvättanläggning, räknat som medelvärde per fordon. Riktvärden 
har utarbetats från riktlinjer för fordonstvätt från NSVA, Stockholms Vatten och Naturvårdsverket. 

*Observera att en för låg kvot kan t.ex. innebära en för hög användning av kemikalier i reningsprocessen men även 
en hög biologisk rening. Notera även att mätosäkerheten kan vara hög (+/- 30%).   

Provtagning 
Provtagning för analys av föroreningshalter i spillvatten ska ske enligt tabell 2. Provtagningen 
ska genomföras under perioden november till och med mars. Provtagaren ska ha genomgått 
utbildning för provtagning och det är verksamhetsutövarens ansvar att beställning görs i god 
tid varje år. Analyserna ska utföras av ett ackrediterat laboratorium 
 
Möjlighet till provtagning ska alltid finnas, även där det saknas provtagningsbrunn. I samtliga 
fall ska provtagningen vara automatisk och flödesstyrd. I undantagsfall kan 
tillsynsmyndigheten godkänna tidsstyrd (minst 6 prov/timme) provtagning. Samtliga 
parametrar från tabell 1 ska analyseras. Antalet tvättar samt vattenförbrukning under 
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provtagningstillfället ska registreras. Under provtagningstillfället ska anläggningen bedrivas 
normalt. Oljeavskiljare får inte tömmas veckorna innan provtagningstillfället. 
  
En omräkning av analysresultat till mängd förorening per tvättat fordon ska göras. Om 
föroreningshalterna överskrider riktvärdena enligt tabell 1 ska detta tydligt framgå. Vid 
överskridande ska även årsrapporten kompletteras med en beskrivning av orsaker till 
överskridandet samt vilka åtgärder som avses vidtas tillsammans med en tidsplan. 
 
ANTAL TVÄTTAR PER ÅR PROVTAGNING 
>5 000 personbilar eller >1 000 större fordon 1 flödesstyrd provtagning under 1 vecka årligen 
1 000–5 000 personbilar eller 200–1 000 större 
fordon 

1 flödesstyrd provtagning under 24 h årligen 

<1 000 personbilar eller <200 större fordon 1 flödesstyrd provtagning under 24 h vartannat 
år 

Tabell 2. Provtagningsfrekvens och metod. 

Årsrapport 
Samtliga verksamheter som bedriver fordonstvätt ska senast den 31 mars varje år skicka in en 
årsrapport till tillsynsmyndigheten som avser verksamheten under föregående år enligt de 
villkor för miljöfarlig verksamhet som står i verksamhetens beslut. För årsrapporteringen bör 
tillsynsmyndighetens mall användas. Om annan mall används ska samtliga uppgifter enligt 
tillsynsmyndighetens mall finnas med. En analysrapport på utgående tvättvatten enligt 
ovanstående stycke ska bifogas till årsrapporten. Verksamheter som hanterar under 1 000 
personbilar eller 200 större fordon per år ska skicka in årsrapport i samband med provtagning.  

RIKTLINJER FÖR SPOLPLATTOR 
På spolplatta får endast avspolning av fordon med vatten ske; tvättmedel eller andra medel får 
inte användas. Spolplatta ska alltid vara utrustad med slam- och oljeavskiljare, som ska vara 
väl dimensionerad för det aktuella flödet samt försedd med by-passfunktion vid behov. 
Plattan ska vara väl avgränsad från omgivande områden, så att avskiljaren inte tillförs onödigt 
vatten eller överbelastas vid nederbörd. Spolplattan kan vara kopplad till spill- eller 
dagvattennät, beroende på omständigheterna på platsen. Om spillvattennät saknas på platsen 
och recipienten bedöms som känslig av tillsynsmyndigheten kan spolplatta helt komma att 
förbjudas på en plats. Provtagning kan krävas vid behov. Provtagningsbrunn ska finnas. 
 
Om tvättmedel eller andra medel används räknas anläggningen som fordonstvättanläggning 
och riktlinjerna ska följas, se ovan. 
 
Avspolning eller tvätt av fordon får inte ske på platser som saknar slam- och oljeavskiljare.  
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Bilaga 5 – Information för fordonsverkstäder  
 
Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns 
i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad. En 
bedömning görs i varje enskilt fall då olika förutsättningar kan medföra andra krav än de som 
anges här. Den bedömningen görs främst i samband med miljöförvaltningens tillsynsbesök. 
 
Kemikalie- och oljehantering 
Kemikalier bör förvaras inomhus på tätt underlag i utrymme utan golvbrunnar. Om 
golvbrunnar förekommer ska kemikalier inte kunna nå dessa vid olycka eller spill. 
Förvaringen bör ske inom invallning. En invallning bör rymma det största kärlets volym plus 
10 % av den maximala volymen kemikalier som förvaras i invallningen samtidigt.  
 
Aktuella säkerhetsdatablad över kemikalier som används i verksamheten ska finnas 
tillgängligt för samtliga anställda som kommer i kontakt med dem.  
 
Förvaring av farligt avfall  
Farligt avfall som t.ex. batterier, spillolja, oljefilter och överblivna kemikalier får inte blandas 
med varandra utan ska förvaras i separata kärl. Behållare med farligt avfall ska vara tydligt 
märkt med farligt avfall och typ av farligt avfall. Förvaringen av flytande farligt avfall bör 
precis som kemikalier i första hand ske inomhus på tätt underlag i utrymme utan golvbrunnar. 
Vid förvaring utomhus bör avfallet förvaras på en yta som är ogenomsläpplig, invallad och 
försedd med nederbördsskydd. Vid förvaring utomhus är det viktigt att tänka på att avfallet 
inte reagerar på temperaturförändringar, som frostsprängningar under vintern eller explosion 
vid höga temperaturer. Avfallsförvaringen bör skyddas med påkörningsskydd. 
 
Anteckningar ska föras över varje slag av farligt avfall i verksamheten med information om 
vilka mängder som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska 
sparas i minst tre år. Läs mer i Avfallsförordningen (2011:927). 
 
Transport av farligt avfall 
Tillstånd krävs för transport av farligt avfall från verksamheter. Vid anlitande av transport av 
farligt avfall är det verksamhetens ansvar att kontrollera att transportören har tillstånd samt att 
mottagaren av det farliga avfallet har tillstånd för detta. När verksamhetsutövaren skickar iväg 
farligt avfall ska den som lämnar avfallet och den som tar emot avfallet skriva ett 
transportdokument. Detta ska göras för varje transport. Transportdokumentet ska innehålla 
uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är mottagare. Transportdokumentet 
ska vara undertecknat av verksamhetsutövaren och finnas med under transporten. 
Verksamhetsutövaren ska för tillsynsmyndigheten kunna ange vem som mottagit det farliga 
avfallet, avfallsslag och vilka volymer som överlämnats.  
 
Verksamhetsutövaren har möjlighet att själv transportera mindre mängder farligt avfall från 
egen verksamhet. För det krävs en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan gäller maximalt 100 
kg eller 100 l farligt avfall farligt per kalenderår.  
 
Cisterner  
Om cisterner finns i verksamheten ska dessa kontrolleras med ett visst intervall för att 
undvika risk för läckage till omgivande mark och vatten. Nuvarande regler finns i 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor. Kopia av besiktningsprotokoll bör finnas tillgängligt vid 
miljöförvaltningens tillsyn. Tänk på att cisterner ska vara stadigt uppställda och inte placeras 
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direkt på marken (korrosionsrisk) och bör förses med invallning.  Miljönämnden kan med 
stöd av miljöbalken föreskriva invallning och nederbördsskydd för cisterner trots att man har 
fått tillstånd för lagring av brandfarliga varor utan krav på invallning. När en cistern tas ur 
bruk ska den rengöras invändigt och skrotas. Skrotningsintyg ska skickas in till 
miljöförvaltningen.  
 
Oljeavskiljare 
Utgående spillvatten från verksamheten bör ledas genom en oljeavskiljare klass 1 enligt 
Svensk standard (SS-EN 858-2). Oljeavskiljaren ska vara försedd med optiskt och akustiskt 
larm. Rutiner för kontroll av slam- och oljevolym och larm bör finnas i verksamheten. 
Besiktning av oljeavskiljarens skick bör ske minst var 5:e år av sakkunnig. Utförda kontroller 
bör dokumenteras.  
 
Tömning av oljeavskiljare 
Tömning av oljeavskiljare bör ske minst en gång per år eller oftare. Om inte verksamheten 
kan visa på ett lägre behov genom dokumenterad kontroll. Tvättränna eller golvbrunn med 
slamfång ansluten till oljeavskiljaren bör tömmas minst en gång per år. Slam från sandfång 
klassas som farligt avfall. Efter tömning ska avskiljaren återfyllas med vatten. 
 
Avloppsvatten 
Farligt avfall som olja, glykol och andra kemikalier får aldrig hällas ut i avloppet (även om 
avloppet är kopplat till oljeavskiljare). 
 
Rutiner för åtgärder vid ett nödläge ska finnas. Utrustning för att stoppa och samla upp spill 
eller läckage bör finnas lättillgängligt i anslutning till utrymmen där flytande farligt avfall och 
kemikalier hanteras. Anordning för att effektivt täta såväl golvbrunnar som dagvattenbrunnar 
bör finnas i närheten och omedelbart kunna användas vid tillbud. Placering av 
dagvattenbrunnar på verksamhetsområdet bör vara känt av alla som arbetar i verksamheten.  
 
Golvbrunnar bör dock undvikas i alla utrymmen där kemikalier eller flytande avfall hanteras.  
 
Tvättvatten 
Tvättvatten från tvätt av motordelar och detaljtvätt klassas som farligt avfall och ska hanteras 
därefter om inte motsatsen har bevisats. Tvättvatten från rengöring av verkstadsgolv bör 
också betraktas som farligt avfall om inte motsatsen har bevisats. Detta vatten får inte hällas 
ut i golvavloppet (även om avloppet är kopplat till oljeavskiljare). Tvättvattnet innehåller ofta 
höga halter av metaller, olja och andra föroreningar. Verkstadsgolv bör i första hand rengöras 
med torra metoder.  
 



Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, 

Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner.  

Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13 
Tel 040-25 20 00 vx 
Fax 040/044-25 22 55 
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne 
Box 13 
264 21 Klippan 
Besöksadress: Storgatan 33  
Tel: 0435-71 99 00 vx 
Fax: 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner


