
 
 

 

INBJUDAN till SEMINARIEDAG  

Fordonsbranschen 

- åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar 

 
 

 

 

Välkomna till en seminariedag inom ramen för 

Miljösamverkan Skånes projekt Fordonsbranschen – 

åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar 

 

Förhandsinformation med information om projektet, seminariet och planerad 

tillsynskampanj under tiden mars till augusti 2013 har sänts ut 

under oktober månad med en inbjudan att delta i tillsynskampanjen. 

 

Seminariet genomförs enligt nedan: 

TID:  onsdagen den 6 februari 2013 kl 09.00-16.00 

PLATS: Länsstyrelsen i Malmö (lokal: Hörsalen) 
 

Seminariet vänder sig främst till personal vid miljöförvaltningarna (motsv) i 

Skånes kommuner. 

Projektarbetsgruppen har tagit fram förslag till gemensamma 

handläggningsrutiner och checklistor för inspektion av fordonsverkstäder och 

fordonstvättar. Det finns även en informationsfolder till verksamhetsutövare. 

 



 
 

 

Anmälan om deltagande i tillsynskampanjen vill vi ha i samband med anmälan 

om deltagande i seminariedagen till Miljösamverkan Skåne via e-post med uppgift 

om kontaktperson till Göran Jansson goran.n.jansson@lansstyrelsen.se och Bo 

Persson bo.persson@kfsk.se. 

 

Inför seminariet kommer framtaget projektmaterial att distribueras, för att ge 

möjlighet att ta del av detta före seminariet och att lämna synpunkter.  

 

PRAKTISKA FRÅGOR 

Anmälan görs på Miljösamverkan Skånes 

webbplats www.miljosamverkanskane.se 

under Aktiviteter, Lista aktiviteter eller 

klicka på aktuellt datum i Kalender. Välj 

detta seminarium och Läs mer.  

Kursnumret är 18067. I faktarutans 

ovankant går du in under Anmälan och 

fyller i dina uppgifter. Avgiften för 

seminariet är 800 kr exkl moms. 

Anmälan om deltagande i seminariet görs 

senast 2013-01-30. Sker avanmälan efter 

anmälningstidens utgång och ersättare inte 

deltar debiteras halv avgift. Uteblir anmäld 

deltagare utan avanmälan debiteras hel 

avgift. Avgiften faktureras i efterhand. 

På nästa sida finns ett ramprogram för seminariedagen.  
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PROGRAM 
  

9.00  Samling, registrering och fika 

9.30  Välkomna, översiktlig presentation av projektet  

Anders Bertholdsson 

9.45 Funktion och standard för oljeavskiljare  

Ulf Hellman, STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening) 

10.30  Bensträckare 

10.50 Motivering till riktlinjer för fordonstvätt och oljeavskiljare 

Kommentarer till förslaget och synpunkter på materialet 

 Kristoffer Oppstedt, Anders Bertholdsson och Kalle Andersson  

12.00 Cateringlunch 

13.00 Egenkontroll, tömning, provtagning, besiktning och erfarenheter från 

branschen  

 Ulf Hellman, STOR 

13.45  Svanenmärkta fordonstvättar 

 Per Hård, Miljömärkning Sverige AB 

14.15 Fika 

14.45 VA-aspekter på tillsynsområdet, bl a ABVA  

 Repr från VA-verk (Katarina Hansson eller Susanne Flygare) 

14.15 Fika 

15.15 Information om tillsynskampanjen, diskussion och frågor 

 Mikael Carlsson, Caroline Pettersson och övriga i arbetsgruppen 

16.00 Avslutning 

 
Välkomna till seminariet  

och välkomna att delta i tillsynskampanjen! 

 

Arbetsgruppen i projektet  

Fordonsbranschen – åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar 



 
 

 

olyckor med utsläpp av farliga 

ämnen 

olyckor med utsläpp av farliga 

ämnen 

 


