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X

Vi har gjort en utvärdering av vilka eventuella miljörisker vår verksamhet kan ge upphov till. Vi har
diskuterat miljöriskerna och lämpliga sätt att förebygga dem samt har en plan för hur det ska göras.

Miljörisker
Riskområde

Brandfara

Kemikaliehantering

Transport av farligt
avfall
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Beskrivning av
risk

Risk för brand

Risk för läckage av
kemikalier till
omgivningen

Vid transport samt
under lastning och
lossning finns risk för
läckage till
omgivningen

Förhindras genom

Vid olycka görs följande

Ansvarig
person

Systematiskt
brandskyddsarbete

Larma om inte brandlarmet
startar.
Om branden är liten, försök att
släcka den med brandsläckare.
Utrym huset via nödutgångar
(hissen får inte användas)
Återsamlas vid
samlingsplatsen som är vid
korsningen av Bivägen 12 och
Hästvägen 7.

Förnamn
Efternamn

Stora kemikaliebehållare
förvaras i en invallning och
småkemikalier och
sprayburkar i ett
kemikalieskåp där även
säkerhetsdatabladen finns
lätt tillgängliga. Inga
golvbrunnar finns i lokalen.
Dagvattenbrunnarna är
markerade med gul färg och
tätningslock till brunnarna
finns lätt tillgängligt.

Vid mindre spill inomhus:
Lägg ut absorptionsmedlet
som finns i hyllan bredvid
plåtskåpet.
Vid spill eller läckage
utomhus: Lägg på
brunnstätning och kontakta
vid behov Räddningstjänsten.

Avfallet transporteras i täta
behållare som är säkert
placerade i lastutrymmet.
Alla bilar är utrustade med
brandsläckare och
absorptionsmedel

Beroende på olyckans
omfattning använd bilens egen
utrustning och/eller kontakta
Räddningstjänsten

Förnamn
Efternamn

Förnamn
Efternamn

Flik 7

Det nödläge som kan uppstå är brand och kemikalieläckage på verkstaden och vid transport av företagets
fordon. På företagets årsmöte 2017-02- 02 gjordes en brandsyn för att kontrollera att brandvarnare och
brandsläckare fanns tillgängliga. Två brandsläckare finns på verkstaden; vatten samt kolsyra. Samtliga
fordon är utrustade med brandsläckare, absorptionsmedel och första hjälpen
De kemikalier vi hanterar förvaras så att det inte finns risk för utsläpp till golvavloppet. Vi har
säkerhetsdatablad för de kemikalier vi använder och vi har gått igenom detta med våra medarbetare. Vi
har årligen en genomgång med medarbetarna om hur de ska agera om olyckan är framme. Samtliga
tillbud registreras och följs upp för att minimera risken att samma sak händer igen.
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