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Fordonsverkstäder
Ditt ansvar

På fordonsverkstäder uppkommer olika typer av avfall
och man hanterar kemikalier och olika oljor. Därför är
det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till
och följer de krav och regler som finns.
Anmälningsplikt och krav

I vissa fall kan du behöva anmäla att du har en
fordonsverkstad, t.ex. om det vid verkstaden tvättas fler
än 5000 personbilar per år eller om det finns
mellanlagring av farligt avfall. Därför är det viktigt att du
redan innan du startar kontaktar oss, se kontaktuppgifter
längst ner på sidan. Då får du också information om
vilka krav du måste uppfylla.
Om en verksamhet byter ägare eller namn ska det
meddelas till Miljökontoret.
Avlopp

För att minska risken för att kemikalier når avloppet ska
verkstadslokalen inte ha några golvbrunnar. Ur både
arbetsmiljösynpunkt och miljösynpunkt är det viktigt att
du vallar in dina flytande kemikalier, dvs. ser till att det
inte finns någon risk för spill eller överflöde. Kemikalier
ska invallas också i lokaler som inte har avlopp, för att de
inte ska förorena golvet.
Det ska finnas oljeavskiljare där det finns risk för utsläpp
av oljeförorenat vatten. Oljeavskiljare är ett skydd mot
utsläpp av olja till ledningsnätet, och är alltså inte en
reningsanläggning. Oljeavskiljaren ska skötas och
tömmas regelbundet, hur tömningen går till beror på
verksamheten.
Golvskurvatten från fordonsverkstäder innehåller ofta
metaller och oljerester, och får inte hällas direkt i
avloppet.

Örebro kommun
Miljökontoret
orebro.se

Utsläpp till avlopp ska klara kraven som anges i
broschyren ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från
industrier och andra verksamheter”.
Tvätt av arbetskläder

Eftersom arbetskläder kan vara förorenade av t.ex. olja
och andra kemikalier bör de lämnas till ett tvätteri för
tvätt; om man tvättar i en maskin utan särskild efterföljande rening följer föroreningarna med till det
kommunala reningsverket.
Avfall

Exempel på farligt avfall som uppkommer i en
fordonsverkstad är spillolja, glykol, bromsvätskor,
förbrukade tvättvätskor från detaljtvätt och oljefilter.
Avfall som klassas som farligt avfall måste tas om hand
på rätt sätt. För vissa avfallstyper finns producentansvar,
dvs. producenten är skyldig att ta hand om
restprodukterna efter att konsumenten använt
produkten. Det gäller bl.a. däck, förpackningar och
elektriska produkter.
Reparationsarbeten utomhus

Reparationsarbeten får inte göras utomhus om det finns
risk att olja eller kemikalier läcker till dagvatten och
omgivning. Om marken förorenas av t.ex. olja kan du
som ansvarig bli tvungen att bekosta
markundersökningar och sanering.
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