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Checklista – Projekt fordonsverkstäder 2014
Uppgifter om verksamheten
Datum för inspektion

Diarienummer

[Händelsedat]

[Diarienr]

Verksamhetens namn

Företagets namn

[Objektnamn]

[Intressentnamn]

Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer

[ObjektfastighetGem]

[Intrpersnr/orgnr]

Besöksadress

Företagets postadress

[Objektbesöksadr]

[Intressentattention] [Intressentcoadr]
[Intressentpostadress]
[Intressentort_Versal]

Fakturaadress (om annan än besöksadress)

Ev. referensnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post
Juridiskt ansvarig (miljöfrågor)

Klassningar huvudverksamhet:

[Miljöverksamhtyp] ([Miljöavggrp]) [Miljöavggrptext], [Miljöpn] verksamhet
Beräknat antal timmar för avgiftsgrupp: [Miljöavggrpdebfakt]
Avgiftsgrupper samtliga verksamheter:

[Miljöavggr
palla]

[Miljöavggrptextalla]

Förklaringstext till avgiftsgrupper:
[Miljöavggrpltextalla]

Uppgifter om inspektion
Närvarande från miljökontoret

[AktuellHandl]
Närvarande från verksamheten
Övriga närvarande
Resultat från tidigare inspektioner

Övrigt

Se till att rätt kontaktuppgifter till MK finns!
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Verksamhet
Vilken/vilka typ/-er av verksamhet/-er förekommer?

Service på:

Personbilar
Lastbilar
Andra fordon: ____________

Vilken typ av service utförs?

Oljebyten
Bränslefilter
Kylarservice
AC-service
Däckservice
Däcktvätt, vart leds avloppet:______________
Rostskyddsbehandling
Lackering
Annat: __________________________________________

Sker tvätt av fordon? Ja

Nej

Om ja, ange omfattning: fordon och typ/år:____________________________
Finns motor-/motordelstvätt Ja

Nej

Om ja, är systemet slutet? Ja

Nej

Namn på avfettningsmedel _____________________________
Förbrukad mängd/år _____________________________

Verkstad
Tät golvbeläggning Ja

Nej

(utan skarvar eller andra otätheter)

Hur görs golvet rent?

Skurmaskin
allt vatten hanteras som farligt avfall
end. sedimentet hanteras som farligt avfall
vattnet hälls direkt i avloppet/ut på gatan

Spolas med vatten
Spolas med vatten + avfettning
Sopas och smutsen hanteras som farligt avfall
Hur hanteras spill

Absol, hanteras som farligt avfall: Ja
Trasa
Annat:__________________
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Nej

Finns golvbrunn eller ränna Ja
Om ja, finns oljeavskiljare? Ja

Nej
(se separat checklista)

Nej

Avfallshantering
Finns iordningställd plats för avfallssortering

Ja

Nej












I vilka fraktioner sorteras avfall?

Brännbart
El-artiklar
Farligt avfall
Glas
Metall
Komposterbart
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar/returpapper
Deponirest
Annat:____________________

Farligt avfall
En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan
exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen
”miljöfarlig”. Därför ska till exempel avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor klassas som farligt avfall.
Rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batterisyra, ammoniak, lut och fotokemikalier (fix och
framkallningsvätska) likaså. Lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton är andra exempel.

Vilka typer av farligt avfall förekommer i
verksamheten?

Se separat lista

Finns dokumentation samt transportdokument av
mängd och typ av farligt avfall som uppkommer
varje år?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Är det anmält till Länsstyrelsen? Ja

Nej

Vem transporterar avfallet?
Avfallsförordningen (2011:927): Vid verksamhet där farligt avfall
uppkommer ska journalföring ske av mängd, vilka slag av avfall, och
vilka behandlingsanläggningar olika slag transporteras till. Sparas 3 år.
Saknas transportdokument vid besöket och vi har påpekat avsaknad
tidigare ska MSA dömas ut enl 9 § - 5 000 kr.

Finns risk för att hanteringen ger upphov till
olägenhet för människors hälsa eller miljö?
Hantering = insamling, transport, återvinning, bortskaffande.

Sker egen transport av farligt avfall?

Förvaras farligt avfall på lämpligt sätt?
torrt, invallat - om det är flytande avfall, uppmärkta kärl

Kemikalier
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Finns aktuell kemikalieförteckning?

Ja

Nej

Finns säkerhetsdatablad?

Ja

Nej

Finns rutiner för utsortering av kemikalier?

Ja

Nej

Är samtliga kemikalier märkta?

Ja

Nej

Ja

Nej

Sker lagning inom invallning?

Cisterner
Finns det några cisterner?

Ja

Nej

Om ja, ange:
Volym:
Identifikationsnummer:
Innehåll:
När är cisternen senast besiktad?
Korrosionsskydd, K-Cistern, S-Cistern, Skyddad Scistern eller Okänt?
(K-cistern: cistern med god korrosionsbeständighet; cistern i
plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller
syrafast stål
S-cistern: cistern med mindre god korrosionsbeständighet;
cistern i stål eller stållegering
Skyddad S-cistern: S-cistern försedd med certifierat
korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad
utvändigt)

Placering i mark, utomhus eller inomhus?
Vad för material står cisternen på?
Har cisternen någon typ av sekundärt skydd

Invallning
Dubbelmantling
Annat __________________________

Inget
Finns golvbrunnar eller dagvattenbrunnar i
närheten av cisternen?

Ja

Nej

Ange vad:

Är golvbrunnen pluggad? Ja

Nej

Ja

Nej

Finns påkörningsskydd?
(Om transporter sker intill cisternen)
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Lokalisering och omgivningspåverkan
Förekommer klagomål på verksamheten?

Ja

Nej

Har verksamheten eller miljöenheten fått in klagomål på
verksamheten? Ange även vad klagomålen handlar om i så fall.

Energi och resurshushållning
Hur sker uppvärmning av lokalerna?
Finns alloljebrännare?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, eldas spillolja?
Kan verksamheten påverka val av
uppvärmningsmetod?
Här räknas även om övergång till bränsle från
förnybara källor ger orimliga ekonomiska konsekvenser.

Används energieffektiv belysning?
Styrs belysningen (t.ex. närvaro-/sektionsstyrning)?

Har företaget sett över om det finns utrustning eller
annat som är igång i onödan?
T.ex. belysning i utrymmen som sällan används, tidsstyrd ventilation?

När inspektionen avslutas:
o

Sammanfatta inspektionen och de brister som eventuellt uppmärksammats.

o

Fråga om lämplig tid för när brister kan ha åtgärdats och meddela hur uppföljningen
kommer att ske. Behövs återbesök eller räcker det med att dokumentation eller bilder
skickas in?

o

Informera om eventuell MSA.

o

Informera om när återkoppling kommer (inom 3 veckor).

o

Informera om att timavgift tas ut för uppföljning.
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Avfallsslag
1. FARLIGT AVFALL
□ Färg- och lackavfall som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen
□ Vattenbaserad tvättvätska

Avfallskod
08 01 11*
12 03 01*

□ Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 01 10*

□ Spillolja (Mineralbaserade icke-klorerade motor-,
transmissions- och smörjoljor)
□ Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 02 05*

□ Slam från oljeavskiljare

13 05 02*

□ Slam från slamavskiljare

13 05 03*

□ Olja från oljeavskiljare

13 05 06*

□ Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

13 05 07*

□ Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 05 08*

□ Förpackningar som innehåller rester av eller som är
förorenade av farliga ämnen
□ Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder förorenade av farliga ämnen
□ Uttjänta fordon
□ Oljefilter

15 01 10*

□ Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)
□ Bromsbelägg som innehåller asbest

16 01 10*

□ Bromsvätskor
□ Glykol (Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller
farliga ämnen)
□ Blybatterier

16 01 13*

□ Nickel-kadmiumbatterier
□ Kvicksilverhaltiga batterier

16 06 02*

□ Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga
övergångsmetaller eller farliga föreningar av
övergångsmetaller
□ Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

16 08 02*

□ Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen
□ Lösningsmedel

16 08 07*

13 05 01*

15 02 02*
16 01 04*
16 01 07*
16 01 11*
16 01 14*
16 06 01*
16 06 03*
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16 08 05*
20 01 13*

Bilaga forts.
Avfallsslag
Avfallskod
2. EL-AVFALL (Även sådant som är farligt avfall och/eller omfattas av producentansvar)
20 01 21*
□ Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
□ Annat elavfall med farliga komponenter
□ Annat elavfall utan farliga komponenter

20 01 35*
20 01 36

3. AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR
15 01 04
□ Förpackningsmetall
16 01 03
□ Uttjänta däck
□ Uttjänta fordon
□ Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller
andra farliga komponenter
Avfall som är markerat med en * är klassat som farligt avfall.
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16 01 04*
16 01 06

