
Projekt Fordonsverkstäder 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund ett tillsynsprojekt riktat mot fordonsverkstäder. Syftet med 
projektet var att kartlägga, samt utöva en rättvis tillsyn på, samtliga 
fordonsverkstäder i våra tre medlemskommuner.  
 

INVENTERING 
Verksamheterna söktes upp genom befintliga register (Miljöreda) och 
företagsregister. Verkstäderna kontaktades sedan via telefon för bokning av 
inspektionstid. Totalt inspekterades 115 st fordonsverkstäder varav 68 st i 
Haninge, 20 st i Nynäshamn och 27 st i Tyresö.  
 
INSPEKTION 
Inspektionerna utfördes främst av miljöinspektör Kajsa Kirbe men även av 
miljöinspektör Lina Westman. Under inspektionerna låg fokus på hantering, 
förvaring och transport av farligt avfall men även rutiner för skötsel av 
eventuell oljeavskiljare och egenkontroll kontrollerades. För att tillsynen skulle 
bli så rättvis som möjligt användes en på förhand utarbetad checklista vid 
samtliga inspektioner. Vid varje inspektion delade förbundet ut 
informationsblad om egenkontroll, avfallshantering, kemikaliehantering och 
utsläpp till avloppsvatten. Efter utförd inspektion upprättades ett beslut för 
varje anläggning med föreläggande om att åtgärda uppmärksammade brister.  
 
RESULTAT 
Samtliga anläggningar hade någon form av brist. Enligt avfallsförordningen ska 
egen transport av farligt avfall anmälas till länsstyrelsen och 
verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer 
ska föra journal över mängd, typ och mottagare för detta. Av dem som 
transporterade farligt avfall i egen regi var det ingen som hade anmält detta till 
länsstyrelsen och de flesta anläggningar saknade journalföring över uppkomst 
av farligt avfall. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska de som bedriver en 
verksamhet vidta de försiktighetsmått som krävs för att motverka skada på 
människors hälsa eller miljön. Några verkstäder saknade oljeavskiljare till 
golvbrunn i nära anslutning till reparationsplats, vilket är anmärkningsvärt 
eftersom olja då kan rinna ut i avloppet. För att förhindra läckage till vatten 
och miljö ska flytande farliga ämnen förvaras i lämpliga behållare på hårdgjord 
invallad yta, inomhus alternativt utomhus under tak. Av de 115 inspekterade 
verkstäderna hade endast 35 st en godkänd förvaring av flytande farligt avfall 
och/eller flytande farliga ämnen. Generellt var kunskapen om vilka krav som 
ställs på verksamhetsutövare enligt miljöbalken mycket bristfällig. 
 
Resultatet visade att behovet av tillsyn på fordonsverkstäder är stort. 
Inspektionerna har även förhoppningsvis genom både samtal och 
informationsbladen ökat verksamhetsutövarnas kunskap om deras verkstäders 
påverkan på miljön och vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera den 
påverkan.  
 
 


