
Projekt ”Mekaniska verkstäder” 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund ett tillsynsprojekt riktat mot mekaniska verkstäder. Syftet 
med projektet var att kartlägga samt utöva en samlad tillsyn på samtliga 
mekaniska verkstäder i kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.  
 

INVENTERING 
För att kartlägga alla mekaniska verkstäder i de tre kommunerna gjordes en  
utsökning i Statistiska Centralbyråns företagsregister samt förbundets egna 
register. Besök bokades via telefon med ansvarig för respektive verkstad. Totalt 
inspekterades 41 verkstäder varav 19 stycken för första gången.  
 
INSPEKTION 
Vid inspektionerna utgick förbundet från en framtagen checklista och frågor 
som diskuterades var företagens verksamhet, uppkomst av 
processavloppsvatten, kemikaliehantering, rutiner för egenkontroll, 
hantering och transport av farligt avfall etc. Informationsblad om 
avfallshantering och egenkontroll lämnades ut till verksamhetsutövarna vid 
besökstillfället. Efter utförda inspektioner upprättades ett beslut för varje 
anläggning. För de anläggningar där brister uppmärksammats förelades 
ansvarig att vidta åtgärder.   
 
RESULTAT OCH BEDÖMNING 
En vanlig brist som uppmärksammades gällde hantering och förvaring av 
farligt avfall och flytande kemikalier. Vid flera verkstäder förvarades spillolja, 
färger och skärvätskor i behållare utan invallning, intill eller nära en öppen 
golvbrunn. För att minimera risken för spridning till avlopp och miljö vid 
eventuella läckage ska kemikalier och flytande farligt avfall förvaras på en 
hårdgjord och invallad yta. Golvytor, invallningar, tråg etc. som är till för att 
samla upp spill och läckage ska var täta och beständiga mot de 
kemikalier/avfallslag som är aktuella.  
 
Enligt avfallsförordningen ska farligt avfall lämnas till transportör som har 
tillstånd enligt Länsstyrelsen. Alternativt kan farligt avfall (upp till en viss 
mängd) transporteras i egen regi efter anmälan till länsstyrelsen. Bland de 
verksamhetsutövare som själva transporterade farligt avfall var det endast två 
som anmält detta till länsstyrelsen. Cirka hälften av de besökta verkstäderna 
anlitade en extern transportör för transport av farligt avfall. Enligt 
avfallsförordningen ska transportdokument med uppgift om avsändare, 
mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd upprättas vid transport av 
farligt avfall som sker i extern regi. Det är avsändarens skyldighet att se till att 
transportdokument upprättas. De flesta verksamhetsutövare som förbundet 
besökte saknade kunskap om skyldigheten att upprätta transportdokument.  
 
Enligt avfallsförordningen ska den som bedriver en verksamhet där farligt 
avfall uppkommer föra journal över mängd, typ och mottagare för avfallet. Det 
var endast fyra av samtliga 41 besökta anläggningar som hade en fullständig 
journalföring över uppkommet farligt avfall.  



 
Kunskapen om vilka krav som ställs på verksamhetsutövare enligt miljöbalken 
var hos de flesta företagen bristfällig, särskilt bland de mindre verkstäderna. 
Inspektionerna har förhoppningsvis genom både samtal och informationsblad 
ökat verksamhetsutövarnas kunskap om deras verkstäders påverkan på vatten 
och miljö samt vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera den påverkan.  
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