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Inventering av miljöfarlig verksamhet -  
Handens industriområde, 2010  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under september 2010 utfört en 
inventering av verksamheter lokaliserade i Handens industriområde, Haninge.   
 

Projektets avgränsning och mål  
Målet med inventeringen har varit att bedriva tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter 
inom Handens industriområde med undantag för bilverkstäder och lackerare eftersom 
dessa verksamheter ingår i andra tillsynsprojekt. Undantag har även gjorts för tillstånds- 
och anmälningspliktiga verksamheter samt U-verksamheter som redan är kända för 
förbundet och som har fått tillsyn tidigare.  
 
Projektets mål har varit att:  
- finna eventuella anmälningspliktiga verksamheter 
- identifiera okända verksamheter med behov av återkommande tillsyn. 
- se till att verksamheterna bedrivs enligt gällande miljölagstiftning  
- sprida kunskap om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
- stoppa spridning av farliga ämnen till dag- och spillvattennätet  
- informera om egenkontroll  
 

Genomförande  
Inför de oanmälda tillsynsbesöken gjordes en utsökning i Statistiska Centralbyråns 
företagsregister för det aktuella postnummerområdet. Personal från i stort sett samtliga 
uppsökta verksamheter kunde ställa upp på en oförberedd inspektion. Förbundet utgick 
från en framtagen checklista och frågor som diskuterades var bland annat företagens 
verksamhet, eventuellt processavloppsvatten, reningsutrustning, kemikalieanvändning, 
kemikalieförvaring och avfallshantering. Tillsynsbesöken genomfördes under tre dagar i 
september månad 2010.  
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Resultat  
Sammanlagt besöktes 35 företag med olika typer av verksamheter. Av dessa, för 
förbundet sedan tidigare okända verksamheter, bedömdes fem vara av sådan art att 
återkommande tillsyn behövs. Det fanns även företag med mindre brister vilka påtalades 
direkt vid inspektionstillfället. I dessa fall uppmanades verksamhetsutövaren att snarast 
vidta åtgärder.  
 
Brister som uppmärksammades   Antal företag  

 

• Brister avseende förvaring av kemikalier/farligt avfall  6  

• Brister som rör oljeavskiljare    4  

• Brister i avfallshantering/avfallstransport  3 
 
 

Bedömning  
Flera företag förvarar flytande kemikalier och flytande farligt avfall i närhet till 
avloppsbrunn eller på ett sätt som medför risk för läckage till dag- och spillvattennätet 
eller till miljön. Behållare med flytande kemikalier/farligt avfall ska förvaras på 
hårdgjord invallad yta, eller på tråg, inomhus alternativt utomhus under tak. Invallningen 
eller tråget ska vara beständigt mot förvarad vätska och minst rymma volymen av den 
största behållaren plus 10 % av summan av övrig lagrad volym.  
 
Det finns brister gällande vetskap om huruvida oljeavskiljare finns kopplat till 
verksamheten eller inte. I de fall oljeavskiljare finns råder ofta osäkerhet om vem som är 
ansvarig för skötsel och tömning av slam- och oljeavskiljaren. Fungerande larm på 
oljeavskiljare saknas också hos en del verksamheter. Då Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund ställer krav på skötsel och kontroll av oljeavskiljare är det viktigt att 
företagen vet hur ansvarsfördelningen ser ut. Det ska klargöras vad det är som 
fastighetsägaren ansvarar för och vilka eventuella skyldigheter företaget som hyr lokalen 
har. 
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