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Inventering av miljöfarlig verksamhet, Lindalens industriområde, 2010
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds har under mars och april 2010 inventerat
miljöfarlig verksamhet inom Lindalens industriområde.
Projektets avgränsning och mål
Målet med inventeringen har varit att bedriva tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter
inom området med undantag av bilverkstäder och mekaniska verkstäder eftersom dessa
verksamheter har inventerats i andra projekt. Undantag har även gjorts för tillståndsoch anmälningspliktiga verksamheter samt u-verksamheter som är kända för förbundet
och har fått tillsyn tidigare.
Projektets mål har varit att:
finna eventuella anmälningspliktiga verksamheter
informera om egenkontroll
se till att verksamheterna bedrivs enligt miljölagstiftningen
verksamheterna arbetar för att miljömålen ska infrias
sprida kunskap om tillsynsmyndigheten
avloppsslammet fortsättningsvis kan vara certifierat för spridning på åkermark.
Ytterligare ett mål har varit att projektet ska leda till samsyn mellan handläggare så att
verksamheterna behandlas och bedöms lika. Att arbeta i projektform ska bidra till att
effektivisera tillsynen och att skapa en gruppkänsla hos personalen. Identifiera
verksamheter som har behov av återkommande tillsyn.
Projektorganisation
Projektet har beställts av projektägaren, samordnaren för miljöskydd Helena
Götherfors-Westman. Per Gröning, projektledare/miljöinspektör och Mats Wålinder
miljöinspektör har utfört fältarbetet.
Genomförande
Inför de oanmälda tillsynsbesöken gjordes en utsortering av företag från SCB:s
företagsregister inom det aktuella postnummerområdet. De flesta av de uppsökta
verksamheterna kunde ställa upp på en oförberedd inspektion. Med de företagare som
inte kunde ställa upp bestämdes tid för ett senare besök. Vid inspektionerna användes
en checklista med företagsuppgifter, frågor om eventuellt processavloppsvatten,
reningsutrustning, kemikalieanvändning, avfallshantering och egenkontroll.
Inventeringsbesöken genomfördes under tre dagar under mars 2010.
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Resultat
Av de 23 besökta företagen bedömdes att tio bedriver sådan verksamhet som behöver
tillsyn. Dessa företag har fått inspektionsrapporter med följande åtgärdskrav :
Krav på förbättring av egenkontroll
Krav på invallning av kemikalier/farligt avfall
Krav på säkerhetsdatablad
Krav som rör oljeavskiljare

Antal företag
8
7
6
3

En anmälningspliktig verksamhet påträffades under inventeringen. I verksamheten fylls
fordonsdäck med polyuretanskum. Stora mängder flytande kemikalier hanteras i
verksamheten. Huvudverksamheten består dock av lagerhållning av däck till traktorer,
truckar och arbetsfordon.
Bedömning
De flesta undersökta verksamheterna saknar skriftlig fördelning av det organisatoriska
ansvaret inom sin verksamhet. Skriftliga rutiner för kontroll av att utrustning hålls i gott
skick saknas i de flesta verksamheter. I stort sett förekommer inte någon systematisk
undersökning och bedömning av riskerna med verksamheterna. Någon dokumentation
av detta förekommer inte.
Många företag förvarar flytande kemikalier och flytande farligt avfall i närhet till
avloppsbrunnar eller på ett sätt som gör att läckage och spill kan nå utanför byggnaden.
Det finns även stora brister när det gäller att hålla förteckning över de kemiska
produkter som används inom företagen.
Företagarna ska ha tillgång till säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som de
hanterar i sin verksamhet. På detta område finns en hel del brister.
Fungerande larm på oljeavskiljare saknas hos en del verksamheter.
Slutsatser
Företagarna behöver:
• förbättra sin egenkontroll: ansvar, rutiner, riskbedömning, dokumentation
• hålla aktuella förteckningar över sina kemiska produkter
• se till att aktuella säkerhetsdatablad finns lätt tillgängliga för alla i företagen
• se till att flytande kemikalier och farligt avfall förvaras invallade
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och företagarna har mycket arbete framför
sig innan miljöbalkens mål för miljöfarlig verksamhet kan uppnås.
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