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Miljö- och bygglovsnämnden

Redovisning av 2017 års tillsyn på drivmedelsanläggningar och fordonstvätt.
Miljö- och bygglovsnämnden har bedrivit tillsyn på verksamheter som hanterar
drivmedel och fordonstvätt, enligt miljöbalken. Samtliga 7 besökta anläggningar är
s.k. ”C-verksamheter”, vilket innebär att de är anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen. Dessa typer av anläggningar påverkar
miljön genom utsläpp av metaller och olja till avloppsnätet och/eller mark, samt till
luft genom utsläpp av VOC (flyktiga organiska ämnen) från tankning.
Kontroll av avloppsvatten från fordonstvättar utgör en central del av tillsynen, för att
säkerställa att gällande riktvärden innehålls. Cisterner, spillzoner, tak och påfyllnadsplats är andra viktiga inspektionspunkter, liksom skötsel och kontroll av oljeavskiljare samt hantering av avfall och kemikalier.
Resultat
Samtliga anläggningar hade brister/anmärkningar efter nämndens besök. De vanligaste åtgärderna som behövde vidtas var att se till att oljeavskiljaren besiktigas, att
spillzonen tätas (från ihåligheter och sprickor som kan bidra till markförorening) och
att fraktioner av farligt avfall separeras. I ett fall identifierades stora brister i lagringen av farligt avfall som privatpersoner kan lämna i en GDS-hall. Olika fraktioner av
farligt avfall hade kastats i samma kärl, kärl med spillolja hade svämmat över, likaså
tillhörande invallning som dessutom läckte. I direkt anslutning till invallningen fanns
en lucka med en dagvattenledning, vilket innebär att det fanns en stor risk för spridning av det flytande avfallet till dagvattennätet. För att kunna åstadkomma en godkänd avfallshantering behöver verksamheten upprätta interna rutiner, ge mer information till privatpersoner som nyttjar GDS-hallen, stärka personalens närvaro i lokalerna och byta plats för förvaringen. Uppföljning sker genom ett ytterligare tillsynsbesök i september.
Slutsats
Miljöskyddsgruppen måste jobba vidare med att kontrollera rutiner för skötsel och
kontroll av oljeavskiljare. Något som var vanligt förekommande var att hitta oljekontaminerat papper i soporna. Miljöskyddsgruppen jobbar vidare med detta vid varje
tillsynsbesök.
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