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Dnr Mbn 2019-1025 
 
Redovisning av 2019 års tillsyn på drivmedelsanläggningar 
 
Bakgrund 

Som en del av den löpande tillsynen på kommunens miljöfarliga verksamheter har 
miljö- och bygglovsnämnden utövat tillsyn på verksamheter som hanterar drivmedel. 
Inom ramen för projektet har tillsyn utförts på totalt åtta stycken anläggningar, varav 
sju av dessa är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen. 
Två av de besökta anläggningarna tillhandahåller dessutom fordonstvätt.  
 
Aktuella verksamheter påverkar miljön genom utsläpp av metaller och olja till av-
loppsnätet och/eller till mark, samt till luft genom utsläpp av lättflyktiga organiska 
föreningar (VOC) från tankning. Syftet med tillsynen är att ständigt förbättra verk-
samheternas egenkontroll för att bland annat minska utsläpp av kemikalier, olja och 
metaller till det kommunala avloppsnätet och efterföljande recipienter då detta kan 
medföra skada för både miljön och människors hälsa.  
 
Cisterner, spillzoner, tank- respektive påfyllningsplats är viktiga aspekter vid tillsy-
nen, liksom skötsel och kontroll av oljeavskiljare samt hantering av avfall och kemi-
kalier. Kontroll av utgående vatten från befintliga fordonstvättar utgör även en cen-
tral del av tillsynen där fordonstvätt bedrivs för att säkerställa så att gällande riktvär-
den innehålls.  
 
Resultat 

Av de åtta drivmedelsanläggningar som inspekterats har nämnden kunnat konstatera 
att fem av dessa verksamheter haft sådana brister som krävt uppföljning. För merpar-
ten av anläggningarna avser uppföljningen kontroll av att befintliga cisterner respek-
tive oljeavskiljare har kontrollerats inom utsatt tid samt att de uppfyller gällande 
krav. Övriga brister som varit vanligt förekommande är till exempel att  ändamålsen-
liga behållare saknats för farligt avfall eller att aktuella behållare för farligt avfall 
saknat märkning med uppgifter om innehåll.  
 
Slutsatser 

Vi ser att fortsatt återkommande tillsyn på drivmedelsanläggningar är nödvändig, 
även på de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Utifrån den tillsyn som nu 
utförts kan vi konstatera att miljö- och bygglovsnämndens tillsyn behövts för att 
uppmärksamma verksamhetsutövarna om de förbättringsåtgärder och kontroller som 
behöver utföras inom respektive verksamhet. Arbetet med att ställa krav på egenkon-
troll av skötsel och drift av oljeavskiljare samt återkommande kontroll av befintliga  
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cisterner anses som viktigt och behöver prioriteras även framöver. För de verksam-
heter som dessutom tillhandahåller fordonstvätt är det viktigt att även fortsättningsvis 
se till så att återkommande provtagning av utgående tvättvatten görs för att kontrol-
lera så att gällande riktvärden innehålls. Vi behöver även arbeta vidare med att kon-
trollera befintliga rutiner för bland annat hantering av kemikalier och farligt avfall 
för att förhindra att de omhändertas på ett felaktigt sätt.  
 
 
Camilla Waldem 
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