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   Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 
 
Redovisning av 2018 års tillsyn på mekaniska verkstäder  
 
 

Bakgrund 
Miljö- och bygglovsnämnden har bedrivit tillsyn enligt miljöbalken på verksamheter 

som tillverkar eller bearbetar produkter av metall. Huvuddelen av verksamheterna 

har klassningsbeskrivningen maskinell metallbearbetning. Oljor och andra vätskor 

som används inom verksamheterna innebär att farligt avfall uppstår och kan ge upp-

hov till utsläpp till vatten och luft. Syftet med tillsynen är att se till att kemikalier och 

farligt avfall hanteras och förvaras så att risken för utsläpp minimeras. 

 

Under 2018 års planerade tillsyn besökte vi fem mekaniska verkstäder. Två av verk-

samheterna är så kallade U-verksamheter, vilket innebär att de inte är anmälnings-

pliktiga miljöfarliga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen. Tre verksam-

heter är C-verksamheter, vilket innebär att de är anmälningspliktiga. De anmälnings-

pliktiga verksamheterna har större krav på sig vad gäller en skriftlig egenkontroll. 

 

 

Resultat 
Vid inspektionerna uppmärksammade vi brister främst avseende hantering av farligt 

avfall. Exempel på brister som upptäcktes var att några av verksamheterna transpor-

terade farligt avfall utan att ha anmält det till länsstyrelsen, inte förde anteckningar 

över det farliga avfall som uppkommer i verksamheten och saknade märkning av 

behållare för farligt avfall. Mindre brister i kemikaliehanteringen uppmärksammades 

för ett par verksamheter som besöktes. En anmälningspliktig verksamhet saknade 

även skriftlig egenkontroll. Vid större brister har vi begärt att verksamheterna ska 

redovisa åtgärderna skriftligt efter inspektionstillfället, medan vi följer upp mindre 

brister i samband med nästkommande inspektion. 

 

 

Slutsats 
Vi ser att fortsatt återkommande tillsyn på mekaniska verkstäder är nödvändig, även 

på de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Vi behöver arbeta vidare med att 

kontrollera rutiner främst gällande hantering av farligt avfall. 
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