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  Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 

Dnr Mbn 2020-56 
Redovisning av 2020 års tillsyn på fordonsverkstäder 
 
Bakgrund 

Som en del av den löpande tillsynen på kommunens miljöfarliga verksamheter har 
miljö- och bygglovsnämnden utövat tillsyn på verksamheter med inriktning fordons-
service och verkstad. Tillsyn har utförts på totalt 13 stycken s.k. U-verksamheter (ej 
anmälningspliktiga). För U-verksamheter finns inget lagkrav på att ha ett skriftligt 
egenkontrollprogram, men de är ändå skyldiga att följa kraven i miljöbalken. 
 
Syftet med tillsynen är att ständigt förbättra verksamheternas egenkontroll för att 
bland annat minska utsläpp av kemikalier, olja och metaller till det kommunala av-
loppsnätet och efterföljande recipienter, då detta kan medföra skada för både miljön 
och människors hälsa. För samtliga verksamheter ska det bland annat finnas rutiner 
för hantering av kemikalier och farligt avfall för att förhindra läckage, och rutiner för 
hur man omhändertar eventuellt spill. Om oljeavskiljare finns kopplad till verkstads-
lokalen ska rutiner finnas för kontroll och regelbunden skötsel av denna i enlighet 
med Svensk standard SS-EN 858.  
 
Resultat 

Utifrån de inspektioner som nu utförts kan miljö- och bygglovsnämnden konstatera 
att åtta av de tretton verksamheter som tillsynats inom ramen för projektet har haft en 
eller ett flertal brister som krävt uppföljning.  
 
De vanligast förekommande bristerna som uppmärksammats vid utförda inspektioner 
har främst handlat om hantering och förvaring av farligt avfall. Det har främst rört 
sig om att förvaringen av farligt avfall bedömts som undermålig, att behållare för 
farligt avfall saknat märkning med uppgifter om typ av innehåll eller att journal inte 
förts över det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten. Att verksamhetsut-
övarna säkerställt så att allt farligt avfall som uppkommer inom verksamheten trans-
porteras av företag som har anmält detta till länsstyrelsen, alternativt har tillstånd 
från länsstyrelsen att transportera farligt avfall, är också relevant vid tillsynen. För de 
verksamheter som väljer att transportera sitt farliga avfall själva följer vi upp att 
verksamheten anmäler den egna yrkesmässiga transporten till länsstyrelsen.  
 
Uppföljning av gjorda anmärkningar har skett via beslut eller att verksamheten under 
kommuniceringstiden har skickat in efterfrågade uppgifter som visat att åtgärder har 
vidtagits. Vid mindre allvarliga anmärkningar så har vi meddelat att uppföljning av 
åtgärder kommer att ske i samband med nästkommande tillsynsbesök 
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Slutsatser 

Vi ser att fortsatt återkommande tillsyn på fordonsverkstäder är nödvändig, även på 
de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Miljö- och bygglovsnämndens till 
syn behövs för att uppmärksamma verksamhetsutövarna om de förbättringsåtgärder 
och kontroller som behöver utföras inom deras respektive verksamhet. Vi behöver 
arbeta vidare med att kontrollera rutiner främst gällande hantering av farligt avfall 
för att förhindra att det tas omhand på ett felaktigt sätt.  
 
Arbetet med att ställa krav på egenkontrollen av skötsel och drift av oljeavskiljare 
anses också vara viktigt och behöver prioriteras även framöver. 
 
 
Camilla Waldem 
miljöinspektör 
 


