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Sammanfattning 
Verkstadsindustriprojekt i Västmanlands län 2002-2003 är ett länsprojekt i samarbete med 
länets kommuner och Länsstyrelsen. Som underlag för projektet har tillsynshandledning, 
checklistor (bilaga 1) och bedömningsgrunder använts. Projektet startades med en 
utbildningsdag för länets miljöinspektörer. Totalt har 9 av länets 11 kommuner deltagit och 
79 verksamheter har besökts.  
 
Utsläppen till luft består till största del av stoft, svetsrök och lösningsmedel. Det är vanligare 
med reningsutrustning vid processer som alstrar stoftutsläpp än vid processer som ger upphov 
till svetsrök eller lösningsmedelsutsläpp. Anmärkningsvärt är att ca 8,5 ton av de totalt 9 ton 
använda aromatiska lösningsmedlen används i verksamheter som saknar reningsutrustning.  
 
Vattenutsläpp i form av avfettningsbad och sköljbad är ovanliga men däremot är det 18 % av 
de verksamheter som har processer där spån uppkommer, som förvarar dem så att avrinning 
av skärvätska till omgivningen kan ske. Ett vattenutsläpp som man kanske inte tänker på är 
vatten från rengöring av lokaler. 18 procent av verksamheterna har städmetoder med 
vattenpåverkan, d v s rengöringsvattnet hälls till spillvattennät på något sätt.  
 
Egenkontroll är något som det finns brister i hos många av de besökta företagen. 46 % har 
kemikalieförteckning enligt egenkontrollförordningen resterande saknar helt eller har 
bristfällig kemikalieförteckning. 69 % av de besökta verksamheterna för de i 
avfallsförordningen föreskrivna anteckningarna som ska föras av verksamheter där farligt 
avfall uppkommer. För att kunna skilja olika avfall åt är det viktigt att ha avfallet märkt. Cirka 
70 % av verksamheterna märker sitt farliga avfall.  
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Bakgrund 
Verkstadsindustriprojekt i Västmanlands län 2002-2003 är ett länsprojekt i samarbete med 
länets kommuner och Länsstyrelsen. Projektet startades på initiativ från kommunerna och 
branschen verkstadsindustri valdes utifrån att alla kommuner har verksamheter inom 
branschen att utöva tillsyn på.  
 
Under sommaren och hösten 2002 arbetade en projektgrupp fram olika sorters underlag i form 
av tillsynshandledning, checklistor (bilaga 1), bedömningsgrunder mm samt genomförde en 
utbildningsdag för länets miljöinspektörer. Under våren 2003 genomfördes själva 
inspektionerna utifrån framtagna checklistor. Deltagande kommuner var följande: 
- Heby 
- Hallstahammar 
- Kungsör 
- Köping 
- Arboga 
- Surahammar 
- Västerås 
- Norberg 
- Sala 
 
Det övergripande syftet med projektet är minskad miljöpåverkan. Projektet syftar till att 
kartlägga statusen inom branschen i länet som sedan kan användas av tillsynsmyndigheten 
som utgångspunkt vid fortsatta inspektioner.  
 
Checklistan är indelad i olika rubriker och tyngden under projektet har varit att titta på 
kemikalie- och avfallshanteringen hos verksamhetsutövarna. Checklistan har följande 
rubriker: 
- Miljöpåverkan 

- Utsläpp till luft 
- Utsläpp till vatten 

- Kemikalier 
- Farligt avfall 
- Påföljder 
 
Under projektets gång besöktes 79 företag, både B, C och U-verksamheter. Svaren på 
frågorna i checklistan sammanställdes i ett excelblad där varje kommun sedan skickade in 
denna fil till projektgruppen som sammanställt materialet. 
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Resultat 
Miljöpåverkan 
De utsläpp till luft som bedömts vara de vanligaste inom verkstadsindustrin har inom 
projektet ansets varit, stoft, svetsrök och lösningsmedel. De processer som kan påverka vatten 
har inom projektet avgränsats till avfettning och avfettningsbad, skärande bearbetning så att 
spån uppkommer, lackering samt trumling och våtblästring.  
 
Procentandel av besökta verksamhetsutövare som har: 
Luftutsläpp % Vattenutsläpp % 
Stoft 74 Avfettningsbad och sköljbad 6 
Svetsrök 70 Skärande bearbetning 75 
Lösningsmedel 57 Lackering 38 
  Trumling eller våtblästring 16 
 

Utsläpp till luft 
 
Processen alstrar Andel med rening Andel ej rening 
Stoft 68 % 25% 
Svetsrök 27 % 71 % 
Lösningsmedel 20 % varav 33 % ej punktutsug utan 

bara rening 
73% 

 

Utsläpp till vatten 

Avfettningsbad och sköljbad 
- 1 verksamhet har både avfettningsbadet och sköljbadet anslutna till avlopp 
- 4 verksamheter har sköljbad anslutna till avlopp 

Golvbrunnar i lokalen 

Golvbrunnar anslutna till avlopp i lokalen

47%
53%

40%
45%
50%
55%

Ja Nej

 
Diagram 1: Fördelningen mellan lokaler som har golvbrunnar anslutna till avlopp eller ej 
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Skärande bearbetning där spån uppkommer 
Av de 54 verksamheter som har bearbetning där spån uppkommer låter cirka 83 % spånen 
rinna av i uppsamlingskärl. Det är endast ett fåtal som centrifugerar spånen eller använder 
annan metod ex IPA (indunstning) och laser för att återvinna olja. Cirka en femtedel (18 %) 
av de som har verksamhet där spån uppkommer förvarar dem på ett sätt så att avrinning kan 
ske till omgivningen. 

Lackering 
Större delen (76 %) av de verksamheter som har lackering har inget utsläpp av vare sig 
ridåvatten från sprutboxar eller vatten från rengöring av sprutboxarna. Totalt fem 
verksamheter har vattenutsläpp varav två av de besökta verksamheterna har utsläpp av både 
ridåvatten och vatten från rengöring. 

Utsläpp av partiklar till vatten 
Av de 12 verksamheter som bedriver trumling eller våtblästring är det tre stycken som har 
utsläpp av partiklar till vatten. Åtta verksamheter har utsläpp av partiklar till vatten men det 
beror på andra processer än trumling eller våtblästring. 

Vatten från rengöring av lokalen 

Städning av lokal

Torr hantering
35%

Farligt avfall
23%

Avlopp
11%

OA sen avlopp
6%

Egen rening
9%

ER/Ej svar
16%

 
Diagram 2: Redogörelse för hantering av vatten från rengöring av lokal. (OA står för oljeavskiljare) 

Kemikalier 

Kemikaliehantering och egenkontroll 
Totalt 58 (73 %) av de besökta verksamhetsutövarna har en aktuell kemikalieförteckning 
enligt checklistan. Av dessa är det 37 (47 % av besökt företag) som i förteckningen både 
redovisar förbrukning och användningsområde för kemikalierna. 21 stycken av de besökta 
företagen saknar en aktuell förteckning men två av dessa redovisar ändå användningsområde 
för kemikalierna och förbrukning. 
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Diagram 3: Verksamheter med respektive utan kemikalieförteckning 
 
En fråga handlade om det fanns aktuella säkerhetsdatablad. 90 % av verksamheterna har 
enligt redovisningen aktuella säkerhetsdatablad. 8 stycken (10 %) har inte aktuella 
säkerhetsdatablad och sju av dessa är samma verksamhet som även saknar en aktuell 
förteckning. 
 
De flesta av de besökta verksamheterna (92 %) har en person som är ansvarig för inköp av 
kemikalier. 

Förvaring av kemikalier 
Av de 64 verksamheter där det finns svar på frågorna gällande invallning så framgår att 37 
stycken har en invallning som säkerställer att innehållet i det största förvaringskärlet + 10 % 
av innehållet i resterande kärl ej lämnar lokalen/invallningen. 15 stycken saknar invallning 
men har ändå svarat att innehållet i det största förvaringskärlet +10 % av innehållet i 
resterande kärl ej lämnar lokalen/invallningen. 1 har svarat att man har invallning men inte så 
att det rymmer största behållaren + 10 %. 10 av de verksamheter som saknar invallning har 
även golvavlopp i lokalen. Större delen av verksamheterna förvarar sina kemikalier inomhus 
(82 %). Ungefär hälften (52 %) av verksamheterna har en eller flera cisterner. Totalt finns det 
105 cisterner hos de besökta verksamheterna. 

Produktvalsprincipen 
Rutiner för utsortering av kemikalier som inte längre används finns hos cirka två femtedelar 
av verksamheterna. En förutsättning för att kunna sortera ut kemikalier är att kemikalierna är 
märkta. Större delen av verksamheterna (84%) har sina kemikalier märkta.  
 
Av de 64 verksamheter där svar finns på frågan om verksamheten har kemikalier som 
omfattas av OBS eller begränsningslistan är det 22 verksamheter som har ett jakande svar. 
För övriga 15 verksamheter har antingen inget svar angivits eller en nolla har registrerats. 68 
% av verksamheterna jobbar med att byta ut miljö- och hälsofarliga kemikalier.  
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Av de verksamheter som har kemikalier som omfattas av OBS eller begränsningslistan är det 
17 som jobbbar med produktvalsprincipen både vad gäller de som omfattas av OBS eller 
begränsningslistan och på annat sätt. Fyra stycken av de som har kemikalier som omfattas av 
OBS eller begränsningslistan arbetar inte med produktval av de kemikalier som omfattas av 
OBS eller begränsningslistan varav en inte tillämpar produktval alls. 

Överlåtelse av kemiska produkter 
Fem (7 %) av de besökta verksamheterna importerar kemiska produkter. En av 
verksamheterna har inte anmält detta till produktregistret. Två av de som importerar 
produkterna överlåter även produkter, de andra två som importerar har det endast för eget 
bruk. Totalt är det 5 av de besökta verksamheterna som överlåter produkter. 

Användning av lösningsmedel 
I checklistan finns även frågor om användningen av organiska lösningsmedel och hur stor del 
av detta som är aromatiska. Det finns även frågor angående användningen av processoljor 
eller skärvätskor. Det var även vissa som angivit mängderna i liter istället för kilo. Följande 
värden har använts för omräkning: 
- Organiska lösningsmedel: 0,82 kg/l 
- Aromatiska lösningsmedel: 0,80 kg/l 
- Skärvätskor och processoljor: 1kg/l 
 
Kemikalie Förbrukning Används utan 

reningsutrustning 
Organiska lösningsmedel 137 ton/år 56 ton/år 
Varav aromatiska 9 ton/år 8,5 ton/år 
Skärvätskor och processoljor 682 ton/år  
 

Underrättelse om driftstörning 
Vid driftstörning eller liknande händelse ska tillsynsmyndigheten underrättas. 68 av de 
besökta verksamheterna underrättar tillsynsmyndigheten vid driftsstörning. Enligt svaren är 
det två verksamheter som inte underrättar tillsynsmyndigheten. Nio av de besökta 
verksamheterna har fyllts i som en nolla, d v s det är inte relevant 

Farligt avfall 
31 % av de besökta verksamheterna för inte föreskrivna anteckningar eller har brister i 
anteckningarna. Det var endast 65% av de berörda verksamheterna som hade klassat det 
farliga avfallet.  
 
Två av verksamheterna skickar det farliga avfallet till mottagare som inte har tillstånd att ta 
emot farligt avfall och en av verksamheterna skickar det farlig avfallet med transportör som 
inte har tillstånd att transportera farligt avfall. Fem av de berörda verksamheterna kunde inte 
visa att det farliga avfallet kommit fram till mottagaren. 62 verksamheter sparar anteckningar 
om det farliga avfallet i minst fem år. Ett färre antal, 58 stycken, kunde på ett enkelt sett visa 
anteckningarna vid inspektionen. Fem verksamheter som låter det farliga avfallet 
transporteras bort upprättade inte transportdokument.  
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Det var endast 15 företag som var berörda av frågan om företaget transporterar det farliga 
avfallet som uppkommer inom verksamheten. Av dessa företag var det 73 % som inte anmält 
transporterna till länsstyrelsen.  
 
På frågan om det pågår förändringsarbete med att minska mängden farligt avfall som 
uppkommer inom verksamheten, svarade 35 % att förändringsarbete inte pågår och 4 % av 
företagen ansågs inte vara berörda av frågan.  

Förvaring av farligt avfall 
För fullständiga frågor se bilaga 1. 

Förvaring av farligt avfall
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Diagram 4: Sammanställning av frågor gällande farligt avfall  

Påföljder 
43 av de 79 inspektionerna som har gjorts inom ramen för verkstadsindustriprojektet, 
föranleder ytterligare åtgärder av något slag. Två av inspektionerna har lett till utredning om 
miljösanktionsavgift. En av inspektionerna har lett till en åtalsanmälan. 
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Diskussion 
Materialet har varierat i kvalitet mellan frågor och mellan kommuner. Vissa frågor har haft 
ganska låg svarsfrekvens och därmed många ”nollor”. Nollor har i första hand angivits i 
checklistan i de fall då inspektören sett frågan som ej relevant för verksamheten. I andra hand 
har en nolla angivits då det saknats svar i det inkomna materialet.  
 
Resultatet i denna sammanställning har delvis redovisats i procent men även i antal. Antal i 
siffror har angivits i de fall då antalet nollor har varit för många för att kunna ge ett statistiskt 
bra procenttal. 
 
Vad som kunnat utläsas utöver det faktiska resultatet är att närvaro vid utbildningsdag har 
varit viktigt för att få en god kvalitet i det redovisade materialet. Vid utbildningsdagen, då 
även en gemensam inspektion genomfördes, fördes diskussioner om bedömningar. En del av 
frågorna är av karaktären att en bedömning måste göras och då är det viktigt att en så 
likvärdig bedömning som möjligt görs av alla tillsynsmyndigheter.  
 

Miljöpåverkan 

Utsläpp till luft 
En fjärdedel av de stoftutsläpp som förekommer inom besökta verksamheter saknar 
reningsutrustning. I allmänhet är mängderna begränsade och kan i första hand ge upphov till 
olägenhet och störning av lokal karaktär. Även svetsrök består av stoft men där är det endast 
cirka en fjärdedel som har reningsutrustning. Svetsrök ger främst en lokal störning men 
bedöms ha relativt liten miljöpåverkan. 

Utsläpp till vatten 
Det är endast fyra av de besökta verksamheterna som har avfettningsbad eller sköljbad 
anslutna till avlopp. Att ha avfettningsbad och sköljbad anslutna till avlopp kan ge störningar 
i recipient genom utsläpp av emulgerad olja, fri olja, avfettningsmedel och eventuellt andra 
föroreningar. Att endast sköljbaden är anslutna ger givetvis betydligt mindre utsläppta 
mängder av dessa ämnen men helt sluten vattenbaserad avfettning är självklart att föredra. 
 
En ganska stor del (74 %) av verksamheterna har någon form av skärande bearbetning så att 
spån uppkommer. 49 av verksamheterna där spån uppkommer låter spånen rinna av i någon 
form av uppsamlingskärl. Endast 5 stycken centrifugerar spånen eller använder någon annan 
metod så att oljan kan återvinnas. 18 % av verksamheterna där spån uppkommer förvarar 
spånen så att avrinning kan ske till omgivningen. Eftersom spån från skärande bearbetning 
vanligen är indränkta i skärvätska så är det viktigt att avrinning till omgivningen hindras. Vad 
som ändå bör noteras är att i vissa fall är spånorna så torra att avrinning till omgivningen ändå 
är begränsad. Trots detta bör ändå hela behållare och nederbördsskydd krävas. 
  
Cirka två femtedelar av verksamheterna har lackering inom verksamheten varav cirka två 
tredjedelar inte har några vattenutsläpp från lackeringen. Fem av verksamheterna där 
lackering sker har utsläpp till vatten genom ridåvatten eller vatten från rengöring. Det är svårt 
att ur materialet utläsa hur omfattande utsläppen av ridåvatten är men vattenutsläppen bör 
begränsas eftersom ridåvatten och vatten från rengöring består av föroreningar som oftast inte 
är behandlingsbara i reningsverk och är svårnedbrytbara i recipient. 
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Över hälften av verksamheterna använder städmetoder som innebär att inget förorenat vatten 
tillförs avlopp. Det är en väldig spridning av vad de olika verksamheterna använder för 
städmetoder och vad man gör av rengöringsvatten som uppkommer vid en våt metod. Endast 
cirka 18 procent har utsläpp till avlopp. Eftersom städvatten kan innehålla olja, metaller och 
rengöringsmedel som i konventionella reningsverk inte är behandlingsbara är det viktigt att 
städningen anpassas så att dessa utsläpp minimeras. 

Kemikalier 

Kemikaliehantering och egenkontroll 
Egenkontrollen inom besökta verksamheter behöver i viss mån utvecklas. Alla verksamheter 
är skyldiga att ha en fungerande egenkontroll. Projektet har valt att endast titta på de 
paragrafer i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll som gäller kemikalier och 
farligt avfall. Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ska en 
kemikalieförteckning finnas där produktnamn, användningsområde, förbrukning, klassning 
och produktens hälso- och miljöskadlighet ska anges.  
 
I checklistan har frågor fokuserats på förbrukning och användningsområde av produkterna.  
På frågan om aktuell kemikalieförteckning finns har över 70 % (58 st) att det gör det men 
endast 37 stycken av dessa har förteckning med både användningsområde och förbrukning.  
 
Det är anmärkningsvärt att många har ansets ha en aktuell kemikalieförteckning trots att de 
saknar uppgifter om användningsområde och förbrukning. Detta kan förklaras genom dålig 
kunskap hos förtagen gällande egenkontroll men det ligger även förklaringar i att 
inspektörerna även har dålig kunskap om vilka krav som ska ställas på egenkontrollen. 19 
stycken av de besökta verksamheterna saknar helt kemikalieförteckning. Är verksamheten en 
så kallad A eller B-verksamhet ska en miljösanktionsavgift beslutas av tillsynsmyndigheten.  
 
Att 90 % av verksamheterna har aktuella säkerhetsdatablad anses som bra. Sju av de 
verksamheter som saknar aktuella säkerhetsdatablad saknar även kemikalieförteckning vilket 
tyder på att verksamheter helt saknar egenkontroll. För att uppfylla kravet på aktuella 
säkerhetsdatablad ska inte bladen vara äldre än tre år. Självklart ska nyare säkerhetsdatablad 
finnas om produkten på något sätt har ändrats eller informationen i bladet exempelvis ändrad 
klassning. 

Förvaring av kemikalier 
Närmare 90 % av alla verksamheter förvarar kemikalier inomhus på tät yta utan golvavlopp. 
32 av de besökta verksamheterna saknar invallning där flytande kemikalier förvaras. I de 
verksamheter som saknar invallning och även har golvavlopp i lokalen har en tydligt ökad 
risk till att kemikalierna kan lämna lokalen och orsaka förorening av omgivningen.  

Produktvalsprincipen 
Trots att de flesta av de besökta verksamheterna har en ansvarig för inköp av kemikalier är 
det endast hälften av verksamheterna har rutiner för att sortera ut gamla kemikalier som inte 
används i verksamheten längre. Vad gäller verksamheter som använder kemikalier som 
omfattas av OBS- och/eller begränsningslistan och produktvalsprincipen så är resultatet 
svårtolkat och osäkert. Det finns i redovisningen ett stort antal där inget svar på 
frågan/frågorna har angivits eller att frågan har bedömts som ej relevant. Det är endast 73 % 
av verksamheterna som har ett svar på frågan om de har kemikalier som omfattas av OBS- 
eller begränsningsdatabasen och av dessa är det 22 verksamheter som har ett jakande svar. Att 
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det är så många verksamheter där svaret varit en nolla kan bero på okunskap hos företaget 
men även hos inspektören. Arbetet med att titta på om kemikalier omfattas av OBS- och/eller 
begränsningslistan är ett ganska omfattande arbete och har inte verksamheten själva 
genomfört detta arbete är det svårt att göra det vid en enskild inspektion. Enligt Miljöbalkens 
hänsynsregler ska den minst skadliga kemikalien användas. De flesta av de verksamheter som 
har kemikalier som omfattas av OBS eller begränsningslistan tillämpar och arbetar med 
prouktval men det är ändå många verksamheter som inte alls arbetar med produktval. Enligt 
resultatet av projektet kan sägas att arbetet med produktvalsprincipen inte har fått fullständig 
genomslagskraft. Som frågan är ställd i checklistan är det ändå anmärkningsvärt att ca 30 % 
inte arbetar med produktval.  

Lösningsmedelanvändning och utsläpp 
Av de cirka 45 verksamheter som har lösningsmedelsutsläpp är det cirka 70 % som inte har 
någon reningsutrustning. 56 ton av förbrukade lösningsmedel används i verksamheter som 
saknar reningsutrustning varav 8,5 ton är aromatiska lösningsmedel.  
 
Resultatet av frågor gällande lösningsmedelsförbrukning är mycket osäkra. Dels så är det 
många som utelämnat frågan och även viss osäkerhet om det är den koncentrerade mängden 
som angivits eller om det är en utspädd brukslösning. Dels så är det ett flertal verksamheter 
som angivit att de har lösningsmedelsutsläpp men några uppgifter om använda mängder finns 
inte. Det är även vissa verksamheter som meddelat en förbrukning av lösningsmedel men 
samtidigt svarat nej gällande frågan om de har processer där lösningsmedelsångor 
uppkommer. Syftet med denna fråga var inte främst att få en sammanställning av 
lösningsmedelsförbrukningen i länet utan ett underlag för tillsynsmyndigheterna för att kolla 
att verksamheten är rätt klassad. 

Underrättelse om driftstörning 
Vid driftstörning eller liknande händelse ska tillsynsmyndigheten underrättas. Majoriteten av 
besökta verksamheterna underrättar tillsynsmyndigheten vid driftsstörning. Enligt svaren är 
det två verksamheter som inte underrättar tillsynsmyndigheten. Att inte underrätta 
tillsynsmyndigheten omgående vid driftstörning är förenat med miljösanktionsavgift. Åtta av 
de besökta verksamheterna har fyllts i som en nolla, d v s det är inte relevant. Nollan kan ju i 
detta fall betyda att tillsynsmyndigheten inte vet om de skulle underrättas.  

Farligt avfall 

Klassning och anteckningsskyldighet 
Enligt avfallsförordningen ska den som bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer 
föra vissa anteckningar. Verksamheterna ska också ha klassificerat in det farliga avfallet i 
avfallsklasser enligt bilaga 2 till avfallsförordningen. Drygt en tredjedel av verksamheterna 
hade varken fullständiga anteckningar eller hade klassat det farliga avfallet. Detta resultat 
tyder på att arbetet med egenkontrollen ute på företagen inte har slagit igenom fullt ut. 
Anmärkningsvärt är också att det var endast en verksamhet som inte ansågs berörd av frågan 
gällande förteckning över farligt avfall, medan det var sju verksamheter som inte ansågs vara 
berörda av frågan som rör klassning av farligt avfall. Uppkommer det farligt avfall inom 
verksamheterna ska avfallet också klassas. 

Avyttring av farligt avfall och transporter 
Enligt resultatet är det ett antal verksamheter som skickar det farliga avfallet till mottagare 
som inte har tillstånd att ta emot farligt avfall och som skickar det farliga avfallet med 

 12



 

transportör som inte har tillstånd att transportera farligt avfall. Detta är inte förenligt med 
avfallsförordningen och ska anmälas till polis eller åklagare för utredning om brott har 
begåtts. Fem av de berörda verksamheterna kunde inte visa att det farliga avfallet kommit 
fram till mottagaren.  
 
Transportdokument ska upprättas för varje transport med farligt avfall. Dokumentet ska 
innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd, samt 
undertecknas av avsändaren och vid mottagande, av mottagaren. Om inte transportdokument 
upprättas ska en miljösanktionsavgift betalas av näringsidkaren. Fem av de verksamheter som 
låter det farliga avfallet transporteras bort upprättade inte transportdokument. Detta resultat 
kan jämföras med de antal miljösanktionsutredningar (2 st.) som gjorts under projektets gång.  
 
Om företaget väljer att själv transporterar det farliga avfallet ska egen transport av farligt 
avfall anmälas till länsstyrelsen enligt 34 § avfallsförordningen. Om anmälan inte görs ska en 
miljösanktionsavgift betalas av näringsidkaren.  
 
Av de 15 företag som själv transporterar sitt farliga avfall har tre fjärdedelar inte anmält detta 
till Länsstyrelsen. Det är inte så många som berörts av frågan men det är ändå 
anmärkningsvärt att det är så många av dem som underlåtit att anmäla transporten. Resultatet 
speglar även att trots man vid inspektion upptäcker att företagen inte anmäler egen transport 
av farligt avfall utreder länets miljöförvaltningar, i de flesta fallen, inte frågan om 
miljösanktionsavgift ska utdömas.  
 
Ett positivt sätt att tolka svaret på frågan om det pågår förändringsarbete med att minska 
mängden farligt avfall som uppkommer inom verksamheten, är t.ex. att utsorteringen av det 
farliga avfallet redan är optimerat samt att det inom några av verksamheterna inte uppstår 
farligt avfall. 

Förvaring av farligt avfall 
Större delen av verksamheterna förvarar sitt farliga avfall på ett ur miljösynpunkt godtagbart 
sätt. Det finns dock brister som ganska lätt kan förbättras om företagen satsar på att jobba 
med sin egenkontroll. T.ex. var det relativt många av företagen som inte märker det farliga 
avfallet eller som inte hade lämpliga absorbtionsmedel.  
 
Ett litet antal företagen förvarar farligt avfall där golvet/marken inte är tät. Om ett spill sker 
eller olycka inträffar kan det orsaka stora konsekvenser på miljön. Det skulle vara intressant 
att följa upp de åtgärder som vidtagits och vilken typ av åtgärder som vidtagits på dessa 
företag. Lika så vore det intressant att följa upp de åtgärder som vidtagits där avlopps- eller 
dagvattenbrunnar finns inom lastnings- och förvaringsutrymmen. 
 
I bedömningsgrunderna som sammanställdes inför detta projekt påpekas att det är viktigt att 
se till att förvaringsplatserna för farligt avfall är nederbördsskyddat.  
 
Egenkontrollen har haft genomslag inom vissa områden t.ex. blandas inte olika typer av 
farligt avfall och avfallet på ett säkert sätt så att det inte kan reagera med andra kemikalier. 

Påföljder 
Resultatet vad gäller miljösanktionsavgifter ska jämföras med de frågor i checklistan som 
märkt med asterisk. Om svaret är nej på dessa frågor ska en utredning göras om 
miljösanktionsavgift ska betalas av näringsidkaren. Endast i två fall har en utredning ägt rum. 
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Enligt resultaten borde det gjorts utredningar om miljösanktionsavgifter ska dömas ut i 22 
fall. 
Resultatet är anmärkningsvärt och ytterligare insatser behövs från länsstyrelsen och 
miljöförvaltningarna i länet. Antalet åtalsanmälningar är också anmärkningsvärt lågt. 
 
43 av de 79 inspektionerna föranleder ytterligare åtgärder av något slag. Då det endast gjorts 
två utredningar om miljösanktionsavgifter och en åtalsanmälan, kan man anta att övriga 
ytterligare åtgärder är förelägganden om åtgärder av olika slag. Det skulle även kunna vara 
förslag på åtgärder av brister som påpekats i inspektionsrapporterna. Dessa uppgifter är dock 
osäkra då det varken fanns specifika frågor som omfattade antalet förelägganden eller frågor 
som om omfattade antalet förslag på åtgärder av brister som påpekats i 
inspektionsrapporterna. Tolkningen av frågan att inspektionen föranleder ytterligare åtgärder 
kan vara att man av tidsbrist fyllt i ja på frågan men att den ytterligare åtgärden kan sluta i en 
miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan.  

Slutsatser 
• Det var 9 kommuner som deltog (av totalt 11 i länet) och 79 verksamheter har besökts 

vilket anses vara mycket bra. 
• Vanligare med reningsutrustning i verksamheter med stoftutsläpp än i verksamheter 

med svetsrök eller lösningsmedelsutsläpp. Utsläpp av lösningsmedel bör begränsas i 
så stor utsträckning som möjligt. Mest anmärkningsvärt är att så stor del av de som 
använder aromatiska lösningsmedel saknar reningsutrustning.  

• Det finns tydliga brister i egenkontrollen hos vissa av de besökta verksamheterna. 
Exempel på brister som tyder på detta och som bör åtgärdas: 
- Spån förvaras i 18 % av verksamheterna på så sätt att avrinning av skärvätska till 
omgivningen kan ske 
- 47 % av besökta företag har kemikalieförteckning som uppfyller krav, resterande har 
brister i kemikalieförteckningen eller saknar helt förteckning 
- Drygt en tredjedel har varken fullständiga anteckningar eller klassat det farliga 
avfallet 
- Cirka en tredjedel har inte märkt sitt farliga avfall 

• Det finns ett flertal frågor som är förknippade med utredning om miljösanktionsavgift 
men en sådan utredning har ej genomförts av tillsynsmyndigheten trots att brister har 
funnits. Detsamma gäller åtalsanmälningar.  
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