Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om

Utsläpp av
avloppsvatten från
fordonsverkstäder
Spillvatten från fordonsverkstäder kan innehålla olika kemiska föroreningar,
till exempel olja och metaller. Därför får vattnet inte släppas ut utan rening.
Avloppsvatten som innehåller olja och leds till
spillvattennätet kan störa reningsprocessen i de
kommunala reningsverken.

Olja som leds till dagvatten ger en direkt nedsmutsning av sjöar, vattendrag och grundvatten.
Därför är det viktigt att minimera utsläppen
av olja och andra kemikalier både till spill- och
dagvatten.

Krav på skyddsåtgärder
Aktuell lagstiftning finns i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (1998:808). Hänsynsreglerna innehåller ett antal olika principer.
Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet är
skyldiga att följa hänsynsreglerna. Med stöd av
hänsynsreglerna ställer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen krav på skyddsåtgärder för
fordonsverkstäder.
En verkstad bör i första hand vara avloppslös
eller ha pluggade avlopp. Om avloppet ändå ska

användas bör verkstadsdelen ha en separat oljeavskiljare skild från eventuell fordonstvätt.
Oljeavskiljare
En oljeavskiljare ska finnas om det finns avlopp
eller golvrännor i verkstaden.

Oljeavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad för att kunna avskilja tillräckligt
med olja även vid maximalt flöde. Belastningen
på oljeavskiljaren beror till exempel på hur stor
verkstaden är och på antalet bilar som tas in
varje dag.

För att kunna kontrollera att oljeavskiljaren
fungerar behövs en provtagningsbrunn efter
oljeavskiljaren. Som verksamhetsutövare ska du
ha kunskap om vilka utsläpp som kommer från
din verksamhet.
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Förbjudna utsläpp till golvavlopp
Olja, kemikalier och annat flytande farligt avfall
får inte hällas ut i golvavloppet. Detta gäller
även om avloppet är kopplat till en oljeavskiljare.

Tvättvatten från detaljtvätt av motordelar får
inte hällas ut i golvavloppet. Vattnet ska tas
om hand som farligt avfall (eller genomgå den
rening som krävs för att kunna släppas till spilleller dagvattennätet).

Tvätt utomhus får inte ske utan rening. Enbart
filter i dagvattenbrunnarna renar inte tvättvattnet tillräckligt. Tvättvatten ska kopplas till
oljeavskiljare och eventuellt även ytterligare
rening.

Om marken har förorenats av exempelvis olja
kan du som verksamhetsutövare bli ansvarig för
markundersökningar och sanering. I vissa fall
kan även fastighetsägaren bli ansvarig.

Aktuell lagstiftning
Miljöbalken (Hänsynsreglerna 2 kap.)

Arbete utomhus
Reparationsarbeten på fordon får inte göras
utomhus om det innebär läckage av olja eller kemikalier till dagvatten och omgivningen. Utomhusarbete får bara ske om du som verksamhetsutövare har genomfört skyddsåtgärder och kan
visa att det inte finns någon risk för läckage.

Vill du veta mer?
Mer information finns på

www.naturvardsverket.se

Du kan också kontakta oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller din branschorganisation.

Informationen är framtagen i oktober 2012.
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