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Ska du starta en bilverkstad eller biltvätt?
Kontakta alltid miljöenheten innan och hör vad som gäller för din planerade
verksamhet.
Om du ska tvätta fordon så måste det finnas rening av tvättvattnet, normalt en
oljeavskiljare klass 1, och i vissa fall ytterligare rening för att ta bort olja och
metaller.
Även om det är så att du tar över en lokal där det tidigare varit bilverkstad där det
finns en oljeavskiljare behöver du i de flesta fall installera en ny och bättre
oljeavskiljare med ett filter om du ska tvätta bilar.
Det finns regler om att vattnet som släpps ut inte får innehålla föroreningar som
olja och metaller.
Om du ska ha en bilverkstad (ingen tvätt) så ska du kolla om det finns golvavlopp
i lokalen. Det bästa är att det inte finns några öppna golvavlopp, du kan plugga
igen dem om det finns. Om du ska ha ett öppet golvavlopp ställs krav att det finns
oljeavskiljare. Du kanske vill ha en golvränna för att fånga upp smältvatten från
bilarna på vintern, du kan då sätta igen utloppet och låta vattnet avdunsta i rännan.
Om du har öppna golvavlopp i lokalen så måste alla kemikalier förvaras inom
invallning eller i ett särskilt rum utan avlopp för att de inte ska kunna rinna ut till
avloppsnätet vid spill eller olycka.
En del av det avfall som bildas i en bilverkstad är ett farligt avfall t.ex. spillolja
och bilbatterier. När du bedriver en verksamhet finns det särskilda regler kring
farligt avfall. Se miljöenhetens information om farligt avfall.
Enklast är att anlita en firma som har tillstånd att köra farligt avfall som kommer
och hämtar det farliga avfallet hos dig och kör det till rätt ställe.
Se även miljöenhetens informationsblad om:



Oljeavskiljare
Farligt avfall
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Kontakta oss på miljöenheten så kan vi skicka mer information till dig!
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