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Inledning
I Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner finns det en mängd motorverkstäder och dylik
verksamhet. Allt från service, vård och reparation av släp, husvagnar, traktorer och lantbruksmaskiner, lastbilar, bilar, motorcyklar, gräsklippare och rena motorverkstäder. Sedan finns riktare
samt ett antal rekonditionerare och annan lackvård. I detta projekt undantogs rena biltvättar,
angränsande plåtverkstäder och lackerare. Det finns enmansverksamheter och riktigt stora
fordonsverkstäder.
Tillsynsprojektet har utförts genom enkäter för riskklassning, efterforskning och tillsynsbesök. Ca 240
verksamheter har genomlysts. Cirka 90 har besökts och cirka 60 är aktiva. Cirka 67 var på hobbynivå,
är bisyssla eller har sålts, stängts eller upphört.

Bakgrund och syfte
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tillsynsansvar över en rad verksamheter som omfattas av
miljölagstiftningen i de tre kommunerna Tomelilla, Simrishamn och Ystad. Hos
motorfordonsverkstäder och diverse mekaniska verkstäder genomför vi återkommande tillsynsbesök
och dessa har utförts löpande under 2012 och 2013. Tillsynsbesöken är förbokade.
Motorfordonsverkstäder är inte anmälningspliktiga och klassas som U-verksamheter och får då
timdebiterad tillsyn. Gränsen för årsdebitering går vid 400m2.
Syftet med tillsynen var att kontrollera att verksamhetsutövarna följer miljölagstiftningen.

Genomförande
Projektet genomfördes under hösten/vintern 2012 och fortlöpte under första kvartalet under 2013.
Utsökning gjordes utifrån information i MiljöReda samt genom kontroll på nätet från Eniro, Hitta,
Ratsit (verksamhetsinformation) och branschspecifik information för att hitta nya verksamheter. De
tillsynsobjekt som även har drivmedelsförsäljning samt tvätthallar för allmänheten undantogs då
dessa ingår under annan tillsynsplan och tillhör andra handläggare.
Verksamheter som berörde motorfordonsverkstäder utför service och reparation av husvagnar,
husbilar, lastbilar, bilar, traktorer, jordbruksredskap, motorcyklar, mm.
Övrig motorvård kan vara allt mellan plåtriktjobb, svetsning, motorblocksrenovering, större
preparationer på lastbilar och ner till gräsklipparvård. Sedan finns verksamheter med annan bilvård
typ polering, vaxning, mindre lackering, rekonditionering, lackkonservering mm. Allt besöktes utom
rena biltvättar (om de inte ingick i verksamheten) och lackeringsverksamheter. Det finns både
enmansföretag och mycket stora bilverkstäder som har årlig tillsyn.
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Tillsynsbesöket innefattar verksamheten på fastigheten med fokus på:








Förvaring, mellanlagring och hantering av farligt avfall och övrigt avfall
Kemikaliehantering och förvaring
Miljöpåverkan i arbets- och produktionsmoment
Hälsopåverkan till omgivning och eventuella klagomål på tex buller, lukt
Risk för utsläpp till mark, vatten och luft
Kommunikation angående riskklassning
Egenkontroll

Resultat från tillsyn 2012/2013
Antalet tillsynsbesök under 2012-2013 resulterade i att:





Ca 240 verksamheter har genomlysts
Ca 90 har besökts varav ca 60 är aktiva
C 67 var på hobbynivå, bisyssla eller har sålts, stängts eller upphört

Tonvikten lades på att hitta och uppdatera tillsynsregistret så att uppdaterad information finns att
tillgå. Vid besöket följdes tidigare meddelade krav på åtgärder i verksamheten upp. Eventuella brister
vid detta inspektionstillfälle dokumenterades och krav på åtgärder har ställts. Inga större krav eller
åtgärder har meddelats. Diskussion på plats för att förebygga och förbättra har förts. Vid tillsynsbesöket har informerats och diskuterats kring egenkontroll och riskbedömning. Uppföljning av
åtgärderna kommer att utföras löpande vid nästa besökstillfälle.
Vi kommer även att samarbeta med Miljösamverkan Skåne retroaktivt, då ett projekt för tillsyn av
motorverkstäder initierats under 2013 och vi redan är klara med våra inspektioner. Informationsmaterial kommer att sändas ut i efterhand.
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

