ÅRSRAPPORT
FÖR
BENSINSTATION OCH
FORDONSTVÄTTANLÄGGNING

Avser år ___________
Inskickas före mars månads utgång till:
Miljöenheten
245 80 Staffanstorp
Administrativa uppgifter
Anläggningens namn:
Besöksadress:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Organisationsnummer:
Kontaktperson:
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Verksamhetsbeskrivning
Drivmedelsförsäljning

Ja

Bemannad station

Obemannad station

Fordonstvätt

Ja

Automattvätt

Gör det själv-hall (GDS)

Ja

Nej

Bilverkstad/service
Billackering
Däck-/vulkservice
Bilplåtslageri
Annat, nämligen

Drivmedelsverksamhet
Hanterad volym

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Bensin……………………………m3
Diesel……………………………m3

E85………………………………m3
Summa hanterad volym motorbränsle under året …………………………………… m3

Ange om kontroll av bensinpumpar och återföringssystem skett under året av för detta
godkänt organ
Ja*
Nej
*Kopia av kontrollrapporten ska bifogas.
Fordonstvätt

Antal utförda personbilstvättar i automattvätt

Antal utförda personbilstvättar på manuell tvättplats

st
st

Antal utförda tvättar av lastbilar/bussar/arbetsfordon
I automattvätt
…………… st
På manuell tvättplats
…………… st
Provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare utförd, datum:________________
Kopia på analysrapport från provtagningen ska bifogas.
Provtagning av utgående vatten från reningsutrustningen/oljeavskiljaren ska utföras årligen under
vintertid och analyseras med avseende på följande parametrar:
Bly, krom, nickel, kadmium, zink, opolära alifatiska kolväten, BOD och COD.

Provtagningen bör ske på ett fackmannamässigt sätt av en kvalificerad provtagare och analysen ska
utföras av ackrediterat laboratorium.
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Förbrukning av råvaror, kemiska ämnen och kemiska produkter
Ange de råvaror och kemiska produkter som används i verksamheten (alt. bifoga kopia på er egen kemikalieförteckning med motsvarande
uppgifter). Observera att produkter som säljs i butik till kund inte behöver redovisas.

Produktnamn

Kemiskt
namn.

CASMängd/år
nummer

Riskfraser t.ex.
R21/22

Förklaring av
riskfraser

Riskminsk
ningseller
utfasnings
ämne
enligt
PRIO*

För rengöringsmedel
till fordonstvätt:
Uppfyller använda
rengöringsmedel
kriterierna
enligt
Kemikaliesvepets
lista?

*Se PRIO-guiden, (www.kemi.se) för att ta reda på om ämnet har egenskaper som gör att det klassificeras som riskminsknings- eller utfasningsämne.

Finns säkerhetsdatablad (SDB) för samtliga ovanstående produkter?
Ja
Nej
SDB saknas för:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

Farligt avfall

Typ av farligt
avfall
Spillolja

Mängd/
volym
(kg/liter)

Transportör

Mottagare

Datum

Slam från
oljeavskiljare,
Lösningsmedelsavfall
Glykol

Oljefilter

Bilbatterier

Avfall

Typ av avfall

Mängd

Transportör

Mottagare

Datum

Egenkontroll

Ge en kortfattad beskrivning av den egenkontroll som utförs vid anläggningen, vad som
kontrolleras, typ av kontroll, hur ofta det sker, vem som utför kontrollen, om journaler förs etc.
Kontroll sker av

Intervall

Kontrollen utförs av

Sker journalföring

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
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Nej
Nej
Nej

Hur bedömer ni vilka risker för miljön och människors hälsa verksamheten kan ge
upphov till under normala förhållanden? (6 §, FVE)
Riskbedömningen innebär att ni ska identifiera de områden inom verksamheten som har, eller kan
orsaka, betydande miljöpåverkan.

Vilka rutiner finns för att meddela tillsynsmyndigheten (kommunen) om
driftstörningar, olyckor etc. som kan leda till olägenheter för människors hälsa och
miljö? (6§ FVE)
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Förändringar, utsläpp, olyckor etc
Ange förändringar som utsläpp etc av betydelse ur miljösynpunkt, ändringar av verksamheten, av skydds- och reningsutrustning, olyckor, haverier, klagomål m.m.

Ort och datum:________________________________________________
Underskrift:__________________________________________________
Namnförtydligande:
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