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1. lnledning
Denna bilaga åtföljet a¡mälan av miljöfadig verksamhet enligt 9 kap 6 $
müöbalken. Planerad vetksamhet utgöts av mottagning och mellanlagnngav
hushållens och småföretagens gtovavfall och farþa avfalJ,,inom de

mängdbegtänsningar som gället föt en anmälningspliktig vetksamhet enligt 29 kap
49 och 51 $$ Miljaptövningsförordningen.

I bilagan beskrivs bland annat verksarnheten, påverkan på vatten och luft,
avfallsproduktion, energiåtg rg och planerad egenkonuoll.

1.1 0m SöRne
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kornrnunerna Danderyd,J*fà11a,
Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,'hby, Upplands Väsby och
Vallentuna. Vårt uppdrag är 

^ttpâ. 
ett miljöriktigt och rarionellt sätt ta hand om

det hushållsavfall som uppkommer i sam'riga ägarkommuner förutom Stockholm.
Vi tat även emot vetksamhetsavfall från företag i regionen.

1.2 Bakgrund
SÖRAB äger och driver en avfallsanläggning på Löt i Vallentuna, en

återinningsanfäggmng i Hagby, Täby. Därutöver äget och driver SÖR,q.B 6

återvinningscenttalet varâv cn vardcta finns på H^gby respektive Löt. Övdga
återvinningscentraler finns i Sundbyberg, Upplands Väsby, Lidingö ochJärûàlla.

På SÖRÂBs återvinningscentraleï kan privaþersoner lämna farhgtavfall och
grovavfall. Därutövet har SÖRAB på sina återvinningscentraler i möjligaste mån
berett plats för samarbetspartners som ka¡ ta ernot saker för återvrnning.

I sitt senaste projekt på Stockby, Lidingö har SÖRA.g byggt en retu{park istället
för en traditionell åtetvinningscentral. En tehr4lark kan beskrivas som en

återvinningscentral som vidateutvecklats till ett nav för återbruk,

Ägatkommunerna och SÖRAB har en gemensam avfallsplan som i nuläget
sträcket sig fram ú. 2020 (www. s otab. se /hushall/ av fal.lrsplan / ).

Målen i avfallsplanen fu tydliga, att röra sig uppåt i avfallsttappan, <let ska vata lãtt
attgöra tätt och människan, invånaren, medborgaren, ska stå i centrum.

Att främja äterbruk fu ztt förcbygga uppkomst av avfall, vilkct utgör det översta
och mest pdoritetade steget i avfallstrappan. För varje ptodukt eller material sorn

kan återbrukas är det en produkt mindre som behöver ptoduceras.

Ska detta lyckas måste återvinningscentralema anpassas till returparker som med
sitt innehåll erbiuder möjligheter för och sdmulerar till ätetbruk, cirkulätt
tänkande och materialåtervinning. SÖftÂgs mäl àr att åstadkomma detta bland
annât geriom att skapa flera retuqparker i SÖRAB-regionen.

Genom att bygga en Returpark i Vallentuna etbiuds kommuninnevänatna en
utökad setvice satntidigt som vi arbett i enlighet med mâlen i avfallsplanen och
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avlastar den nuvarande återvinningscentralen pà Hagby återvinningsantäggning i
Tâby.
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Figur 1: Konccptskiss för Retrrrpark.

2. Beskrivning av verksamheten
Planetad vetksamhet utgöts av mottagning och mellanlagring av hushållens och

småfötetagens gtovavfall och farliga avfall, inom de mängdbegtänsningar som

gället för en anmälningspliktig verksamhet enligt 29 kap 49 och 51$$

Miljöprövningsfötotdningen Q013:257), MPF, se tabell 1. Vetksamhctskodema ät

90.40 samt 90.60.

Anläggmngen blir en "firllsottimentsanläggning" för hushållens gtovavfall och

farbga avfall. Med fullsortimentsanläggning menas att kunderna ska kunna lämna

ifrån sig allt avfall på ett ställe, förutom det som hämtas fastighetsnära. Avfallet

transporteras kontinuerligt bolt till behandlingsanläg¡4eingat' Ingen

avfallsbehandling kommer alltså att ske inom området,

Det fatligt avfall som SÖR,\B samlar in från hushåll utgörs av hushållskemikalier

såsom Ffug, oI)a,lösningsmedel, tengöringsmcdel, imptegnerat úä, el-avfa[',

batteriet och lampot, mindte mängdet asbest m.m.

I huvudsak avfallsslag upptagria i kapitel 76,17 och 20 i bilaga 4 till
Avfallsfötotdningen (SFS 2011:927) kommer att kunna tâs emot på anläggningen,

Grovavfallssortimentet utvecklas l<ontinuedigt beroende på samhällets krav på

sonering/återvinning, I dagslâget erbjuds normalt åtmjnstone följande fraktioner

pa SÖRAB:s återvinningsccntralet

- Bränsleftaktioner (üä, ttä/papp/pbst)

- Gips

Metall

Textil

Plast

Wellpapp
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Inetta massor (sten/ jord/betong)

Däck

Trädgåtdsavfall (ris / gtäs /löv)

För att underlätta för besökarnâ att bli av med så mycket avfall som möjligt på ett
och samma ställe brukar SÖRAB avtala med förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FT! så att även de placerar ut behållare för insamling av

fölpackningar och tidningar inom återvinningscenftalen. Så avset SÖRAB även

götø. pä Vallentuna returp ark.

Anläggningen kommer 
^ttvutl- 

öppen vardagar dag- och kvällstid samt dagtid
lötdag och söndag. Hämtning av ñ¡lla containers ska ske undet, ellet i anslutning
till, anläggningcns öppethållande. Ingen verksamhet kommer att bedrivas nattetid.

Tabell 1. Förväntade lagermängdet avfalli telation till maxmängd som kan lagtas

inom en sk. C-verksarnhet.

Följande avfallsfraktioner, upptagna i kapitel t6, 17 och 20 i bilaga 4 till
A.vfallsfötordningen, inkommer normalt inte till en återvinningscenttal.

16 01 10* Explosiva komponentet (t.ex. kockkuddat).

1,6 04 02'ß Kasserade $rverkerþjäser.

16 04 03* Andra kasserade sptängämnen.

16 07 Àvfall ftån tengödng av tfanspofttankat, lagenankat och hrnnot

3

Avfallsslag
Förväntad lagermängd
(tonltillfZille)

Maxmängd
(tonltillfälle) enligt 29

lla'p2 och 5 $$, MPF
(20L3 z25l'¡ ft it lagring
som en del av att
samla in avfall

olja <7 5

Bþattetier 4-8 30

Elektdska ellet
elektroniska produkter

75-20 50

Impregnerat trä 5-10 30

Övngt farhgtavfall 0,6-1 7

Icke fadigt avfall
(gtovavfall)

100 10 000



16 08 Förbrukade katalysatoret

16 10 Vattenhaltigt avfall ¿vsett att behandlas utanför ptoduktionsstdllet

17 05 03* Jotd och stcn som innehå,llet farhga ämnen

17 05 05* Muddermassor som innehållet fatliga ämnen

17 05 07+ Spårballast som innehåller farliga ämnen.

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och testaurangavfall.

20 0207 Biologiskt nedbrytbatt avfall'

20 03 02 A,vfall från torghandel.

20 03 04 Slam från septiska tankat.

20 03 06 Avfall från tengöring av avlopp

SÖRAns returpatker och återvinningscentralet finns i första hand till föt att

invånama t väta àgatkofi¡muner ska kunna bli av med sitt gtovavfall. Fötetag som

har mindre mängd verksamhetsavfall är dock välkomna attlàmna sitt sottetade

avfallpã SÖnÂgs teturparket och återvinningscentraler mot betalning. Detta

gäller endast företag som transpottem avfallet med bil som omfattas av B- eller

BE-körkorl Företagen ffu inte lämna fatligt avfall, impregnetat ftä, däck,

vattenbaserad Fàrgeller större mängder elektronik på an!äggningen utan hänvisas

då till Hagby eller Löt.

3. Anläggningens placer¡ng och utformn¡ng
Anläggmngen kom-tnet att placetas inom fastighetema Vallentuna - Mörby 1:112

samt dcl av 7:703. Fastighetema ligger i kotsningen Banvägen/Teknikvägen ca

500 metet norr om Vallcntuna ccntrum (se bild 1). Ingen vetksamhet frnns idag

inom Vallentuna - Mötby 1112. Den aktuella dclen av Vallentuna - Mörby 1:103

tu obebyggd (se bild 2).
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Anläggningens utformnin g fuatngãt av situationsplanen i bilaga 1. Eftet infatten

leder en asfalterad sträcka ftam till Mottagningshallen. På denna sttäcka fyms en

handfull bilat i kö, Ttafiken dirþeras ddrefter in i mottagningshallen dät

återbrukbata afijl<lar och fatligt avfall såsom Fátg oljetester, lösningsmedel,

batteriet, el-avfall etc. överlämnas till petsonal. Utanföt mottagningshallen

planeras för Förpacknings- och tidningsinsamlingens fTls)-contai¡uat. Däreftet

följer en upphöjd ramp, med tte kötfiilt, vanftä¡ kundema avlämnat sitt

grovavfalli containers. Ftån och med sortedngshallen k<¡mmer Ì¡afrk ztt kunna

magasineras och fördelas på tre körfält. Det mittersta köråltet tänkt föt
genomfart och dfu tåder stoppförbud. Parkering sker istállet i de två körfälten på

sidoma. Detta för att undvika köbildning. Skulle extra kömagasin behövas så kan,

undu kottate stundet, vändplanen söder om infarten användas som extra-

kömagasin.

Containers kommer att stå på en lägre nivå i telation till mmpen där kundema töt
sig. Detta för att undedätta avlämningen av avfallet som från larnPen kan släppas

ner i containrama. Sortedng sker i enlighet med aktuella sottetingsanvisningat

vilka ftamgåt av skyltar. Därutövet är rampen alltid bemannad med penonal som

kan hänvisa avfallet till rätt containet.

Större vitvatot tas emot på hårdgjord yta utanför mottagningshall vadfrån

petsonalen flyttar enhetema till containets.

Inom området kommet det även att uppföras byggnad med omkl¿idningsrum, kök

och toalett/dusch föt personalen samt en kundtoalett.

4. Omgivningsbeskrivning
På omkdngliggande kvartersmark åtetfinns kontot, detaljhandel, bostäder, industri

samt verksamhetsomräden. I)irekt nott om den planetade anlãggningen ligget

Paragon Nordic AB som är en SEVESO-anläggning.Trllfatt till anläggningen sker

antingen via Teknikvägen eller vraBanvägen och vidare in på Teknikvägen. Direkt
i anslutning till antäggningen finns busshällplats och cykelbana. Roslagsbanan

stanflar ca700 meter söder om anläggningen.

Närmaste bostäder ligget ca 50 metet södet om anläggningsgtänsen tespektive ca

75 metet östet om anläggningsgtänsen. Närmaste skola (Eke\skolan) liggcr ca

300 meter västerut ftãn anlàggnnssgtänsen. I anslutning till Ekebyskolan finns

också en utomhusidrottsplats. Närmaste fötskola ffidegtdens fötskola) ligget ca

250 meter söder om anläggningsgtänsen.

I närområdet finns flera gtönområden insprängda i bebyggelsen, Ca 1 km österut

finns ett stöne ftiluftsområde i anslutring till Vallentuna IP och yttedigate 1 km

östetut finns Angamssjöängens Nâtuffesefvat. Ormstaån Passeraf i nordsy.llig

dktning ca 50 mcter östct om anläggningen. Ormstaån mynflaf i Vallentunasjön

ca 1 km södet om den planetade anläggningen.



5. Bedömd miljöpåverkan
Den planetade vetksamheten ger upphov till ttanspotter och ktävet en

arbetsmaskin för tangering av containrar, compdmering av avfallet och

tenhållrring inom anläggningen. Fordonen ger upphov till luftutsläpp och bullet.
AnJ:{ggningen ger också upphov till dagvacten som innehållet partiklat ftån de

bilar och maskinet som köt inom anläggningen ger upphov till. Dagvattnet kan

också innehälla föroreningar fñn det avfall som lämnas.

För drift av anläggningen ktävs dtivmedel samt mindre mängder kemikalier som
främst åtgfu för städning och undethåU. Anläggningen ger också upphov till avfall
i fotm av btännbatt avfall och matavfall ftån petsonaluûyrilnen. Underhåll av

anläggningcn get upphov till små mängdcr farligt avfall i fotm av fätgslattar,

fötbrukad olia och oliefilter, samt rester av olika smörj och tostsþddsmcdel.

Positiva miljöeffekter med anläggninge¡ àr att den genotn tillgängþhet och
utbildad petsonal undetlättat en kottekt hantedng av wfall från hushåll och
vetksamheter. Anläggningen syftar också till avfallsprevention och ökad

återvinning och åtetbruk. I och med att innevånarna i Vallentuna kommun fåt
yttetligate en Returpark/återvinningscentral att ätka till förväntas reseavståndet för
besökatna minska vilket i sin tur minskar det totala transportbehovet.
Anläggmngens placering i närhet till handel och bostäder samt med goda

kollektivtraFft- och cykelfötbindelser undetlättat också för besökande att nå

anläggningen gående ellet via buss och cykel.

5.1 Hanterlng och förbrukning kemikalier
SÖnAns verksamhet är miljöcetifierad enligt ISO 14 001 och verksamheten

kommer att planetas och drivas för att kunna uppfylla de âtaganden SÖRAB gjort
i sin hållbathetspolicy (som bland annât innchåller företagets miljöpolicy), olika
dktlinjet samt de krav som finns i rutinet för verksamheten,

SÖnABs kemikalieriktlinje anger föliande:

o SÖnAn ska i all hantering med kemikaher fuàmja sþddet av den yttre
ml¡ön och atbetsmiljön för personalen.

o Alla kemikaliet som används i vetksamheten ska utvätdetas utiftån detas
potentiella skadlighet för hälsa och miljö. Farhga kemikalier ska fasas ut
enligt substitutionsprincþen, dvs. när alternativ finns ska den minst
skadJiga kernikalien användas i vetksamheten.

o Miljömärkta kemikalier, altetnativt kcmikalicr utan fatos)'mbol, ska

användas när det tu tekniskt möjligt.
o Inom SÖnAns vetksamhet ska inte produkter innehållandes särskilt

fadtga, ätnnen, s ås om utfasnings ämnen i I(emikalieinspektionens PRIO-
databas eller SVHC-ämnen upptagna i REACH användas. I de fall
pdoriterade riskminskningsämnen förekommer ska det göras en
riskbedömning utifrån användningen som ligget till grund föt eventuell
utfasning av ptodukten, eller vidtagande av försiktighetsåtgärdcr.

o Alla kemikalier som används inom SÖnAgs verksatnhet ska finnas
förtecknade i ett centralt registet.
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o För kemikalier som används inom SÖnÂgs verksamhet ska

förbrukningen rapportdas till SÖR-4.8 senast 30 jan:uød.. Rapportedngen
ska avse fórbrukningen under senaste kalendetåret. Vid förftågan frãn
SÖRÂB under andra tidpunktet på fuet ska tappottedng ske inom 10

arbetsdagat.

o All petsonal pa SÖnAA ska ha lättillgänglig informalion om kemikaliets
far:hga egenskaper och hur de kan sþdda sig själva och miljön.

Eftetlevnad av ovanstående riktlinje följs upp i samband med interna och externa

tevisionet, avtalsuppföljningar samt i samband med den åtliga

miljörapporteringen.

Ddft av anläggningeri samt transport av avfall. från anläggningen sker med, av

SÖRAB, upphandlade entreptenöret och transportôrer. I samband med dessa

upphandlingar ställer SÖRAB krav utifrån sin hållbarhetspolicy. Kraven gäller

bland annat miljöHass på atbetsfotdon och lastbilar samt krav på vilka drivmedel

som får användas.

I(emikaliefötbrukningen inom anläggningen förväntas uppgå till ca 5 kl¡m diesel

till atbetstnaskinet på returpatken (tankning kommet dock inte ske inom
anläggninge n), ca 20 kg smörjfett, ca 25liter spolawätska samt ca20 hte¡
rnororolja. Därutöver åtgfu rnindre mängdet kemikaliet (enstaka kilo) och färg
(10-tas liter) för reparation- och underhåll.

5.2 Förbrukning av vatten och el
Vattenförbrukningen inom anläggningen sket inom petsonallokalerna sâmt om
det uppståt behov av att spola av asfaþtotna. VAttenfötbrukningen föruäntas

uppgå till ca 100 m3. El förbrukas för belysning, drift och uppvärmning av 
..

petsonallokalerna. El-förbrukningen uppskattas till ca 35 000 kì7h el/åt. SOR A'B

köper grön El ftån Vatten- och vindktaft,

5.3 Avfallshantering
Anläggnrngcn kornmer att fötses med ett abonnemang föt upphämtning av
restavfall och matavfall. Ev. farligt avfall och el-avfall som uppkornmer vid drifç
och underhåll av anläggningen lämnas in på anläggningens miljöst"6ott t^¡tirligt
som avfallsmängd och avfallsslag noteras. Det samma gäller förbrukad Absol som
använts föt att sugâ upp eventuella kemikaliespill.

5.4 Dag- och sp¡llvatten
Föt omtådet gället Vallentuna kommuns dagvattenpolicy. Policyns huvuddtag ät

följande:

o Föroreningav dagvatten ska förebyggas.
o Befintliga dagvattenutsläpp ska renas.

o Dagvattensystem ska utformas föt utjämning och tening.
o Dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs genom att synliggötas

och öka riaturvärdet.

I
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (I-OD) ska tillämpas inom
kvartetsmatk,
Trafikdagvatten ska omhändertas sepârat.

SORAB hat i planedngen av anläggningen utgått ftån dagvattenpolicyn och låtit
en konsult genomföra en dagvattenutedning. Det bygglov som lämnats in för
anläggningen åtföldes av en Anmälan om dagvattenanläggning. Delar av den
anmàlaningfu som undetlag även i anmàlar' om miliöfarþ vetksamhet och då

som bilaga 6

Dagvatten uppkommet på följande typytor:

- Yägat och rangeryta för containers; kvalitetenpä dagvattnet kan jämstâllas

med ttafikd^gv^ttefl eller dagvatten ftån parkeringsplatser. Kan innehålla
olierestet och partiklar med metaller och PAHer från fotdonsslitage.

- Taþ relativt tent dagvatten. Föwäntas inte innehålla förhöjda
fötoteningshaltet.

Allt dagvatten från hårdgjorda ytor på anläggningen kommer att s¿mlas upp. På

anläggningen läggs två patallella dagvattenledningar i anläggningens längdtiktrring,

kopplade till två tvritgående ledningat i fastighetens västta del (se àvenkata í
bilaga 5).

Uppsamlat dagvatten föteslås samlas i ett utjämningsmagasin föte avledning via

flödestegulator och en oljeavskiljare klass 1 (max utsläpp 5 mg olja/litet).
Ut)ämningsmagasinet fötliggs i gtönytan direkt östet otn vetksamhetsytan. På

gund av utrymmesbtist föreslås att magasinsvolymen skapas med trickta

dagvattenkassettet under markytan. I(assetterna kopplas sarrúnan och förses med

inspektionsbnrnnar för lätt åtkomst, t ex för tillsyn, spolning och slamsugning.

Alternativet makadammagasin krävet ca 3 gânget så stor yta, vilket skulle innebära

att magasinet delvis måste förläggas undet verksamhetsytorna (min&e lämpligt
med hänsyn till skötsel, tillsyn etc).

Anslutning till det kornmunala dagvattennätet planetas ske i en befintlig brunn i
korsningen Banvàgenf Teknikvägen. Dagvattenledningen mynrr t i Omstabäcken

ca 30 meter östet om Banvägen, ca2kmuppströms Vallentunasiön som ingfu i
Oxundaåns awinnings o mtäde

Föt dimensionering av utjämningsmagasin och oljeavskilj are harberäkningat

gjotts för olika regnintensiteter (se bilaga 5). Beroende på det begrânsade

utrymmet för magasin föteslås att anläggningen utformas med ett magasin med en

effektiv volym pä ca 760 m3 þlus ca 10 m3 i ledningssystemet) och att

oljeavskiljaten dimensionetas för ctt max-flöde pà 6liter/sekund. Anläggningen

skulle därmed klata ett 10-årsregn vtaitr 
^tt 

övetbelastas och btädda, vilket bedöms

som en rimlig sþddsnivå med hänsyn till att fötoteningsbelastningen föwäntas bli
làg ftãn aktuella ytor eftersom avfallet i huvudsak kommet att Íöwaras i containtat
ellet undet tak.

o
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Genom föteslagen utformning av behandlingsystemet föt <lagvatten (ugämning

och oljeavskiljare klass 1 dimensionerade föt l0-atsföthållanden) bedöms att

kraven i kommunens dagvattenpolicy kommer âtt kunna eftedevas.

En by-pass-funktion göt att avskild olja inte riskerat att spolas ut vid exttern-

flöden. I dessa situationct pâssetar dagvattnet avskilaten via btäddavlopp och

vidarc till tecipienten via ledningssystemet cllet vid mycket höga flöden via

vägdiket. Erfarenhetsmässigt kommet huvuddelen av förotcningarna i dcssa fall

med "first flush" och fångas upp av avskiliaten, medan fötoteningsbelastningen

med det dagvatten som risketar att bddda fu betydligt rnindte.

Avstängningsmöjlþhetet kommet att funas pä in- och utgående ledning till
magasinet föt att vid haverier/olyckstillbud kunna stoppa eventuellt

fötoteningsflöde tedan i leclníngssystemet ellet i magasinet. Genom att stoppa

fötoteningarna i ledningssystemet kan mängden förotenat vatten begtänsas

betydligt.

Spillvatten i form av sanitärt avloppsvatten kommer att anslutas till kommunala

spillvattennätet.

För att minska risker föt att dagvattnet förorenas kommer förvaring av faÄtg¡ avfalJ,

(undantaget imptegnetat trä) ske i mottagningshallen eller i behållate med lock.

Hanteringen av þl- och frysmöbler sket sâ att risken föt skadot som innebät

läckage av köldmediet minimeras.

Anlâggningen är alltid bemannad när den ät öppen. Det medför mindre risk för
felsottedng och spill. Vid evennrella vätskespill så hanteras mindte spill genom att

vätskan sugs upp mcd absol som scdan hanteras som fatligt avfall. Vid större spill

stängs dagvattensystemet av sâ. att det kan tömtnas mcd sugbil. Spill ftån tora
föroteningat sarnlas ihop i fast fas så långt som möjligt. I(rävs däteftet avsköljning

så sker det med sarnma fötsiktighetsàtgärder. som vid ett tottt spill.

Sarnrnantaget anset SÖRAB att ovanstående medfor att Vallentuna kommuns

dagvattenpo\cy àt uppfylld.

5.5 Buller
SÖRAB har låtit genomföra en bullerutredning föt att tillse att planerad

verksamhet rymms inorn de gränsvär<len som finns föt bullet. Bullerutredningen

bifogas i bilaga 6, Bullerutredningen visar att verksamheten kan becltivas inom de

bullervillkor som finns föt industriverksamhet.

5.6 Trafik
En ny retulpatk inom Vallentuna kommer troligen inte att öka

nettotrafikrörelserna inom kommunen utiftån att kommunens innevånade idag

åket till Hagby cller Löt föt attbesöka en retutpatk. Lokalt inom Vallentuna kan

den planetade renrrpatken üoligen att medför en ökad uafikmängd' Baserat på

besöksfrekvensen på SÖnAgs övdga antäggningar sâmt upptagningsormådet för
denplaneøde anläggningen bedömer SÖRAB att ftafiken till anläggningen
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komrnet att fördela sig enligt nedan. Detta är också de trafiksiffror som
bullen¡tredningen basetats på.

Ttafikslag Måndag-totsdag
lKIt2-20

Fredag-Söndag
kl 9-15

Lätt trâfik 300 st/dry 300 st/dag

Tung trafik
(SORABS lastbilar som fraktar bort
fr¡lla contairuar och levererar tomña
containtar)

2 st/dag 2 st/dag

6. Egenkontroll och försiktighetsmått
SÖRAB hat för sina anläggningar skriftliga rutiner som innefattarl<tav på och
ansval för den egenkontroll som krävs enligt lagar, fötordningar samt de

åtaganden SOR-,\B gör i samband med anmalm av verksamheten. I btlagl-T
bifogas det egenkontrollptogtam som gäller för SÖR-,q.Br -AVCer, Ruiner och
egenkontroll tevide¡as löpande utifrån ändrade lagkrav, de dskbedömningat som

göts inom verksamheten samt ev. synpunkter som ftamkommer i samband med
tevision cller inspektion.

Allt fatligt avfall. föwaras under taktäta behållate för att ämnen fuâ¡ detta avfall
inte skall nå dagvattnet.

För anläggningen kornrnet en nödlägesberedskap att finnas som ska fölas i
samband med olyckstillbud.

Föt oljeavskiljaten kornmer att fmnas en ddftinstruktion med rud¡er föt skötsel
och kontroll. Denn¿ utfotmas eftet anvisningat ftãnlevetantören och i cnlighet
med SÖRABs allmänna rutiner föt egenkontoll. Bl a kommer nedanstående

punkter attingâ

o Daglig tillsyn av dagvattenbrunnar och rcnsning av gallerinloppen vid
behov,

o Sand- och gusfång i brunnama ska sugas tent minst en gång per ät,
o l(onttoll av oljenivå i avskiljaren görs manuellt minst en gång per månad

ellet övetvakas via nivålatm,
¡ Olicavskiljaren ska tömmas pí olja och slam skct minst en gång per år,

beroende av belastning,
¡ l(ontroll av vattenkvaliteten eftet avskiljaten föteslås ske två gånget pet är.

och omfatta bl a olehalt (oljeindex), metaller, kväve- och fosfotftakd,oner
och klodcler. En gång pet år undetsöks även vattnets innehåll av PAH.
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