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Organisationsnummer: 556935–7501 

Telefon (vxl): 016- 710 20 00 
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0486-060-001 
Kvittenvägen 42 

Fastighetsbeteckning: 
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tillståndsansökan: 
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Bakgrund  
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (”ESEM”) ägs gemensamt av Eskilstuna Energi och 

Miljö AB (”EEM”) och SEVAB Strängnäs Energi AB (”SEVAB”). Eskilstuna kommun äger EEM till 

100 % och Strängnäs kommun äger SEVAB till 100 %. 

 

ESEM har ansvaret för drift samt resurser och kompetens för förvaltning och utveckling av 

respektive ägarbolags anläggningar och egendom i övrigt. ESEM ska bedriva återvinnings- och 

restprodukthantering på avfallsanläggningarna i Eskilstuna och Strängnäs. ESEM erbjuder 

även transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner 

till Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. 

För avfallsanläggningen Kvitten på Fastighet Strängnäs 2:1 i Strängnäs kommun finns tillstånd, 

beslutat 2001-05-29 dnr 242-30-2000, enligt miljöbalken till sortering, omlastning, 

mellanlagring, biologisk behandling och deponering av annat avfall än farligt avfall samt 

mottagning, omlastning och mellanlagring av farligt avfall. 

Eftersom tillståndet är gammalt, så avser Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB att ansöka 

om ett nytt tillstånd för avfallsanläggningen Kvitten förutom deponin. 

Syftet med denna ansökan är dels att överföra tillstånd för sortering, bearbetning, behandling 

och mellanlagring av avfall till driftbolaget ESEM dels erhålla ett relevant tillstånd för 

återvinningsverksamheten. Mot bakgrund av att det är ESEM som på uppdrag av EEM och 

SEVAB handhar och ansvarar för den operativa verksamheten och driften, bör aktuella 

tillstånd, som inte av särskild anledning skall eller endast kan innehas av EEM respektive 

SEVAB, sökas och innehas av ESEM. 
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Bolagets verksamhet är i alla delar certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. 

Deponin på ovan nämnda område är nedlagd sedan 2011 och kommer, jämte efterbehandling 

kvarstå som SEVAB’s ansvar då driftbolaget ESEM inte kan ansvara för avslutning, 

efterbehandling och uppföljning av Strängnäs kommuns nedlagda deponi. Deponin med dess 

sluttäckning och lakvattenbehandling kommer därmed även i fortsättningen att omfattas av 

nuvarande gällande tillstånd 

Det gamla tillståndet beslutat 2001-05-29 dnr 242-30-2000 kommer behållas för deponin med 

tillhörande lakvattenhantering och sluttäckning. 

AB Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ansöker om ett nytt tillstånd enligt 16 kap 2 § 

miljöbalken till sortering, omlastning, mellanlagring och biologisk behandling av annat avfall 

än farligt avfall samt mottagning, omlastning och mellanlagring av farligt avfall. 

Verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen 

Tillståndsansökan gäller följande verksamhetskoder 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om 

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men 

högst 500 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 

18 750 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 10 000 ton icke-

farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra ickefarligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
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6. mer än 1 ton i andra fall. 

Nuvarande verksamhetskod på Kvitten ÅVC 
Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen beslutar 2001-05-29 (dnr 242-30-2000) att 

lämna tillstånd, enligt miljöbalken, till sortering, omlastning, mellanlagring, biologisk 

behandling och deponering av annat avfall än farligt avfall samt mottagning, omlastning och 

mellanlagring av farligt avfall vid avfallsanläggningen Kvitten på Fastighet Strängnäs 2:1 i 

Strängnäs kommun.  

Prövningsgrund 90.002-1, 90.002-3, 90.003-1, 90.004-2 samt 90.005-1 enligt bilagan till 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Mellanlagring av farligt har senare klassats som verksamhetskod 90.50 som gäller för att lagra 

farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  
 4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  
 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
 6. mer än 1 ton i andra fall. 
 

Tillståndet omfattar mellanlagring av högst 7 ton farligt avfall vid ett och samma tillfälle.  

Bestämmelser enligt Lagen om brandfarlig vara 
Räddningstjänsten i Strängnäs kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara 

enligt beslut 2013-01-18, diarienummer 201300023. 

Utfärdat för SEVAB Strängnäs Energi AB, tillståndet gäller tom 2025-01-16. 

Lokalisering 

Motivering vald plats 
Inom fastigheten pågår redan verksamheterna för vilka tillstånd ansöks.  

Aktuell fastighet 
Kvittens avfallsupplag är belägen på en del av fastigheten Strängnäs 2:1.  

Koordinater 6583485 x 612818. 
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Figur 1 Läge Kvittens avfallsupplag 

Söder om anläggningen finns järnvägen - Svealandsbanan (riksintresse), i norr väg 55 och öster 

om anläggningen finns ett industriområde. All trafik till och från anläggningen går via väg 55 

och Kvittenvägen. 

Planförhållanden 
Avståndet från Farligt avfall lagret till närmaste boende, på fastighet Gullringen 1:33. är drygt 

650 m. Närmaste verksamhet, i industriområdet, finns cirka 75 m öst om lagret. Närmaste 

samhällsservice är en fotbollsplan/idrottsplats cirka 850 m öster om Kvitten och en förskola 

cirka 1,2 km nordöst om anläggningen. 

Kvittens avfallsupplag ligger, enligt översiktsplan 2014, i ett utvecklingsområde. 

 
Figur 2 Utdrag från översiktsplan 2014 
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Industriområdet öster om ligger inom detaljplan 0486-P06/21. 

 
Figur 3 Gällande detaljplan 

Norr om väg 55 finns Tingstuhöjdens naturreservat som består av ett bergigt skogsområde 

med morän och lera mellan bergen. Berggrunden består mest av gnejser. Naturreservatet 

domineras av hällmarkstallskog och det förekommer även yngre lövträd. I söder finns även ett 

rikt buskskikt av hassel. 

 
Figur 4 Läge Tingstuhöjdens naturreservat och St Eskils källa. 

I sydvästra delen av området ligger St Eskils källa som på grund av legenden om St Eskil är en 

plats av kulturhistoriskt intresse. 
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Verksamhetens omfattning och utformning 

Verksamhetskod 90.171 behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling 
På Kvitten komposteras komposterbart material som samlats in på ÅVC för framställning av en 

anläggningsjord som kan användas till sluttäckning av deponin. 

Verksamhetskod 90.100 återvinna genom mekanisk bearbetning 
Krossning sker av trä, ris och grenar till bränsle som går att leverera till KVV. 

Okrossat respektive krossat/flisat avfall mellanlagras innan de transporteras vidare till externa 

anläggningar för vidare behandling (materialåtervinning, energiutvinning och deponi). Krossat 

material lagras i stora stackar. För att undvika självantändning kör hjullastaren som bygger 

upp stackarna inte i stackarna. 

 

 

Figur 5 Karta över Kvitten 

3-4 ggr per år kommer en krossmaskin som krossar RT/GROT materialet  

Färdigt flisat 
RT/GROT 

Okrossat 
RT/GROT 

Infart Kvitten 
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Verksamhetskod 90.30 lagra ickefarligt avfall  
På anläggningen finns Kvittens återvinningscentral (ÅVC) där hushåll och småföretag lämnar 

in trädgårdsavfall, trä, metallskrot, wellpapp, olika sorters förpackningar, 

returpapper/tidningar, elektronikskrot, vitvaror, batterier, ljuskällor, farligt avfall, möbler, 

brännbart avfall, wellpapp, däck, konstruktionsmaterial, gipsavfall och isolering. 

Industri, bygg och verksamhetsavfall tas emot och sorteras maskinellt i olika fraktioner som 

förpackningsmaterial, brännbart avfall, trä, gips och metallskrot till återvinning samt 

deponiavfall och avjämningsmaterial. 

 

 
Figur 6 Karta över Kvitten 

Verksamhetskod 90.50 lagra farligt avfall  
Verksamheten kommer inte väsentligen förändras från nuvarande hantering skillnaden ligger i 

ökning av mängder farligt avfall för att minska antalet borttransporter ansöks om en utökning 

av nuvarande lagringsmängder. För att möta de ökande mängderna farligt avfall har en ny 

lagringsbyggnad byggts. Vid anläggningen kommer farligt avfall sorteras och mellanlagras 

innan det skickas vidare för behandling. Kvitten ÅVC är idag öppen måndag och onsdag 7 - 19, 

tisdag, torsdag och fredag 7 – 16, samt söndag 9 – 14. 

2018 mellanlagrade vi 537 354 kg farligt avfall var av 324 960 kg elektronik 
 

ÅVC är mottagningsstation för farligt avfall från kunder i Strängnäs. Farligt avfall från hushåll 

vägs när mellanlagringsbehållaren är full. Farligt avfall från företag vägs vid införsel av 

avfallet. 

Förpacknings
material 

Skrot som 
skall köras 

iväg 

Baltält med 
separat 

sortering till 
KVV Västerås 

Sortering 
bygg och riv 

Färdig krossat 
VIKA 

Brännbart 
innan kross 

Isolering 
innan 

omlastning 

Infart Kvitten  
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Vitvaror lämnas på asfalterad yta i nordöstra hörnet av ÅVC. Elektronik och elavfall utanför 

producentansvaret lämnas i container/lastväxlarflak utanför miljöboden. TV/monitorer 

lämnas under tak. Impregnerat trä lämnas i container/lastväxlarflak på rampen 

Vid miljöboden för farligt avfall kan kunderna sortera lyskällor, bilbatterier, småbatterier och 

färg. Det farliga avfallet klassas och packas i emballage/behållare inför mellanlagring tills 

borttransportering sker. Farligt avfall från olika avfallsgrupper hålls åtskilda och förvaras, 

inomhus eller under tak i ett utelager, i godkända emballage. Emballage/behållare märks med 

innehåll. 

Endast personalen har tillträde till mellanlagret. Ett nytt förråd för mellanlagring av farligt 

avfall är byggt och kommer bestå av mellanlagring i containrar eller hårdgjord yta med 

tryckimpregnerat, elektronik, färg kommer att finnas två delar, en kall del där småelektronik 

och bilbatterier ska förvaras, övrigt farligt avfall ska mellanlagras i en uppvärmd del, för att 

undvika frysning av det farliga avfallet. 

Mellanlagring av elektronik ej producentansvar, tryckimpregnerat trä och asbest kommer att 

ske på produktions område på hårdgjorda ytor. 

I kalldelen för småelektronik och bilbatterier kommer en invallning på 5x1,5 finnas till vänster 

innanför portarna. Varmdelen har en plan yta på 0,5 meter in från dörren och sedan galler 

resterande yta med ett fall mot porten, invallningsvolym ca 5 m3 

 
Figur 7 Ritning förråd 

Det finns två 1 m3 invallade tankar för spillolja. Fat för t.ex. lösningsmedel, rengöringsmedel 

och glykol (i sina inlämningsförpackningar) förvaras med godkänd invallning. Övriga farligt 

avfall, i sina inlämningsförpackningar, läggs i för avfallet godkända behållare t.ex. 

kemkartonger, fat, IBC och storförpackning.  

Det finns inga golvbrunnar i mottagningsrum eller mellanlager. Eventuellt spill och läckage 

samlas upp och använt saneringsmedel behandlas som farligt avfall. Tillsyn och städning av 

utrymmen och hantering görs regelbundet.  

Tabell 1 Mellanlagrade mängder farligt avfall under 2018  
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Avfallsgrupp Vikt (kg) 

Oljeavfall 8020 

Blybatterier 29 753 

Elektriska eller elektroniska produkter 324 960 

Impregnerat trä 110 460 

Annat farligt avfall  72 181 

 
För att minska antalet borttransporter ansöks om en utökning av nuvarande lagringsmängder 

från 7 ton farligt avfall/tillfälle till 310 ton farligt avfall/tillfälle. 

Förutsedd miljöpåverkan  

Utsläpp till luft 
Transporter till och från anläggningen samt interna transporter ger upphov till 

luftföroreningar. Även allmänhetens transporter av avfall till ÅVC ger upphov till avgasutsläpp. 

Emissionerna utgörs främst av kväveoxider, koldioxid och koloxider som alstras av fordonen. 

Utsläppen bidrar till växthuseffekten samt ökade problem med luftföroreningar i främst 

tätorterna. Arbete pågår med att minska utsläppen genom övergång till icke fossila drivmedel 

som biodiesel. 

Hanteringen av farligt avfall kan ge upphov till utsläpp till luft. Risken för utsläpp till luft 

föreligger vid hantering av lösningsmedel, spilloljor, glykol, etc. som innehåller flyktiga 

organiska ämnen. För att minimera risken informeras avfallsavlämnarna om att farligt avfall 

ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta behållare (helst originalförpackning). För att 

minska risken för skador som medför utsläpp av freoner hanteras kylar och frysar varsamt.  

Utsläpp till vatten 
Alla kärl och behållare hanteras inne i FA-byggnaden och allt flytande farligt avfall hålls 

invallat. Risk för utsläpp till mark och vatten vid hantering och mellanlagring av farligt avfall 

bedöms därmed endast kunna uppkomma om inlämnade behållare och emballage inte är 

förslutna, är förorenade utvändigt eller går sönder så att innehållet läcks ut.  

Ytor där återvinningsverksamheten, ÅVC, lagringsytor, sortering på platta m.m., bedrivs är 

hårdgjorda med asfalt.  
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Figur 8 Översikt Kvittens avfallsanläggning 

Provtagning av lakvatten en gång i månaden maj- september och grundvatten en gång per år 

sker enligt fastställt provtagningsschema. Provtagningsschemat finns registrerat hos 

laboratoriet som skickar ut rätt provtagningsflaskor, av rätt mängd, storlek och typ beroende 

på vilken/vilka analyser som ska göras.  

Utsläpp till mark 
Vid maskinhaveri som t.ex. läckage av hydraulolja och flyttning av kärl vid borttransportering 

av farligt avfall kan utsläpp av förorenande ämnen ske. Då området där transporter sker 

kommer att vara asfalterat bedöms risken för förorening av mark vara liten. 

Buller 
Verksamheten ger upphov till buller i samband med transporter till, från och inom 

anläggningen och vid sortering i containers. Då sorteringen är placerad i ett industriområde 

och närmaste boende finns på cirka 600 meters avstånd kommer buller troligen inte orsaka 

olägenhet. 

Riktvärde: 

• Dag (07–18) - 50 dBA 
• Kväll (18–22) samt lör.-, sön- och helgdag (07-18) - 45 dBA 
• Natt (22–07) - 40 dBA 

Nedskräpning 
Nedskräpning inom anläggningen förekommer men regelbunden städning minskar problemet.  

Miljöboden 

Dieseltank 

Lakvattendamm 

Översilningsytor 
Infart 
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Lukt  
Verksamheten på återvinningscentralen ger normalt inte upphov till störande lukt då inte 

matavfall ska hanteras på området.  

Skadedjur 
Verksamheten på återvinningscentralen ger normalt inte upphov till problem med skadedjur 

då inte matavfall ska hanteras på området.  

Kemikalier 
De kemikalier som används i driften av verksamheten är främst underhållskemikalier, 

drivmedel till maskiner och bilar, samt kemikalier till fastighetsunderhåll och 

containerunderhåll. En komplett kemikalieförteckning finns i kemikaliehanteringssystemet 

EcoOnline (www.ecoonline.se) som nås via en länk på ESEMs intranät. I produktens 

säkerhetsdatablad punkt 7 finns närmare instruktioner angående förvaring av den aktuella 

kemiska produkten. 

Kemiska produkter förvaras i låsbara utrymmen, skåp eller container. Golvet ska vara tätt och 

slätt samt helst utan golvbrunnar. Om golvbrunnar finns bör dessa vara låsta eller invallade.  

Inköp av godkända kemiska produkter får bara göras av verksamheten utsedd person. De 

produkter som är godkända för inköp finns registrerade i kemikaliregistret i EcoOnline. 

Bolagets kemikalier ses över minst en gång per år i samband med att nya kemikalier köps in 

och i samband med detta revideras även kemikalieförteckningen. I EcoOnline genomförs även 

riskbedömning av kemikalier regelbundet enligt fastställda intervall. 

Avfall 
Det avfall som uppstår i verksamheten är främst hushållsavfall från personalrummet men 

även i viss mån tomma förpackningar och kontorsmaterial. 

Transporter 
Miljöeffekter från transporter till och från anläggningen är indirekta, d.v.s. effekterna är ett 

resultat av verksamheten och lokalisering men viss miljöpåverkan sker från de fordon som 

transporterar avfallet (privatpersoner och avfallsentreprenörer). Det är svårt att uppskatta 

transportsträckorna då olika avfallsfraktioner transporteras till olika behandlingsanläggningar 

för vidare behandling. 

För att minska påverkan på miljön väljs, för egna fordon och arbetsmaskiner, i första hand 

fossilfria drivmedel som biodiesel.  

Miljökvalitetsnormer 
Det finns idag miljökvalitetsnormer för: 

• buller 

• luft  

• vattenkvalitet.  

http://www.ecoonline.se/
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6.11.1 Buller 
Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av 

åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler är: 

Dag (06-18) - 50 dBA 

Kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18) - 45 dBA 

Natt (22-06) - 40 dBA 

Gränserna överensstämmer med Kvitten ÅVC nuvarande riktvärde för buller. 

6.11.2 Luft 
De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, 
bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly.  

Luftutsläpp från den sökta verksamheten bedöms främst vara relaterat till transportfordon och 

maskinarbete. Utifrån ovanstående bedöms verksamheten inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna för luft överskrids eller inte kan uppfyllas i Strängnäs i framtiden. 

6.11.3 Vattenkvalitet 
Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på 

vattnets yt- eller grundvattenstatus. De grundläggande kvalitetskraven inom 

vattenförvaltningen, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla 

vattenförekomster skulle uppnått minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk 

potential 2015. Tidsfrist kan ges till 2021 eller som längst till 2027 Därutöver kan det komma 

särskilda krav i vissa typer av skyddade områden. 

Den utökade verksamheten bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

överskrids eller inte kan uppfyllas i Strängnäs i framtiden. 

Översiktlig riskinventering 
Att hantera risker på ett systematiskt sätt kan göra att vi förhindrar att dessa händelser sker 

eller om vi inte kan förhindra dessa, så i alla fall mildra de negativa konsekvenserna. Att 

arbeta systematisk med risker i vår verksamhet innebär att vi ska identifiera riskerna, bedöma 

hur allvarliga de är och sedan ta fram förslag på riskreducerande åtgärder.  

Behovet av att göra en riskanalys kan uppstå av olika anledningar. Dessa krav är fastlagda i 

lagstiftningen och återfinns bland annat i Sevesolagstiftningen, Miljöbalken, Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, Arbetsmiljölagen och Plan och Bygglagen.  

Vi behöver också göra en riskanalys om vi ska genomföra förändringar i vår organisation eller 

förändringar i någon process. Om det har skett en olycka eller ett tillbud ska en förnyad 

riskanalys genomföras. 

Affärsområdeschefen är ansvarig för riskhanteringen inom respektive affärsområde.  

Beroende på riskanalysens syfte, mål och avgränsningar kan ansvaret för genomförandet 

övergå till avdelningschefen om målet för analysen kan hanteras på avdelningsnivå.  
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I vissa specialfall där riskhanteringen berör ett speciellt område kan delegering ske till 

enskilda medarbetare.  

Projektledare och uppdragsledare ansvarar för riskhantering inom projekt/uppdrag. 

Metod 
I värderingen av identifierade risker görs en uppskattning av sannolikheten (S) att något ska 

hända och konsekvensen (K) om något händer.  

Värderingen, Index (I) görs i en beräkningsmatris (S*K=I) 

 

När värderingen av risken ska göras används det en matris där sannolikheten att något händer 

bedöms samt konsekvensen. 

Sannolikhetens frekvens sätts utifrån riskanalysens mål och syfte, i dagsläget finns exempel på 

två mallar 

Konsekvensen bedöms utifrån avsikten med analysen om det är Arbetsmiljö, Miljö, Kvalitet, 

Egendom, Seveso eller Kemikalier 

I värderingen ska det tas hänsyn till om risken/händelsen kan utgöra/ha en DOMINO effekt 

och om så är fallet ska även dessa händelser utredas. 
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Riskbedömning 
Område 
Anläggningsdel 

Skadehändelse Risk Orsak till 
skadehändelsen 

Påverkan på  Olycksförebyggande 
barriär 

Skadebegränsande 
barriär 

Riskvärde 
(S x K) 

Rampen lastbil trafik Mycket trafik lastbil och 
bilar 

Personal och besökare rör 
sig i området och korsar 
körbanan när man sorterar 

hastighetsskyltar   8 

Mellanlager brandskyddsutrustning 
uppmärkning in i 
kallförråd 

Ifall utrustningen skall 
användas så kan se vart 
den står bäst 

Risk att man inte hittar o 
kan använda den vid brand 

Uppmärkning    8 

Mellanlager pallar nära vägg 
kallförråd 

Brandrisk med trä nära 
fastighet 

brandrisk Flyttas bort ifrån fastighet genomför 
hållbarhetsronder 

8 

Mellanlager avklippt sladd 
varmförråd 

kontroller om kablarna 
skall användas 

Finns risk för att ta i 
spänningssatt kabel om man 
inte är noggrann 

Märks upp och förseglas Låt ej öppen koppar 
vara i verksamheten 

5 

Mellanlager obesiktat pallställ 
förråd nr3 

om det skall användas 
så skall det sättas fast 
och besiktas 

risk för att det ej är ok besiktas och bultas fast   8 

Mellanlager kemikalier på golv 
utan invallning 

kemikalier skall förvaras 
invallat 

risk för miljö ställ det på rätt plats 
garaget 

ställ tillbaka kemikalier 
efter användning 

3 

Trappsteget Snubbelrisk snublar vid rörelse 
mellan trapp och ramp 

fallrisk Märk upp med varselfärg   8 
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Miljöboden daglig tillsyn enia kolla 
truck 

Daglig tillsyn skall 
utfäöras för att ha en 
säker truck 

Arbetsmilj Anmäla och reparera fel 
innan skada sker 

  8 

Miljöboden tunga lyft 
oljehantering miljöbod 

Risk för tunga lyft och 
dålig ergonomi 

Risk att man lyfter fel 
ergonomiskt 

Se om man kan få till en 
lyft för att minska de 
tunga lyften 

Hantera tunga lyft så 
lite som möjligt 
manuellt 

6 

Miljöboden plattform oljetöming 
är gamla pallar som 
man går på 

Plattform idag byggd av 
pallar och durkplåt 

Risk för felsteg och fall, se 
över arbetsställning 
plattfrom 

Plattform som gör att 
ergonomin blir bättre 

Minska tunga lyft 6 

 

Plats 
aktivitet  

Beskrivning av möjlig risk  Möjlig konsekvens  Riskreducerade åtgärder  S K Index 

Farligt 
avfall  

Skärrisker för kunder  Har flaskor/behållare som går sönder  1 1 1 

Farligt 
avfall 

Oavsiktligt inlämnat farligt avfall  Kunden lämnar flaskor med okänt 
innehåll  

Farligt avfall är alltid bemannat  3 4 12 

Farligt 
avfall 

Brand pga farligt avfall  
 

Att det börjar brinna i en behållare pga 
felsortering 

Utbildning i hur man sorterar har genomförts med 
personalen på åvc. Instruktioner finns i hur du ska 
göra det. 

3 1 3 

Farligt 
avfall 

Att det kommer in explosivt 
material  

Att materialet exploderar  
 

Rutiner för hantering av explosivt avfall?  2 2 4 

Farligt 
avfall 

Splitterskador/damm i ögon  Olika saker i ögonen  Personalen har fått personliga skyddsglas-ögon  1 3 3 

Farligt 
avfall 

Utsläpp/läckage vid mottagning av 
farligt avfall  

Utsläpp i mark  
 

Rutin finns  
 

2 2 4 

Farligt 
avfall 

Trasiga behållare för farligt avfall  Skvätt eller skada på egendom eller 
person 
 

Rutin för sanering och för mottagning av farligt avfall  4 1 4 

Farligt 
avfall 

För stora inkommande mängder 
farligt avfall svårt hantera  

Överskridande av tillstånd  
 

Rutiner för transport av farligt avfall  
 

1 2 2 

Farligt 
avfall 

För stora inkommande mängder 
farligt avfall mot tillståndet  

Överskridande av tillstånd  
 

Rutiner för transport av farligt avfall  
 

5 2 10 
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Farligt 
avfall 

Sabotage genom avsiktligt farligt 
avfall  

Att någon kund skulle lämna ett farligt 
avfall utan att vi skulle veta vad det är.  

Rutiner farligt avfall  
 

1 1 1 

Farligt 
avfall 

Avfallet förvaras i fel emballage Avfallet kan reagera med emballaget och 
annat avfall 

Rutin för sortering och transport av farligt avfall 3 3 9 

Farligt 
avfall 

Nife batterier bland blybatterier Reagerar med varandra Rutin finns 1 3 3 

Farligt 
avfall 

Okänt innehåll i flaskor och burkar Giftig gas, explosion vid identifiering av 
avfallet 

Rutin finns, Kemist/FA-samordnare tar hand om 
avfallet  

3 3 9 

Farligt 
avfall 

Asbest kommer in ej plastat och 
kastas bland konstruktion 

Arbetsmiljö med personal Rutin finns 2 2 4 
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Samråd 
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Södermanlands län,  Miljöenheten 

(Samhällsbyggnadsnämnden) och Räddningstjänsten i Strängnäs kommun.  

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
Miljökonsekvensbeskrivning kommer att ha följande upplägg/omfattning: 

• Administrativa uppgifter 

• Verksamhetsbeskrivning 

• Miljömål 

• Miljökvalitetsnormer 

• Alternativ 

• Omgivningsbeskrivning 

• Konsekvenser av utsläpp till luft, mark och vatten 

• Resursutnyttjande 

• Förorenade områden 

• Buller 

• Transporter 

• Olycksrisker 

• Miljömål 

• Brand 

• Deponier 
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