Spa

ra

Liten men
farlig

den

na

han

dbo

En handbok för hantering av farligt avfall

Bilverkstäder,
bensinstationer
och biltvättar

ok

Farligt avfall hör inte hemma i
avloppet eller i avfallskärlet!
De föremål och ämnen som hälls ut i avloppet eller kastas i soporna försvinner inte, utan de fortsätter sitt kretslopp. De ämnen som hälls ut i avloppet inverkar både på rören och på reningsverket
och dessutom kan de skada de personer som jobbar på reningsverket. Om man gör sig av med
ett avfall på fel sätt betyder det att det i slutändan dyker upp på fel ställe, såsom i vattendragen,
jorden eller luften. Enda sättet att förhindra att farligt avfall skadar miljön är att sortera och återvinna det på rätt sätt. Farligt avfall hör inte hemma i avloppet eller de vanliga soporna – inte ens i
små mängder.

Rätt tillvägagångssätt med farligt avfall
-- Lär dig känna igen farligt avfall – lär dig kemikaliernas varningssymboler.
-- Bekanta dig med de säkerhetsdatablad som följer med kemikalierna och
följ instruktionerna i dem.
-- Sortera det farliga avfallet och håll det skilt för sig.
-- Märk avfallet och lagra det på rätt sätt.
-- För bok över lagrat och sorterat avfall.
-- Ordna med lämplig transport, för bok över överlåtelsen
och spara dokumenten.

Förbered dig på problem
-- Planera på förhand hur du handlar i problemsituationer.
-- Förbered dig på problemsituationer genom att skaffa
lämplig utrustning och förvara den på ett lättillgängligt ställe.
-- Uppdatera kontinuerligt den kontaktinformation du behöver.

Det nya officiella
namnet för
problemav fall är
farligt av fall

Om skadan redan är skedd, tveka inte att ta
kontakt!
Om det har kommit ut farligt avfall i avloppet, ta genast kontakt med det lokala avloppsreningsverket och vid behov också med räddningsverket och miljömyndigheterna. Kontaktuppgifterna till
reningsverket hittar du på baksidan.

www.vaarallinenjate.fi

Farligt avfall inom bilbranschen är bl.a.:
•
•

avfall från olje- och sandavskiljare
rengörningsavfall från tankar och avskiljare

•

kylar-, broms- och kopplingsvätskor

•
•

använda smörjoljor
vätskor och utfällningar från tvättmaskiner för bildelar

•

rostskyddsavfall

•
•
•

målfärgsavfall
tvätt- och servicekemikalier
gamla bilbatterier

•

fasta oljehaltiga avfall, bl.a. använda oljefilter och absorptionsmedel och oljehaltiga trasor

•
•

lösningsmedel
kylarvätskor från luftkonditioneringsapparater.

Så här går du tillväga på rätt sätt:
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Använd godkända kombinationer av tvättmedel.
Se till att bilarnas tvättvatten leds till avloppet via sand- och oljeavskiljare.
Se till att golvbrunnarna i verkstaden är kopplade till avloppet via sand- och oljeavskiljare.
Märk oljeavskiljaren samt därpå följande avstängningsventilens lock med gul färg (SF3352).
Märk ut var avstängningsventilerna är placerade.
Håll alarmen i skick.
Håll koll på avskiljarna och töm dem regelbundet.
Lagra kemikalierna på en säkerhetsbassäng eller i ett utrymme som saknar golvbrunn.
Befrämja återvinning: smörjoljor av bra kvalitet hämtas och behandlas avgiftsfritt.
Förbered dig på problemsituationer med lämplig utrustning, såsom avstängningsmatta för avlopp
samt absorptionsmaterial.

Mera information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

säkerhetsdatablad för använda kemikalier
Handboken Korjaamon käytännöt kuntoon: http://draivi.sykli.fi/sivu/3
godkända tvättmedel / Öljyalan keskusliitto: www.oil.fi
Finlands byggbestämmelsesamling D1
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för
distributionsstationer för flytande bränslen 444/2010
Standard för distributionsstationer för antändliga
bränslen SFS 3352
Hur handskas med farligt avfall: Ekokem:
www.ekokem.fi/portal/fi/julkaisut/jatealan_ohjeet/
kemikaliernas varningssymboler:
www.reachneuvonta.fi > CLP > Merkinnät
www.kierratys.info/laji_ongelmajate.php
www.akkukierratys.fi

Mera information:

www.vaarallinenjate.fi

