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Rapport om tillsyn av avfallsområdet
Bifogad rapport redovisar tillsynen av avfallsområdet år 2018.
Området omfattar anläggningar som har som sin huvudsakliga
sysselsättning att sortera, behandla, mellanlagra eller på annat sätt
hantera avfall och farligt avfall. Området omfattar också tillsyn av
annan avfallshantering t.ex. hantering av rivningsavfall, snö eller av
farligt avfall inom ett geografiskt område, inrikes och gränsöverskridande transporter, producentansvar och nedskräpning.
Området omfattar dock inte hushållsavfall. Hälsoskyddsavdelningen
ansvarar för tillsynen av hanteringen av hushållsavfall.
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Viktiga aspekter vid tillsyn av avfallsföretagen
Förutom att kontrollera egenkontrollen hos företagen och
efterlevnaden av villkor i meddelade tillstånd kontrollerar
miljöförvaltningen bland annat:
 vilka kemikalier som används och att företagen har kemikalieförteckningar
 förvaring av kemikalier och farligt avfall så att risken för
utsläpp till dagvattenbrunnar minimeras
 risken för förorening av dagvattnet och resultatet av provtagningar av dagvattnet
 i vilka fraktioner avfallet sorteras och vart de olika fraktionerna skickas samt hanteringen av transportdokument
 arbetet med energi- och transportfrågor
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Resultat
Tillsynen under 2018 har visat att läget är i stora drag detsamma
som det var 2017. Inget av de tillståndsprövade företagen bröt mot
något av villkoren i sina tillstånd. De tillståndspliktiga avfallsföretagen hade kemikalieförteckningar, liksom de flesta anmälningspliktiga som hanterar kemikalier.
Tillsynen av dagvattenhanteringen hos de företag som har verksamhet som riskerar att förorena dagvattnet har fortsatt.
Övrig tillsyn och strategiskt arbete
Under 2018 fortsatte miljöförvaltningen med tillsynen av hanteringen av rivningsavfall.
Det strategiska arbetet har under år 2018 bestått i att förvaltningen
fortsatt arbeta med de frågor som var aktuella under föregående år:
 Bällstaågruppen och de verksamhetsutövare som finns inom
tillrinningsområdet
 Åtgärder för dagvatten från befintlig miljöfarlig verksamhet
 Deltagande i förvaltningens arbete med att ta fram lokala
åtgärdsprogram
Förvaltningen har också deltagit i Naturvårdsverkets arbete med ett
system för avfallsstatistik och spårning av farligt avfall.
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