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Miljöaspekt Delmoment Beskrivning 

3. Avfall Insamlat sot 
 
 
 
Farligt avfall 

Avfall och restprodukter från verksamheten uppkommer främst i form av 
insamlat sot från utförda sotningar. Detta insamlas i härför avsedda kärl 
och fraktas för omhändertagande enligt särskilt upprättad rutin. 
 
Övrigt farligt avfall förekommer i ringa mängd och består huvudsakligen 
av utbytta lysrör och en mindre mängd uttjänta batterier av olika slag. 
Dessa transporteras en eller två gånger årligen till kommunens miljöstat-
ion. Anmälan om detta har gjorts till Länsstyrelsen. 

   

6. Transporter Biltransport 
 
 
 
Fjärrtransport 

Vår i särklass största miljöpåverkan är utsläppen av koldioxid från vår for-
donsflotta. Vår avsikt är att fler resor och transporter ska utföras med 
mer energieffektiva och mer miljöanpassade fordon. 
 
Då vår verksamhet i huvudsak är samlad inom samma kommun är beho-
vet av fjärrtransporter av personer eller gods minimalt. Vår målsättning är 
dock att då sådant behov föreligger, ska vi företrädesvis använda det 
mest miljövänliga alternativet. 

   

7. Nödlägen och olyckor Kemikalieut-
släpp 
 
 
 
Bilolycka 
 
 
 
Brand 

De kemikalier vi använder för rengöring av imkanaler kan komma att föro-
rena mark eller avloppsvatten dels oavsiktligt vid felaktig hantering av ke-
mikalien eller uppsamlingskärl, dels avsiktligt, till exempel vid sabotage av 
vår verksamhet 
 
En bilolycka kan ge upphov till miljöpåverkan genom utsläpp av drivmedel 
eller andra kemikalier, eller genom utsläpp till luft vid en efterföljande bil-
brand. 
 
I brandgaser, oavsett vad som brinner finner man en blandning av olika 
PAH-ämnen där lättare ämnen, till exempel naftalen dominerar. Utbytet 
av lätta PAH-ämnen kan vara högt vid brand och betydelsen av dessa äm-
nen är den största miljöpåverkan vid en eventuell olycka i form av brand. 
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Miljöaspekt Delmoment Beskrivning 

8. Inom verksamheten Sotning 
 
 
 
 
 
Information 

Det traditionella sättet att sota skorstenar - med lina och lod från taket - 
ersätts av roterande undertryckssotning som utförs nerifrån med så kal-
lade stavsystem och support av stoftsugare. Vinsten blir att exponeringen 
för sotpartiklar minskar avsevärt för både sotare och miljö. Eftersom ar-
betet utförs nerifrån elimineras även risken för fall från tak. 
 
Sotning är viktigt att sköta regelbundet, det är också viktigt att den ge-
nomförs av någon som har de rätta kunskaperna och erfarenheter för att 
kunna se till att eldstaden används på det ur miljö. Och effektivitetsmäss-
igt bästa sättet. Den stor del av vår verksamhet går ut på att informera 
allmänheten hur man använder sin eldstad bäst och därmed gör vi också 
ett omfattande arbete för att minska de mindre eldstädernas miljöpåver-
kan. 

 


