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Rekommendationer för rengöring av verkstadsgolv
Dessa rekommendationer har tagits fram för att ge er verksamhetsutövare en vägledning om vilket
sätt att rengöra era verkstadsgolv som är lämpligast -för både er och miljön!
Skurvatten från industrier, mekaniska verkstäder, bilverkstäder och liknande får inte tömmas i
avloppet även om en oljeavskiljare finns inkopplad. Det här vattnet innehåller ofta höga halter av
metaller och oljeavskiljare är inte gjorda för att avskilja metaller. Om rengöringsmedel används
finns dessutom en risk att rengöringsmedlet i skurvattnet löser upp den olja som avskiljts. Därför
måste du ta hand om skurvattnet på annat sätt.
Metaller är ofta giftiga och vi kan inte behandla metaller i reningsverket. De metaller som kommer
med avloppsvattnet till reningsverket hamnar i vattendrag som tar emot det renade avloppsvattnet
eller i reningsverkets slam. Slammet ska vara så fritt från giftiga ämnen att det kan spridas på
jordbruksmark. Det är inte heller lämpligt att hälla ut sådant vatten till dagvattnet eller till en egen
avloppsanläggning. Om en verksamhet har ett tillstånd med ett villkor att inget får släppas till
avloppet så får skurvattnet inte heller släppas till avloppsnätet.

Rekommendation för val av rengöringsmetod av verkstadsgolv
Vi rekommenderar att ni i första hand torrstädar era verkstadsgolv och i andra hand väljer våta
städmetoder. Ett alternativ kan vara att genom provtagning visa att utsläppskraven* klaras. I vissa
fall kan provtagning komma att krävas innan vattnet får släppas till avloppet.

1. Torrstäda
Torrstäda genom sopning eller dammsugning. Uppsamlad smuts hanteras som brännbart avfall
(gröna tunnan). Om du däremot spillt olja, lösningsmedel eller liknande och sugit upp detta med
något absorptionsmedel, ska detta hanteras som farligt avfall. Samma sak gäller om smutsen
innehåller exempelvis metallspån.

2. Skura med enbart vatten
Om torr rengöring inte räcker kan du, efter sopning eller dammsugning, skura golvet med enbart
vatten. Skurvattnet samlar du upp och låter stå stilla i en behållare i minst en vecka så att partiklarna
sjunker till botten. Därefter kan du hälla den klara delen av vattnet i avloppet. Sedimentet på botten
tar du hand om som farligt avfall.

3. Skura med rengöringsmedel
Om det krävs skurning med rengöringsmedel är skurvattnet förmodligen ännu smutsigare. Många
rengöringsmedel förhindrar dessutom föroreningarna från att sedimentera. I dessa fall ska
skurvattnet behandlas som farligt avfall eller renas, till exempel genom kemisk fällning och därefter
sedimentering, innan det hälls i avloppet. Används rengörningsmedel bör de vara miljömärkta eller
åtminstone märkta som lättnedbrytbara.
* För mer information om vilka utsläppskrav som finns ring kommunens kundtjänst på telefon
0910-73 50 00 eller gå in på www.skelleftea.se och sök på ”riktlinjer för utsläpp”.

