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SANERING VID SPILL AV BRANDFARLIG VARA OCH DYLIKT
Allmänt
Ett miljöfarligt utsläpp kan vara bränsle, olja, toaspill från flygplan eller annat miljöfarligt
ämne, vilket inte behöver vara vätska.
Utrustning och fordon som regelbundet droppar och läcker är att likställa med ett utsläpp.
Vid utsläpp av bränsle eller annat miljöfarligt avfall ska alltid flygplatsens personal
informeras (031-744 09 09).
Den som orsakar eller upptäcker utsläppet ska dock alltid omgående påbörja arbete med att
begränsa utsläppet och förhindra att det når dagvattnet. Se sanering nedan.
Saneringsutrustning
Saneringsutrustning för sanering av mindre spill finns utplacerad vid samtliga
tankningsanläggningar. Vid övrigt behov, dock ej akut, av saneringsutrustning kontakta
operations på tel. 031-744 09 09 eller vid akut behov ring 112
Sanering av flygbränsle, diesel, motor- och hydraulolja
Den som orsakat spillet skall se till att det omgående uppsamlas och omhändertas. Läckage
skall omedelbart tätas. Sanering av spill vars utsträckning understiger 10 m², utföres under
egen brandbevakning.
Vid spill som överskrider 10 m², skall kommunala räddningstjänsten larmas genom 112.
Egen personal skall dock omgående påbörja sanering och i det fall läckage inte kan stoppas,
så långt möjligt begränsa utflödet.
Sanering av bensin och liknande brandfarlig vara
OBS! Mycket stor risk för antändning av bränsleångor!
Vid större spill än ett par liter, motsvarande ca 2 m², skall kommunala räddningstjänsten
larmas genom 112.
Åtgärder för att eliminera risken för brand och explosion skall omedelbart vidtagas, varvid
omgivningen (trafik, gnistor eller andra heta källor) särskilt beaktas. Se till att
släckutrustningen finns tillhands och påbörja sanering.
Sanering av övrigt spill (annan miljöfarlig, icke brandfarlig vätska)
Ur miljösynpunkt skall den som orsakat spillet omgående se till att spillet uppsamlas och
omhändertas. Eventuellt läckage skall omedelbart tätas. Vid spill som överskrider 10 m²,
skall flygplatsens personal informeras på tel. 031-744 09 09
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Miljö
Spill skall så långt som möjligt hindras från att nå dagsvattenbrunnar. Om detta inte går att
förhindra skall anmälan snarast göras till kommunala räddningstjänsten.
Uppsamlat spill skall betraktas som farligt avfall och skall hållas skilt från annat avfall.
Flygplatsens fälttjänst skall tillkallas för borttransport av uppsamlat spill. Transporten beställs
genom trafikkontoret på tel. 031-744 09 09.
Rapportering
Samtliga spill/utsläpp skall rapporteras till flygplatschefen av den som orsakat
spillet/utsläppet.
Avvikelser skall rapporteras in via direktlänk på www.saveflygplats.com
Enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901 ska avvikelse eller
händelse som inneburit eller kan befaras ge upphov till olägenhet för människors hälsa och
miljön rapporteras till tillsynsmyndigheten.
Vid avvikelser och händelser enligt förordningen ovan ska muntlig kontakt ta med
flygplatschefen omgående tas.
Uppge följande:
• Uppgift på vem som anmält/orsakat händelsen (person eller företag)
• Telefonnummer där uppgiftslämnaren kan nås
• Typ av händelse samt om möjligt händelseförlopp
• Eventuell mängd av och utbredning av händelsen
• Plats där händelsen inträffat
• Tidpunkt och klockslag när händelsen inträffade
• Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen
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