8

Bilverksted

Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer.
Krav merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.
Se veileder for utfyllende informasjon.
Skrevet ut:

Krav-Id

Arbeidsmiljø

46 §

Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift FOR
2009-09-10-1173 (Godkjent bedriftshelsetjeneste) og forskrift FOR
2009-02-11-162 (virksomheter som skal ha godkjent bedr.helsetjeneste).

47 §

Tilstrekkelig med verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være
tilgjengelig i henhold til forskrift FOR-1993-05-24-1425, Forskrift om bruk av
personlig verneutstyr på arbeidsplassen.

48

Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst
hvert 3. år.

170 §

Krav-Id

Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyret.

Innkjøp

172

Kan man gi garanti på brukte bildeler, bør de brukes fremfor nye bildeler.

173 §

Lakk bør være enten high-solid eller vannfortynnbar.

174

Bildekk som kjøpes inn bør være produsert uten HA-oljer.

175 §

Hvis verkstedet har installert oljeutskiller eller tilsvarende renseutstyr, skal det
kun brukes vaske- og avfettingsmidler som gir hurtigseparerende oljeemulsjon
i henhold til retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg
for oljeholdig avløpsvann. FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning
av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 15.

176

Et doseringssystem for motorolje, bremsevæske, frostvæske m.v. bør
prioriteres fremfor engangsemballasje.

Krav-Id

203

Energi

Eget energiforbruk skal registreres og følges opp minst hvert halvår.
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Skrevet ut:

Krav-Id

Avfall

179

Alle bildeler som bilfabrikkene har en returordning for skal returneres. Resten
skal kildesorteres iht. lover og forskrifter.

Veiledning
Krav-Id

Arbeidsmiljø

46

Sjekkliste om hva virksomhet bør vurdere når virksomhet skal inngå avtale med bedriftshelsetjeneste:
http://www.handboka.no/Dok/Pdf/Atb/forsikring11.pdf

47

Tilstrekkelig med verneutstyr må ses i sammenheng med virksomhetens drift. Utstyret skal være av egnet
type og god kvalitet og være tilgjengelig ved arbeidsoperasjoner som medfører støy, støv eller avgassing
(eksosavsug, hørselsvern, støvmaske m.v.) Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold
av verneutstyret der det er avansert utstyr.

48

Hensikten med kravet er å sikre at det til en hver tid er personell tilstede
i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs.

Krav-Id

175

Innkjøp

Tilsynsmyndighet
Hvem som er tilsynsmyndighet, kan avhenge av blant annet størrelsen på virksomheten og hvilke utslipp
den har. Tilsynsmyndighet for dette saksområde er delt mellom:
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Fylkesmannen
Kommunene
Ta kontakt med fylkesmannen dersom du er i tvil om hvem som er rette myndighet i ditt tilfelle.
Regelverk:
Forurensningsforskriften kapittel 15 om utslipp av oljeholdig avløpsvann
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