AR Airport Regulation

AR

AR.4:3.14

Dok

KSD-2014-153

Datum

2014-09-03

Kemikaliehantering

1. Beskrivning
Karlstad Airport är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det är viktigt med en säker
kemikaliehantering för att förhindra olyckor som kan beröra mark och vatten.

2. Status
Denna AR (AR.4:3.14) ersätter tidigare AR (AR.4:3.13) från 2013-06-03.

3. Regel
Kontakt:
Verksamhetsutövaren skall ange en kontaktperson i miljöfrågor gentemot flygplatsen.
Förteckning:
Verksamhetsutövare är skyldig att hålla en kemikalieförteckning över de kemiska
produkter som används inom flygplatsområdet. Om flygplatsen så önskar skall
verksamhetsutövaren redovisa förbrukade mängder kemiska produkter samt
kemikalieförteckning.
Förvaring:
Grundprincipen är att kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att läckage förhindras
och spridning till mark, dagvatten, grundvatten eller spillvatten förhindras.
Kemikalier som förvaras i fat eller större förpackningar skall placeras i uppsamlingskärl
förutsatt att man inte på annat sätt kan fånga upp ett eventuellt läckage.
Flytande kemikalier skall förvaras i hela och tillräckligt säkra behållare med lock. Fasta
produkter skall förvaras torrt.
Kemikalier bör förvaras i ursprungsförpackning med klassificering enligt
kemikalieinspektionens regler så långt det är möjligt.
Fordonstvätt:
All tvätt av fordon får endast ske i tvätthall eller i verkstadsbyggnaden i samband med
fordonsunderhåll. Där leds vattnet till oljeavskiljare och vidare ut i spillvattennätet.
Flygplanstvätt:
Tvätt av flygplan och helikopter är generellt sett inte tillåtet på flygplatsområdet. Om
den enskilda anläggningen utformats så att spillvatten kan tas omhand kan medgivande
ske från flygplatsledningen. Karlstad Airport uppmanar alla att ta kontakt med ledningen
om behov av tvätt eller frågor kring denna verksamhet uppkommer.
Avfall:
Allt kemikalieavfall skall hanteras och sorteras separat. För de verksamhetsutövare där
flygplatsen genom avtal skall omhänderta avfallet skall detta hanteras enligt AR för
avfallshantering.
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Spill:
Vid mindre spill inomhus skall sanering ske med någon form av absorberingsmedel. Vid
övriga spill skall insatsledare på flygplatsen larmas på telefon 054-5407734. AR för
sanering skall följas.
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