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Sanering vid utsläpp

1. Beskrivning
Karlstad Airport är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det är viktigt med en hög
miljöberedskap för att förhindra olyckor och spill till mark, vatten och luft.

2. Status
Denna AR (AR.4:4.13) ersätter tidigare utgående AR (AR.4:2.08) från 2008-11-15

3. Regel
Verksamhetsutövare är skyldig att rapportera inträffad miljöolycka/händelse snarast till
insatsledare på telefon 054-540 77 34. Efter alarmering och rapportering till
insatsledaren tar personal på Karlstad Airport över saneringsarbetet i de flesta fall.
Ingen egen sanering får i detta fall ske av verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren
skall skriva en avvikelse på händelsen enligt AR för avvikelsehantering.
Vid tillfällen då ingen personal finns tillgänglig på flygplatsen skall grön saneringstunna
användas av verksamhetsutövare vid mindre saneringar på hårdgjorda ytor på airside.
Saneringstunnorna finns uppställda i ankommande bagage samt i rampgaraget.
Strö absol på spilld vätska, låt verka, sopa ihop materialet och lägg det i plastpåse i
tunnan. Det är viktigt att orsaken till läckaget åtgärdas. Kontakta så snart som möjligt
insatsledare när denne är på plats och berätta om händelseförloppet. Personalen på
flygplatsen ser sedan till att avfallet hanteras på rätt sätt. Om utsläppet är stort
och/eller inte egen sanering kan utföras skall operativ chef (054-540 77 05),
miljösamordnare (054-540 77 08) eller flygplatschef (054-540 77 01) kontaktas för
rådgivning.
Vid utsläpp av bränsle eller andra petroleumprodukter i mark eller vatten då ingen
personal finns tillgänglig på flygplatsen skall operativ chef (054-540 77 05),
miljösamordnare (054-540 77 08) eller flygplatschef (054-540 77 01) kontaktas för
rådgivning. Vid stora utsläpp som påverkar mark och vatten kontakta SOS alarm på
112.
Verksamhetsutövaren ansvarar för sin verksamhet och de miljöskador som kan
uppkomma. Verksamhetsutövaren kommer att debiteras för det saneringsarbete som
utförs av flygplatsens personal enligt ovan. Om efterbehandlingsbehov efter miljöskada
föreligger skall verksamhetsutövaren bekosta en sådan fullt ut.
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