
 
 
Egenkontroll Hökedalens motorstadion, Charlottenberg 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
  
Kontaktpersoner:  Enligt senaste årsmöte 
SNI-kod (2007):  93120  
Organisationsnummer:  872000 – 4442 
Fastighet: Nolby 1:35  
 
1.  Verksamhetsbeskrivning 
Motorsport i samarbete med Eda MK,  med träning och/eller tävling i grenarna enduro, 
motocross, crosskart, folkrace, rally och rallycross i enlighet med respektive reglementen. 
 
2.  Ansvar för miljölagstiftning mm 
Styrelsen med ordföranden främst har det organisatoriska ansvaret för frågor som gäller 
miljöbalken och tillhörande föreskrifter, samt domar och beslut som rör verksamheten. Till 
deras hjälp i det praktiska arbetet utser årsmötet två miljökontaktpersoner för bil- resp. mc-
verksamheten. 
 
3.  Kontroll av banor och utrustning 
Fortlöpande kontroll görs av att området och utrustning mm hålls i gott skick för att förebygga 
olägenheter för miljö och människors hälsa. Kontrollen utförs av banansvarig, den för tillfället 
ansvarige i samband med träning/tävling eller av någon av kontaktpersonerna.  
 
Kontrollpunkter Tidpunkt, intervall Tillvägagångssätt Rapporteras Åtgärd 
Banor Vid behov i anslutning 

till träning/tävling. 
Visuell kontroll av 
banorna. 

Bränsle-, olje- 
och andra 
kemikalie-
läckage. 

Uppsamling 
och  
omhänder-
tagande 

Depåområde Vid behov i anslutning 
till träning/tävling. 

Visuell kontroll. Bränsle-, olje- 
och andra 
kemikalie-
läckage. 

Uppsamling 
och  
omhänder-
tagande 

Avfallshantering Vid behov i anslutning 
till träning/tävling. 

Visuell kontroll Bränsle-, olje- 
och andra 
kemikalie-
läckage. 

Uppsamling 
och  
omhänder-
tagande 

Föreningens 
fordon 

I anslutning till 
användning av fordon. 

Visuell kontroll Bränsle- och 
oljeläckage. 

Uppsamling 
och  
omhänder-
tagande 

 
Journaler förs över kontrollen vid någon händelse. Dessa sparas i två år och hålls tillgängliga 
för miljösektionen. 
 
4.  Undersökning och bedömning av risker för människor och miljö 
Görs fortlöpande med avseende på t ex påverkan på mark, vatten vid utsläpp, 
hälsopåverkan av kemikalier och avgaser, luftutsläpp, buller mm.  
 
 



5.  Olyckshändelser mm 
Vid händelser som medför olägenhet för människors hälsa eller miljön, underrättas 
miljösektionen på Eda kommun. Exempel på händelser som ska rapporteras:  
 
 Större eller svåruppsamlade läckage av drivmedel, motorolja, glykol eller andra 

kemikalier. 
 Brand som rör fordon eller kemikalier. 
 
Nödinstruktioner för kemikalieläckage, brand och olyckor med personskador finns i 
verksamheten. 
 
6.  Kemiska produkter 
Förteckning av kemiska produkter:  Motorolja, mineral 
 Dieselolja 
 Hydraulolja 
 Smörjfett 
 Bensin 
 Glykol 
 Dammbindningsmedel 
 Lackfärg 
 Lacknafta 
 Träskyddsmedel 
      
Produktfaktablad finns för dessa. I verksamheten förekommer ett antal olika fabrikat så 
produktfaktabladen utgör därför exempel för respektive kategori av produkt. 
 
7. Farligt avfall 
Farligt avfall såsom bränsle, motorolja, bromsvätskor, oljefilter, batterier etc. som uppstår i 
föreningens interna verksamhet transporteras till miljöstation av banansvariga. 
 
Farligt avfall som genereras av den enskilde medlemmen eller besökaren skall i första hand 
tas om hand av densamme. I undantagsfall, under tävling där tävlingsbestämmelserna så 
kräver tar föreningen hand om och transporterar vidare enligt ovan. 
 
Rapportering skall ske till Naturvårdsverkets avfallsregister. 
 
8. Övrigt avfall 
Icke farligt avfall uppsamlas och sorteras om möjligt samt transporteras till avfallsstation eller 
återvinning. 
 
9. Kontakter 
 
SOS Alarm:                   112 
Miljösektionen, Eda kommun:    0571-281 00                                                               
SVEMO:  011–23 10 80 
Svenska Bilsportförbundet:   08–626 33 00 


