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Riktlinjer fö r fordonstvättar
Ärendebeskrivning
Under 2003-2004 arbetade Miljö samverkan Västra Gö taland fram ett underlag fö r
policy om miljö tillsyn vid fordonstvättar. En tillsynskampanj genomfö rdes och en
tillsynshandledning togs fram som stö d fö r den. Alingsås kommun deltog i
kampanjen. Gemensamma riktlinjer mö jliggö r lika tillsyn inom länet.
I samband med tillsynskampanjen upphävdes Naturvårdsverkets allmänna råd
om fordonstvättar, som i efterhand ”ersatts” av ett branschfaktablad. Det fanns
fortfarande viss osäkerhet om vad som gällde, och kraven på biltvätt varierade
både i vårt län och i landet i ö vrigt. Nya gemensamma riktlinjer behö vdes.
I oktober 2008 fastställde Miljö samverkans styrgrupp en uppdaterad version av
”Gemensam policy fö r miljö krav på fordonstvättar”. I december 2008 gjordes ett
par små ändringar, så gällande version är från december 2008. Miljö samverkan
Västra Gö taland rekommenderar att policyn används av länets kommuner.

Beredning
Utgångspunkten fö r policyn är att fordonstvättar medfö r risk fö r miljö påverkan.
I den gemensamma policyn framgår vilka krav Miljö samverkan anser bö r gälla
när man arbetar med fordonstvättar, och den ligger alltså som grund i
vägledningen till miljö kontoren. Miljö skyddskontoret har i skrivelse 2009-04-22
beskrivit skillnaderna mellan den nya och gamla policyn.
Grundprincipen är att rening av spillvatten ska ske vid alla tvättanläggningar.
Tidpunkter fö r när rening ska installeras beror delvis på om det är en stor,
mellanstor eller liten anläggning. I de fall reningsverk anses fö r kostsamt i en
skälighetsavvägning enligt miljö balken (kan gälla små och i vissa fall medelstora
anläggningar) rekommenderar Miljö samverkan enklare polersteg i form av
kolfilter, ultrafilter o dyl. efter oljeavskiljare. Endast miljö märkta medel eller medel
som uppfyller miljö krav på tvättmedel, bö r användas. Egenkontroll och skö tsel är
viktiga fö rutsättningar fö r att verksamhetsutö varen ska leva upp till
utsläppsmålen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2009-05-04, § 25.

Miljö skyddsnämndens beslut
Miljö skyddsnämnden beslutar att tillämpa Miljö samverkan Västra Gö talands
miljö krav fö r fordonstvättar.
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