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Tillsynsrapport 2018 - Tvätterier
Rapport från miljöförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna rapporten ”Tillsynsrapport 2018 – Tvätterier”.
2. Överlämna rapporten till de verksamhetsutövare i branschen
som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister samt
till Sveriges Tvätteriförbund.
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Sammanfattning
Tvätteriverksamheterna utgörs förutom av kemtvättar även av
företag som tvättar mattor och vittvätt.
Kemtvättarnas miljöpåverkan härrör främst från användningen av
lösningsmedel som orsakar luftutsläpp samt alstrar farligt avfall.
Hanteringen av avfall och lösningsmedel måste ske så att risk för
utsläpp minimeras.
Matt- och vittvättar är beroende på storlek storförbrukare av vatten,
energi och tvättmedel. Vissa företag genererar även omfattande
transporter på grund av att de hämtar och levererar tvättgods.
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2018 års miljötillsyn av företagen har i huvudsak utgjorts av handläggning av årsrapporter och anmälningsärenden samt inspektioner.
Vid anmälan av ny verksamhet, och om ägarbyte, skrivs bl.a. föreläggande om återkommande årlig rapportering. Inspektioner av
kemtvättsverksamheterna sker med ett treårsintervall.
Av de 41 anmälningspliktiga företag som har förelagts om att
skicka in en årsrapport för år 2018 har 31 av dem skickat in rappor-
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ten i rätt tid, d.v.s. senast den 31 januari 2019. Tio verksamheter har
efter muntlig påminnelse rapporterat senast i mars. Att tio företag
har skickat in rapporten för sent är en något försämrad siffra jämfört
med år 2017, då sex verksamheter var sena med årsrapporten. Några
verksamheter hade inte redovisat avfallet i rapporten men har
kompletterat med den uppgiften i efterhand. Anledningen till att fler
lämnat in årsrapporten för sent beror på att det är fler som tagit över
kemtvättsverksamheter utan tidigare erfarenhet av branschen. För
ett antal år sedan när trenden visade på att fler företag missade att
skicka in rapporten i tid skickades en skriftlig påminnelse ut till
samtliga företag direkt efter årsskiftet. Inför rapporteringen för år
2019 avser förvaltningen att göra det igen för att se till att rapporterna kommer in i tid.
I årsrapporterna för år 2018 redovisar inga verksamheter utsläppsförluster på över 2 %. 88 % av verksamheterna klarar förvaltningens målsättning, att utsläppsförlusten ska ligga under 1,5 %.
Fem företag klarar inte förvaltningens mål. I årsrapporteringen för
år 2017 var det fyra företag som inte klarade förvaltningens mål.
Granskar man istället medelvärdet av utsläppsförlusten för samtliga
företag har den sjunkit från 1,09 % till 1,07 %, vilket visar att
utsläppen sammantaget minskat mellan år 2017 och 2018.
Tillsynsbesöken som utförts påvisar en stor spridning av kunskapsnivån vad avser miljöarbetet. De vanligaste bristerna är att en förteckning över verksamhetens kemikalier saknas och att tillgång till
säkerhetsdatablad över kemikalierna saknas. Det är även vanligt
med brister i förvaringen och märkningen av det farliga avfallet.
Företag som tvättar vittvätt eller entrémattor inspekteras med ett
intervall på sex år om de tvättar mer än 100 kg/dygn. De två största
företagen, som tvättar mer än 1 000 kg/dygn, inspekteras med ett
intervall på tre år. Samtliga företag inspekterades under år 2017.
Under år 2019 kommer förvaltningen att fokusera på att årsrapporterna ska komma in i tid och fortsätta arbeta för att utsläppsförlusterna ska ligga under 1,5 %.
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