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Förslag till beslut
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Godkänna rapporten ”Fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar tillsynsrapport 2018”.

2

Överlämna rapporten till aktuella verksamhetsutövare samt till
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet.
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Sammanfattning
Miljöförvaltningen utövar tillsyn över totalt 94 fordonstvättar och
tåg- och bussdepåer samt 77 anläggningar för drivmedelshantering.
För fordonstvättar och depåer utgör kontroll av utsläpp till vatten en
central del av tillsynen. Avloppsvattnet från fordons- och tågtvättarna belastar miljön och reningsverken, främst med metaller och
oljor. Miljöbelastningen från drivmedelsanläggningarna består
främst av spill av drivmedel och utsläpp till luft.
De anmälningspliktiga fordonstvättarna och depåerna är förelagda
att ta veckoprov på utgående renat avloppsvatten. Även de mindre
anläggningarna för fordonstvätt har förelagts att utföra veckoprovtagning. I övrigt kontrolleras kemikalie- och avfallshanteringen
samt egenkontrollen.
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Reningsresultatet från fordonstvättarna visar att 76 % av de
anläggningar som redovisade provresultat klarar de uppsatta
riktvärdena för utsläpp, vilket är betydligt högre än föregående år.
Förvaltningen konstaterar att samtliga bussdepåer har klarat
riktvärdena. Tre av fem tvättanläggningar på tågdepåerna har haft
förhöjda värden av enstaka parametrar enligt riktvärdet för utsläpp
från tågdepåer.
Större upprustningar har skett på flera drivmedelsstationer. Efterlevnaden av lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel har kontrollerats även under 2018. Granskningen
hittills visar på god efterlevnad.
Tillsynsarbetet på fordonstvättar och depåer fortlöper under 2019
med kontroll av utsläpp till vatten, kemikalieförvaring, avfallshantering, egenkontroll etc. Utöver detta läggs fokus på tvätt av
ambulanser, bilpoolsfordon och rutiner vid brand.
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Bilaga 1

Rapporten ”Fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar – tillsynsrapport 2018”

Bilaga 2

Provtagningsresultat från vattenprovtagningar 2017/2018.

