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Utsläppskrav
Utgående tvättvatten ska understiga följande riktvärden
Befintliga mellanstora och stora fordonstvättar

Parameter

Personbil

Andra motordrivna fordon

(mg/fordon)

(mg/fordon)

Bly, krom och nickel

10

30

Kadmium

0,25

0,75

Zink

50

150

Oljeindex

5 000

15 000

Naturvårdsverkets branschfakta, utgåva I, maj 2005.

Nya mellanstora och stora fordonstvättar

Parameter

Personbil

Andra motordrivna fordon

(mg/fordon)

(mg/fordon)

Bly, krom och nickel

5

15

Kadmium

0,10

0,30

Zink

50

150

Oljeindex

2 500

7 500

Svenska Petroleum Institutet (SPI), Biltvättanläggningar, januari 2005

Utsläppskrav för små
fordonstvättar

Krav på provtagning

För små fordonstvättar där tvättvattnet leds till en
enskild avloppslösning ska oljeavskiljaren vara av
typ klass I, det vill säga att resthalten av olja inte
får överstiga 5 mg/l efter oljeavskiljaren. Om tvätt
vattnet leds till spillvattennätet är det tillräckligt
för små fordonstvättar med en oljeavskiljare av
typ klass II, det vill säga att resthalten av olja inte
får överstiga 100 mg/l efter oljeavskiljaren. Det är
även viktigt att o
 ljeavskiljaren dimensioneras
utifrån den belastning den utsätts för.

Provtagning av utgående tvättvatten ska göras
varje år under perioden 1 november till och med
31 mars. Resultatet ska snarast redovisas till miljö
kontoret. Provtagningsmetoden ska vara flödeseller tidsstyrd och utföras av en behörig prov
tagare. Med veckoprovtagning menas provtagning
under sju dygn. Tidsstyrd provtagning ska genom
föras under tvättanläggningens öppettider. Minst
fyra veckor ska ha passerat mellan tömning av
oljeavskiljare och provtagningstillfället.

Anläggning

Befintlig anläggning

Ny anläggning

Stora fordonstvättar

Flödes- eller tidsstyrd
veckoprovtagning/år
(gäller fr.o.m år 2015)

Flödes- eller tidsstyrd veckoprov
tagning/år

Mellanstora fordonstvättar

Flödes- eller tidsstyrd
dygnprovtagning/år

Flödes- eller tidsstyrd dygnprov
tagning/år

Små fordonstvättar

Oljeavskiljare av klass I*
eller klass II**

Oljeavskiljare av klass I* eller
klass II**

* Klass I oljeavskiljare för anslutning till dagvattennätet.
** Minst klass II oljeavskiljare för anslutning till spillvattennätet
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• Finns larm till oljeavskiljaren?
• Beskriv tidsintervall för besiktning,
tömning och rengöring av tvättränna och
oljeavskiljare?
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Har du frågor, ring gärna 016-710 10 00
och fråga efter en miljöinspektör på miljöskydd.

Foto: Lisbet Skärstam

