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Bakgrund
För att minska mängderna av oönskade ämnen från fordonstvättar till avloppsnätet och
efterföljande recipient har va-avdelningen, C4 Teknik och miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsammans tagit fram dessa riktlinjer.
Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen
(t.ex. olja) och kemiska ämnen från tvättmedel. Metaller som förekommer vid fordonstvätt, t.ex. kadmium, zink, bly, krom och nickel, är giftiga för vattenlevande organismer
och kan orsaka skada i både vattendrag och avloppsreningsverkens biologiska processer. Det finns även krav på högsta tillåtna metallhalt i hav, sjöar och vattendrag genom
vattendirektivet.
Vi har alla ett ansvar för att bidra till en giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, hav i
balans och grundvatten av god kvalitet. Metallerna och andra oönskade ämnen från en
fordonstvätt försvinner inte genom att vattnet leds till reningsverket. Antingen fastnar
de i reningsverkslammet eller går tillsammans med utgående vatten ut i naturen. För att
kunna återanvända slammet från reningsverket som växtnäring eller som anläggningsjord, finns krav på hur mycket av dessa ämnen som får finnas i slammet. C4 Teknik arbetar därför kontinuerligt med att förbättra slamkvaliteten från reningsverken. Som en
del av det är centrala reningsverket certifierat enligt REVAQ, som är ett kvalitetssystem
för hantering av slam från reningsverk.
Det är därför viktigt att både det renade vattnet från avloppsreningsverken och slammet
som bildas under reningen innehåller så låga halter av miljöskadliga ämnen som möjligt. Ett sätt att klara detta är att minska utsläppen av sådana oönskade ämnen från olika
källor i samhället. Fordonstvättar är en av källorna.
Tvätt av fordon medför mer än obetydlig miljöpåverkan och dessa riktlinjer har som
syfte att ta fram gemensamma bedömningsgrunder för alla verksamheter som har spolplatta eller fordonstvätt inom Kristianstads kommun. Riktlinjerna är tillsynsmyndighetens och C4 Tekniks bedömning av vilka krav som är rimliga att ställa på fordonstvättar
och spolplattor. Riktlinjerna anges för enkelhetens skull som ”ska”-krav men en bedömning sker i varje enskilt fall. Du som driver en fordonstvätt har ett ansvar att ha kontroll
på vad din verksamhet har för påverkan på miljön och att vidta åtgärder så att krav som
ställs på verksamheten uppfylls. För detta behöver du enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Verksamheter som inte klarar riktlinjerna kan föreläggas att vidta åtgärd och/eller
förbjudas att släppa ut avloppsvatten. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls och därmed t.ex. att avloppsvattnet från
verksamheten är tillräckligt rent för att få släppas ut.
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Vem gör vad?
C4 Teknik ansvarar för det avloppsvatten som avleds till och renas i reningsverket. Om
du bedriver en verksamhet eller ändrar den med exempelvis en fordonstvätt som du vill
ansluta till det kommunala avloppsnätet behöver du göra en va-anmälan till C4 Teknik.
För vissa typer av verksamheter behöver det skrivas ett avtal som reglerar villkoren för
anslutningen. Det gäller alla fordonstvättar oavsett storlek.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Miljökrav och
krav på egenkontroll finns för alla verksamheter. Fordonstvättar där fler än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon tvättas per år ska göra en anmälan enligt miljöbalken till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En sådan anmälan beslutas sedan av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Det innebär att C4 Teknik behöver godkänna anslutningen och för större anläggningar
även miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det är sedan miljö- och hälsoskyddsavdelningen
som bedriver tillsyn på den. Även C4 Teknik i egenskap av va-huvudman har möjlighet
att följa upp kvaliteten på det avloppsvatten som avleds till va-nätet.
Du hittar aktuella blanketter på www.kristianstad.se, sök på fordonstvätt eller biltvätt.

Definitioner
Fordonstvätt: En anläggning som används för att tvätta fordon och omfattar både manuell och automatisk tvätt.
Anläggning: Avser både tvätthallar och spolplattor.
Utsläppskrav: För alla anläggningar gäller de generella riktlinjerna och för större anläggningar med mer än 1000 personbilstvättar eller 200 lastbilstvättar per år gäller även
riktlinjer för större fordonstvättar.
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Generella riktlinjer
•• För att va-huvudmannen ska ta emot avloppsvatten som inte är sanitärt från verksamheter måste det vara behandlingsbart. Definitionsmässigt är det avloppsvatten som innehåller högre halter av något av de ämnen som reningsverken är byggda för, d.v.s. fosfor,
kväve och organiskt material. Normalt sett är avloppsvatten från fordonstvättar behandlingsbart.
•• Alla fordonstvättar ska vara utrustade med oljeavskiljare, dimensionerad enligt standard SS EN 858, eller likvärdig rening.
•• I verkstäder där även fordonstvätt förekommer bör verkstadsdelen vara avloppslös.
•• Alla kemikalier (t.ex. tvättmedel) ska förvaras invallade eller placerade i en lokal där
läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Invallningen bör minst kunna
rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares sammanlagda volym.
•• Tvättanläggningen får inte användas om reningsanläggningen inte fungerar. Bräddavlopp får inte förekomma. Vid haveri ska tvätten stängas.
•• Vatten från detalj- och motortvätt får inte avledas till avloppet utan ska tas om hand
som farligt avfall.
•• Skötsel och underhåll är mycket viktigt för reningsanläggningens funktion. Detta
övervakas bland annat med larm, egenkontroll och tydlig ansvarsfördelning. Alla verksamheter ska ha en egenkontroll. Mer information om egenkontroll finns på kommunens hemsida: www.kristianstad.se
•• Kemikalierna som används inom verksamheten bör väljas utifrån vilken påverkan de
kan ha på miljön. Miljöfarliga kemikalier bör bytas ut mot mindre farliga enligt produktvalsprincipen. De kemikalier som används bör vara med på Kemikaliesvepets lista,
vara Svanen-märkta eller likvärdiga.

Om du även har en fordonsverkstad kan du läsa mer om verkstäder på kommunens
hemsida: www.kristianstad.se
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Riktlinjer för större fordonstvättar
För fordonstvättar med fler tvättar per år än 1000 personbilar eller 200 lastbilar/tyngre
fordon gäller förutom de generella riktlinjerna på sid 5 även nedanstående riktlinjer och
riktvärden, samt att avloppsvattnet ska vara behandlingsbart.
•• Lämplig provtagningspunkt för automatisk provtagning på utgående vatten ska finnas.
•• Fordonstvätten ska utrustas med en separat vattenmätare för att möjliggöra en uträkning av vattenförbrukningen per fordon.
•• Tvättanläggningen bör vara konstruerad så att tvätt inte kan ske då reningsanläggningen är ur funktion.
•• Vid ombyggnation bör hänsyn tas till framtida utrymmesbehov för ytterligare reningsutrustning.

Riktvärden
Utgående vatten från fordonstvättanläggningar kan ledas till spillvattennätet om riktvärdena enligt tabell 1 uppfylls vad gäller maximal mängd förorening per tvättat fordon.
Krav på analys av ytterligare parametrar kan komma att ställas vid behov. Om riktvärdena inte efterlevs ska åtgärder vidtas annars kommer tillsynsmyndigheten/va-huvudman att ställa krav på åtgärder.

Tabell 1. Riktvärden vid anslutning till spillvattennätet.
Analysparameter

∑ Bly, krom, nickel
Kadmium
Zink
Koppar
Oljeindex
Tot-P
BOD7
BOD/COD-kvot

Personbil

5 mg/fordon
0,1 mg/fordon
50 mg/fordon
30 mg/fordon
1,5 g/fordon
>0,3 mg/l
>10 mg/l
>0,3

Lastbil, Buss eller annat
vägfordon
15 mg/fordon
0,3 mg/fordon
150 mg/fordon
90 mg/fordon
4,5 g/fordon
>0,3 mg/l
>10 mg/l
>0,3

Vid nybyggnad eller ombyggnad av reningsanläggning gäller riktlinjerna omedelbart.
För befintliga anläggningar gäller riktlinjerna från och med 2019.
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Provtagning
Krav för personbilar

Om fler än 1000 tvättar sker per år ska minst ett 6-timmars prov tas per år. Provet ska
tas någon gång november-mars.
Om antalet tvättar per år är under 1000 kan tillsynsmyndigheten/VA-huvudmannen
kräva provtagning vid behov.
Krav för lastbilar/tyngre fordon

Om fler än 200 tvättar sker per år ska minst ett 6-timmars prov tas per år. Provet ska tas
någon gång november-mars.
Om antalet tvättar per år är under 200 kan tillsynsmyndigheten/VA-huvudmannen kräva
provtagning vid behov.

Varför ska provtagning göras?

Regelbunden provtagning är nödvändigt för att få en rimlig kunskap om hur effektiv
vattenreningen är och vad som släpps till avloppsnätet. Provtagningsresultaten kommer
att ligga till grund för bedömning av om respektive biltvättanläggning klarat gällande
riktvärden. Utifrån resultaten kan sedan krav komma att ställas på kompletterande rening eller andra åtgärder.
Detaljer om hur provtagningen bör gå till och hur den bör rapporteras finns i infoblad på
kommunens hemsida: www.kristianstad.se
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