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Uppdatering av Miljökrav på fordonstvätt i 

Mariestad, Töreboda och Gullspång 

Miljö- och byggnadsnämnden antog 2013-09-25 den nya versionen av 

”Miljökrav på fordonstvätt i Mariestad, Töreboda och Gullspång”. Nedan 

redogörs vilka skillnader som medfördes i och med uppdateringen.  

 Mindre textändringar för att underlätta förståelsen i 

dokumentet.  

 Definition av nybyggnation av fordonstvättanläggning. 

Definition saknades i den äldre versionen. Detta ansåg behövas 

för att undvika eventuella missförstånd med vad som menas 

med en nybyggnation av fordonstvättanläggning.  

 Infört en bedömningsgrund för bedömning av storleken på en 

fordonstvättanläggning. Detta innebär att en mellanstor 

anläggning kan klassificeras som en stor anläggning, om dess 

tvättaktivitet är motsvarande med en stor anläggning.  

 Infört krav vid nyinstallation av fordonstvätt för att förtydliga 

vad tillsynsmyndigheten kräver.  

 Uppdaterat laghänvisningarna i dokumentet, eftersom flera av 

dem var inaktuella. 

 Uppdaterat övriga hänvisningar i dokumentet, eftersom flera av 

dem var inaktuella. 

 Uppdaterat miljökvalitetsmålen, eftersom det har skett 

förändringar i texterna till dessa. 

 I spillvatten ska kvoten BOD7/CODCr
7 vara högre (>) än 0,3. I 

det tidigare dokumentet stod det att kvoten BOD7/CODCr
7 

mindre (<) än 0,3, vilket är felaktigt. BOD7/CODCr
7 är en kvot 

som anger nedbrytbarheten av det organiska materialet som 

följer med ut i spillvattnet.  

 Infört minimikrav på provtagningsrapport, för att tydligöra vad 

en provtagningsrapport ska innehålla så att uppmätta 
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parametrar ska kunna jämföras med utsläppsmålen i ”Miljökrav 

på fordonstvätt i Mariestad, Töreboda och Gullspång”. 

 Uppdaterat tidsplanen 

o I tidsplanen finns ett nytt mål, som innebär att alla 

stora anläggningarna ska klara de strängare 

utsläppskraven senast 2017-12-31.  

 Infört nyckeltal för att kunna utvärdera 

förbättringar/försämringar angående rening av spillvatten från 

fordonstvättar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.   

 Infört ”uppföljning och revidering” som förklara hur 

tillsynsmyndigheten ska följa upp utsläppsmålen, samt 

upprätthålla att dokumentet ”Miljökrav på fordonstvätt i Mariestad, 

Töreboda och Gullspång” blir uppdaterad i framtiden.  

Vid frågor angående Miljökrav på fordonstvätt i Mariestad, Töreboda 

och Gullspång kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 


