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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Årsrapport för fordonstvätt 

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Administrativa uppgifter 

Företag Organisationsnummer 

Postadress Telefon 

Postnummer Postort E-post

Ägare Telefon, ägare 

Kontaktperson Telefon, kontaktperson 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Fastighet där tvättanläggningen finns 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

Typ av tvättanläggning 
Fordonsslag som tvättas 

☐ Automattvätt Antal tvättar under året: ☐ Borsttvätt ☐ Högtryck ☐ Både och 

☐Manuel tvätt Antal tvättar under året: ☐ Högtryck 

☐ Kombinerad manuell/automatisk Antal tvättar under året:

☐ Gör-det-själv-hall Antal tvättar under året: Antal GDS-hallar: 

Verkstad 
Inriktning Antal verkstadsplatser 

Rapporten gäller verksamhetsår 

http://www.hallsberg.se/
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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Internetadress 
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Drivmedelshantering 

 

 Hanterad mängd drivmedel under året (m3) Antal pumpar 

Bensin   

Diesel   

E85   

 

Cisterner för spilloljor 
Antal  Volym (m3) 

Placering 
Besiktigad? ☐ Ja ☐ Nej 

 

Absorptionsmedel 

Finns absorptionsmedel lättillgängligt på fastigheten? ☐ Ja ☐ Nej 

Finns uppmärkt avfallsbehållare för använt absorptionsmedel? ☐ Ja ☐ Nej 

 

Oljeavskiljare 
Oljeavskiljare 1, volym (m3) Inkommande vatten kommer från 

Oljeavskiljare 2, volym (m3) Inkommande vatten kommer från 

Finns fastställt tömningsintervall? 

☐ Ja,  gånger per år. ☐ Nej, töms vid behov. 

 
 Datum för senaste tömning Mängd slam som tömdes (m3) 

 Typ av slam som tömdes 

 

Reningsverk 
Fabrikat 

Typ av reningsverk (ex. mikroflotation, kemisk fällning) 

 

Kommunens krav 
Uppfyller anläggningen kraven i ”Riktlinjer för fordonstvättar i Hallsbergs kommun”? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

http://www.hallsberg.se/
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Drift av tvätt- och reningsanläggning 
Mängd förbrukat vatten (m3/år) Recirkulationsgrad (%) Utsläpp till avlopp (m3/år) 

Serviceåtgärder på tvätt- eller reningsutrustning under året 

Driftstörningar/-stopp eller noteringar om dålig lukt under året 

Utbyte av tvätt- eller reningsutrustning eller övrig förändring under året 

 

Resultat av prov på utgående vatten 

Samlingsparameter: bly, krom, nickel  mg/fordon 

Kadmium  mg/fordon 

Zink  mg/fordon 

Oljeindex  g/fordon 

Kvot BOD7/CODCr   

Vattenförbrukning  l/fordon 
 
Datum för provtagning Provtagare 

 

Åtgärder för att minska utsläpp 
Under året har följande gjorts för att minska utsläppen: 

 

Farligt avfall 

Typ av farligt avfall  Avfallskod  Mängd Transportör Mottagare 

     

     

     

     

     

     

 

http://www.hallsberg.se/
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Kemikalieförbrukning 
Avfettningsmedel Leverantör Förbrukning 

Schampo Leverantör Förbrukning 

Borstrengöring Leverantör Förbrukning 

Avrinningsmedel Leverantör Förbrukning 

Annan avfettning/rengöring Leverantör Förbrukning 

Annan avfettning/rengöring Leverantör Förbrukning 

Annan avfettning/rengöring Leverantör Förbrukning 

Övrig kemikalie Leverantör Förbrukning 

Övrig kemikalie Leverantör Förbrukning 

Övrig kemikalie Leverantör Förbrukning 

Uppfyller tvättmedlen kraven i Miljökrav på fordonstvättmedel, 2015:1? * 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Kommentarer 

 

Förbrukning av kemiska produkter i reningsanläggningen 
Produkt/fällningskemikalie Produkt för bakteriebekämpning 

 

 

Till anmälan bifogas 
 

☐  

 
Analysresultat från provtagning av utgående vatten från fordonstvätt. 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 

 
 
 
 
* https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kriterier_fordonstvattmedel_20170111.pdf 
   https://www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet 

 

 

http://www.hallsberg.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kriterier_fordonstvattmedel_20170111.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet
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