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Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes 
styrgrupp. 

  
1. Problembeskrivning 
  

Detta projekt berör främst miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, men även Levande sjöar och 
vattendrag. Inom fordonsbranschen finns det många företag, både stora och små. Många är väl 
insatta i miljölagstiftningen, andra har inte lika stor kännedom om kraven. Många är U-
verksamheter och har därmed ofta varit lågt prioriterade i tillsynen, trots att miljöpåverkan kan 
vara stor. 

 
Tillsynen kommer att innebära kontroll av verksamheternas egenkontroll, förvaring av 
kemikalier, hantering av farligt avfall som spillolja, blybatterier, oljefilter samt rening av spill- 
och dagvatten. Åkerier har ibland även lager eller lagerhotell där det lagras kemiska produkter. 
Lagerverksamheten ingår inte i projektet, men kan inventeras för möjlighet till ett framtida, nytt 
tillsynsprojekt. 

 
 Flertalet av verksamheterna är U-verksamheter som troligtvis generellt inte tidigare varit 

prioriterade i tillsynen och det kan finnas brister vad gäller verksamheternas egenkontroll. 
Kunskapen om hur verksamheten påverkar miljön är i många fall otillräcklig. Kunskap om hur 
farligt avfall ska förvaras och reglerna kring journalföringen är inte tillräcklig och behöver 
ökas. Kemikaliehanteringen i verksamheterna är i många fall också bristfällig. Det finns många 
U-verksamheter som tvättar fordon utanför en tvättanläggning eller i en tvättanläggning som 
inte har tillräcklig rening av spillvattnet innan det når reningsverket eller en recipient. I en del 
fall sker utsläpp direkt till en recipient. Valet av tvättkemikalier har stor betydelse för 
miljöbelastningen från fordonstvättar, om de är miljömärkta eller anpassade efter fordonets 
nedsmutsningsgrad.  

  
2. Projektmål 
 Projektet är ett tillsynsprojekt som syftar till att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. 

En tillsynshandledning ska tas fram som kan underlätta och ge stöd i tillsynen av branscherna 
åkerier, fordonsverkstäder och fordonstvättar. Bedömningen ska bli likvärdig oavsett vilken 
kommun i Skåne som har tillsynen över verksamheterna. 
Verksamhetsutövarnas kunskap om vilka krav som ställs på verksamheten kommer att öka. 



 
  

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 Utarbeta gemensamma  

a) checklistor för inspektion av 
fordonstvätt och 
fordonsverkstad, 

b) handläggningsrutiner 
c) information till 

verksamhetsutövare 

2012-12-31 klart 

P2 Arrangera seminarium för 
kommunernas miljökontor (motsv) 

2013-02-06 
 

P3 Tillsynskampanj 2013-03-01--08-18 
 
 
3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

Tillsynen av åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar kommer att bli mer enhetlig i 
kommunerna i Skåne. Tillsynshandledningen kommer att vara ett bra stöd för inspektörerna vid 
tillsynen. 

  
Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Förenklad och mer enhetlig 
tillsyn av åkerier, 
bilverkstäder och 
fordonstvättar 

P1, P2, P3 2014 och framåt 

 
 
4. Målgrupp och övriga intressenter 

Projektet genomförs i första hand för miljöinspektörer (målgrupp). Andra som berörs av 
projektet är branschen, dvs åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar (intressenter). Resultatet 
ska i ett vidare perspektiv även vara till gagn för miljön. 
 

5.  Avgränsningar 
Huvudfokus inom projektet ska vara kemikalier och avfall, avloppsbrunnar och oljeavskiljare, 
fordonstvättar samt egenkontroll. 

  
Bensinstationer ska inte ingå beträffande bensinstationsdelen. 
 
Beträffande fordonstvättar ska alla personbilstvättar och tvättar för större fordon ingå i 
projektet. Diskuterad gränsdragning vid 5 000 tvättar per år (anmälningsplikt) tillämpas alltså 
inte som en undre gräns. Projektet tar med även fordonstvättar som är samlokaliserade med 
bensinstationer. 
 
Beträffande åkerier bör endast verkstadsdelen tas med, förekommer lagringsverksamhet 
(lagerverksamhet etc i samband med spedition) inkluderas detta inte i projektet. 
 
Reparationslackering/bättring tas med men inte specialiserad fordonslackering. 
 
Bullerfrågor ligger utanför projektavgränsningen (men kan nämnas som ett obs). 
 
Inom projektet ska tas fram förslag till gemensamma checklistor för inspektion av fordonstvätt 
och fordonsverkstad, handläggningsrutiner med kommentarer samt informationsmaterial till 
verksamhetsutövare.  

  



 Tillsynen kommer att innebära kontroll av verksamheternas egenkontroll, förvaring av 
kemikalier, hantering av farligt avfall (som spillolja, oljefilter och blybatterier) samt rening av 
spill- och dagvatten. 
  
Specialtvätt ska även beaktas, exempelvis motortvätt, tvätt av detaljer, tvättmusslor, däcktvättar 
etc. Likaså om certifieringskrav för ev köldmediehantering i personbilar och tunga fordon är 
uppfyllda.  
 
Som ett möjligt uppföljningsprojekt har angetts lagerverksamhet som lagrar kemikalier. 

 
6. Projektorganisation 
 Deltagarna i arbetsgruppen: 

Mikael Karlsson, Burlöv kommun 
Kalle Andersson, Eslövs kommun 
Maria Fänge, Höganäs kommun 
Anders Bertholdsson, Lomma kommun 
Kristoffer Oppstedt, Lunds kommun, ordförande i arbetsgruppen 
Jenny Lindholm, Söderåsens miljöförbund 
Caroline Pettersson, Åstorps kommun 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 

 Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 
 
7. Tidplan 

Tidplanen för projektet är att projektet ska påbörjas våren 2012 med att ta fram 
tillsynshandledning. Vintern 2012/13 utbildning och distribution av tillsynshandledningen.  

 Tidig vår/sommar 2013 tillsyn och höst/vinter 2013 sammanställning och avslut. 
  
 Projektstart 2012-05-10. 
 

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
 Insamling och bearbetning av 

underlagsmaterial som berör projektet.  
klart 2012-06-19 

 Information till kommunerna om 
projektet och tillsynskampanjen. 
(Göran och Bo) 

augusti-september 2012 

P1 Utarbeta gemensamma  
a) checklistor för inspektion av 

fordonstvätt och fordonsverkstad, 
b) handläggningsrutiner 
c) information till 

verksamhetsutövare 

2012-12-31 

delmål Ett första utkast till projektmaterial 
presenteras inom arbetsgruppen av 
respektive delansvarig. 

2012-09-03 

delmål Projektmaterialet, checklistor och 
handläggningsrutiner enl P1 ovan, klart 
och färdigskrivet av respektive 
delansvarig. 
Återstår information till 
verksamhetsutövare. 

2012-10-03 

delmål Sammanställning av projektmaterialet, 
inkl information till verksamhetsutövare 
(heldag). 

2012-11-01 

delmål Färdigställande av samlat projektmaterial 
enligt P1 ovan. 

november-december 2012 



 Distribution av slutligt förslag till samlat 
projektmaterial. (Göran och Bo) 
”Remiss” inför seminariet för möjlighet 
att lämna synpunkter i samband med 
detta. 

2013-01-23 

P2 Arrangera seminarium för kommunernas 
miljökontor. 

2013-02-06 
 

 Arbetsgruppsmöte för ev justering och 
komplettering av projektmaterialet inför 
tillsynskampanjen. 

2013-02-26 
 

P3 Tillsynskampanj. 2013-03-01--08-18 
 Webbaserad inrapportering av resultat 

från tillsynskampanjen. 
Vad som ska inrapporteras från 
tillsynskampanjen klaras ut när 
checklistan är klar. 

senast 2013-08-18 

 Sammanställning av projektet med 
projektmaterial och resultat av 
tillsynskampanjen. 

hösten 2013 

 
 

8. Resursramar 
a. Personalresurser 

Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen sker 
inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till och från 
arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i aktiviteten 
utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften med 30 % inom det projekt som man själv medverkar i. 
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader som 
kan uppstå inom respektive projekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten och 
annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till projektledningen. 
Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör projektledningen snarast 
informeras om detta. 
 

9. Samordning 
Samordning sker med annat material som har framtagits och publicerats inom området av 
berörda centrala verk, andra myndigheter eller branschorganisationer. 

 
10. Kommunikation 

 Intern kommunikation 
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer ska underställas projektledningsgruppen och styrgruppen för 
granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda granskning 
och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 
svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgruppen och 



 styrgruppen. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 
projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 
publicering underställas projektledningsgruppen och styrgruppen för granskning och 
godkännande i de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med riktlinjer eller 
rekommendationer. 
 Extern kommunikation 
Under projektets gång kommer material att finnas tillgängligt på Miljösamverkan Skånes 
hemsida, vilket ger möjligheter för intressenter att ta del av och lämna synpunkter på 
materialet. 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 
 De långsiktiga effekterna av projektet utvärderas på lämpligt sätt efter projekttiden. 
 
12. Överlämnande och avslut 
 Överlämnande till styrgruppen i december 2013 och därefter distribution av materialet.  
 
 
Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och 
fordonstvättar 


