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Miljömärkning Sverige AB - 
En ledande miljömärkning 
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Agenda 

      1. Övergripande om Svanen 
 

 

 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt?  

  Och varför? 
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Nordens officiella miljömärke 
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Känner du igen denna symbol? 

 98 % svarade JA* 

 **Respons Analyse Oslo, nov 2009 

22 % svarade JA** 

Marknadskännedom 

*You Gov november 2011 
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Regeringens uppdrag    
 
Hållbar konsumtion och produktion 
 
Utan vinstintresse 
 
Vår vision är ett hållbart samhälle 
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Livscykel - och 
helhetsperspektiv 
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• R – Relevans 

 

• P – Potential 

 

• S – Styrbarhet 

  

RPS 
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produktgrupper 
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Antal varor och tjänster 
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Tre enkla skäl att välja Svanen 

      1. Svanen är kostnadseffektivt och 

 ett enkelt redskap. 
 

 2. Miljöfrågor är ofta komplexa- 

 Svanen är en bra vägledning.  
 

 3. Möjlighet att styra upp 

 miljöarbetet och spara pengar. 
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Svanenmärkta fordonstvättar 
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Kravområden: 

• Utformning av tvätt- och reningsanläggning 

• Vattenförbrukning 

• Utsläpp till avlopp 

• Kemikaliers farlighet 

• Hantering av slam 

• Rutiner för drift 

• Rutiner som säkerställer  

kravefterlevnad 
 

Vad är en Svanenmärkt 
fordonstvätt?  
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Utformning 
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Utformning av tvätt- 
och reningsanläggning 

Krav på dokumentation som visar: 
• Vatten- och avloppsystem 
• Placering av: 

• slam- och oljeavskiljare 
• tvätt 
• reningsverk 
• provtagningspunkt 
• vattenmätare 

 
 
Varför? 
Säkerställande av att anläggningen är 
korrekt utformat för att säkerställa drift. 
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Funktion 
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Utsläppsvärden vatten 

Tabell A1: utsläpp från 
tvättanläggning dimensionerad för 
bilar 

Max tillåten 
utsläppsnivå/fordon 

Danmark 
och Skåne i 
Sverige 

Övriga 
norden 

Σ Pb, Ni, Cr 6 mg/bil 7 mg/bil 

Cd 0,05 mg/bil 0,1 mg/bil 

Zn 50 mg/bil 50 mg/bil 

Cu 10 mg/bil 10 mg/bil 

Olja 0,75 g/bil 1,5 g/bil  
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Provtagning 

1 november–30 april och under en 
period då minst 10 % av årsantalet 
fordon tvättas efter det att slam-
/oljeavskiljare tömts. 
 
• Första gången: 5-dagarprov tas  
• Årligen: dygnsprov 
• Provet ska tas genom manuell 

stickprovstagning  
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Varför? 

I Sverige görs närmare 33 miljoner 
personbilstvättar om året.  
 
Dessa ger upphov till utsläpp som 
totalt motsvarar minst:  

• 5,6 ton koppar 
• 11,3 ton zink,  
• 1 800 kg bly, krom och nickel  
• 41 kg kadmium 
 

Varifrån kommer värdena ifrån? 
Beräknade från tvätt utan rening, 
värden från en rapport från 
naturvårdsverket 
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En Svanenmärkt fordonstvätt minskar utsläppen av 
olja och giftiga metaller med upp till 90% jämfört 
med tvätt utan rening.* 
 

10 gånger mer utsläpp när 
kunden tvättar själv 

*beräknat jämfört med våra kravnivåer 
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Vattenförbrukning 

Tabell A2: vattenförbrukning per 
tvättad bil 

Max tillåten 
förbrukning/bil 

Danmark och 
Skåne i Sverige  

70 liter 

Övriga Norden  90 liter 

Varför? 
Det är en viktig naturresurs (Nordisk 
märkning, så nationella intressen 
påverkar. I Danmark är vatten en mer 
knapp resurs än i Sverige) 
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Kemikalier 

• Kemikaliekrav 

– Ingående ämnen 

– Ekotoxicitet 

– Nedbrytbarhet 

– Effektivitet 

Varför? 
Kemikalier påverkar sjöar och vattendrag 
genom deras toxicitet och 
nedbrytbarhetsegenskaper. 
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Drift 
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Hantering av slam 

• Tillstånd för att köra 
farligt avfall 

• Intyg om att er 
kontaminera 
reningsanläggning 
vid tömning 

Varför? 
Då vi eftersträvar en så effektiv rening 
som möjligt fastnar mycket miljöfarliga 
ämnen i slammet -> Därmed blir 
hanteringen av slam väldigt viktig för att 
undvika att föroreningen inte kommer ut i 
naturen vid nästa fas (burden shift) 
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Rutiner för drift 

• Tydlig ansvarsfördelning 

• Rutiner 

– Daglig funktionskontroll 

– Månatlig kontroll 

– Vid avvikelse 

• Kompetensinventering  

   (De som deltar i driften ska kunna                

 tvätt och rening) 

 
Varför? 
Vår erfarenhet är att skötsel av 
fordonstvätten är en av de största 
faktorerna för att säkerställa bra 
driftsresultat 
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Rutiner som säkerställer  
kravefterlevnad 

• En kontaktperson 

• Rutiner för: 

– Ändringar 

– Avvikelser 

 

 

Varför? 
För att säkerställa kontinuerlig 
kravuppfyllelse över tid 
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Svanen kommer på besök 

På plats kontrollerar vi 
b.la: 

• Kemikalier 

• Invallning 

• Skyltning 

• Källsortering 

 

+ Ger inspiration till 
marknadsföring 

Varför? 
För att säkerställa att verkligheten stämmer överens 
med inskickad dokumentation.  
Kontrollera att rutiner är förankrade i verksamheten.  
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Svanenmärkta fordonstvättar 

Hur får vi fler 

svanenmärkta 

fordonstvättar? 
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60% vill tvätta bilen med 
Svanen 

Sex av tio bilägare skulle välja en 
Svanenmärkt tvätt om det fanns en 
nära*   

*YouGov  (jan. 2012) 
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Svanen hög trovärdighet  
i media 
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@ 

Nordens officiella miljömärke  
Följ oss! 

@svanen www.svanen.se 

https://twitter.com/
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Tack! 

Hör av dig med frågor! 
 
pehr.hard@svanen.se 
08 - 55 55 24 85 


