
 

Årsrapport  
Bensinstation/fordontvätt 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

Avser år       
 
Inskickas före 31 mars till: 
Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta 

Allmänna uppgifter 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning 

  
Kontaktperson Organisationsnummer  

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Drivmedelsverksamhet 
Hanterad volym  Bensin       m3 Diesel       m3 E85       m3  

 

   Raps         m3
 Biogas       m3

    Annan,           ,       m3 
 
Summa hanterad volym motorbränsle under året       m3 

Har kontroll av bensinpumpar och återföringssystem skett under året av godkänt organ?                    Ja*      Nej    
 
* Bifoga kopia på kontrollrapport  

Fordonstvätt 

Antal utförda personbilstvättar i automattvätt (st)       

Antal utförda personbilstvättar i manuell tvätt (st)        

Antal utförda tvättar av lastbilar/bussar/arbetsfordon 
 I automattvätt (st)        
 I manuell tvätt (st)         

Årlig vattenförbrukning (m3 för fordonstvätten)        
Vattenförbrukning per tvättat fordon (liter)       

Årlig kemikalieförbrukning (för fordonstvätten)       

Provtagning av utgående vatten från reningsanläggning/oljeavskiljare utförd, datum (bifoga analysprotokoll):        
 
Beskriv provtagningsutförandet 
      
 
 
 
 
Provtagning på utgående vatten från reningsanläggning/oljeavskiljaren ska utföras minst vartannat år under högsäsong 
(november-april) och analyseras med avseende på följande parametrar: 
Bly, krom, nickel, kadmium, zink, opolära alifatiska kolväten, BOD och COD. Provtagning bör ske på ett fackmannamässigt sätt 
av kvalificerad provtagare och analysen ska utföras av ackrediterat laboratorium. För mer information se Instruktioner för 
provtagning av biltvätt. 

 
 

Var god vänd ! 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

Oljeavskiljare 

     Heltömning  Tömning av oljeavskiljare utförd, datum  Topptömning 
Kontroll av oljeavskiljaren (larm, slam- och oljenivå) utförd, datum       
Funktionskontroll av oljeavskiljaren utförd datum       
 
Funktionskontroll av oljeavskiljaren ska utföras vart femte år av fackmannamässig kunnig personal 

Farligt avfall 
Typ av farligt avfall Mängd/volym 

(kg/liter) 
Transportör Mottagare Datum 

Spillolja                         
Slam från 
oljeavskiljare 

                        

Lösningsmedelavfall                         
Glykol                         
Oljefilter                         
Bilbatterier                         
                              
                              

 
Förändringar, utsläpp, olyckor etc. under året 
Ange ändringar av verksamheten, miljöbättringar under året samt utsläpp, olyckor, driftstörningar, klagomål m.m.  
      

Bilaga 

       
 

Underskrift   
Ort och datum: 

            

Sökandes underskrift: Namnförtydligande: 
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