
1(2)

Årsrapport kemtvätt 20
Fyll i och skicka till miljöförvaltningen  

senast den 15 januari

Företag
Årsrapport för år Namn Organisationsnummer

Adress Postnummer Postort

Lösningsmedelsförlust
Förbrukad mängd tvättvätska

Maskinens innehåll av tvättvätska i början av året i liter

Multiplicera ovanstående med 1,62 (A)*
◄A

Påfylld mängd tvättvätska i kg (B)
◄B

Maskinens innehåll av tvättvätska i slutet av året i liter

Multiplicera ovanstående med 1,62 (C)
◄C

Förbrukad mängd tvättvätska i kg (A+B-C)
◄A+B-C

*1 liter perkloretylen väger 1,62 kg

Lösningsmedelsförlust
Lösningsmedelsförlust i g/kg (förbrukad mängd tvättvätska x 1 000/tvättat gods) 

Avfallsredovisning
Destillatorslam i kg (till exempel perkloretylen) Transportör Mottagare

Antal kolfilter Transportör Mottagare

Övrigt (mängd i kg/antal Transportör Mottagare

Uppgifter om maskinfel, läckage, serviceåtgärder eller klagomål från närboende

Tvättat gods
Antal tvättomgångar

Trumkapacitet (kg)

Tvättat gods i kg (antalet tvättomgångar x trumkapacitet)
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Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
www.goteborg.se/miljoforvaltningen

Behandling av personuppgifter 
Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan 
författning eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter 
behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Lösningsmedelsförlust

En kemtvätt får inte släppa ut mer än 20 gram organiska lösningsmedel per kilo rengjord och torkad tvätt. 

1 liter perkloretylen väger 1,62 kilo. Om du använder en annan tvättvätska behöver du multiplicera antalet liter 
med den vikt som finns angivet i produktens säkerhetsdatablad.

Farligt avfall

Rester av perkloretylen och kolväte är farligt avfall som måste transporteras av entreprenör som har tillstånd av 
länsstyrelsen. Kolfilter som innehåller perkloretylen eller kolväte är också farligt avfall. Enligt avfallsför ordningen 
är du skyldig att upprätta transportdokument och att föra anteckningar över farligt avfall.

Underskrift

Ort och datum

Underskrift Namnförtydligande

http://goteborg.se/dinapersonuppgifter
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