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Årsrapport för 20__ 

 
Lämna årsrapporten till miljöförvaltningen så att vi har den senast den 31 mars. 
 
1. Administrativa uppgifter 
Företagets namn 

 
Organisationsnummer 
 

Utdelningsadress 

 
Postnr, Ort 
 

Besöksadress 

 
Telefonnummer 

 
Faktureringsadress 

 
Eventuell referenskod 

 
E-post 
 
Kontaktperson 

 
 
 
2. Antal tvättade fordon samt vattenförbrukning för tvätt under året 
Typ av fordonstvätt Antal tvättade 

fordon (st) 
Vattenförbrukning 
(m3) 

Vattenförbrukning 
Liter/tvättat fordon 

Automattvätt 
 

   

Manuell tvätt eller 
gör-det-själv-tvätt  

   

Totalt 
 

   

OBS! Att tvätta en lastbil med släp räknas som två tvättar 
 
 
3. Förbrukningen av kemiska produkter i tvättanläggningen  
Produktnamn och tillverkare Förbrukad mängd 

koncentrat (liter) 
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4. Förbrukning av kemiska produkter till reningsanläggningen*  
Produktnamn och tillverkare  Förbrukad mängd (liter) 
 
 

 

 
 

 

* flockningsmedel, pH-justerare (lut), med mera 
 
5. Hantering av farligt avfall 
På transportdokument från er transportör/mottagare hittar ni de uppgifter som ska fyllas i här.    
 
Typ av farligt 
avfall 

Borttransporterad 
mängd (kg) 

Transportör  
 

Mottagare 

 
Spillolja 

   

 
Oljefilter 

   

 
Kylarvätska 

   

 
Avfettningsbad 

   

 
Avfall från 
oljeavskiljare 

   

 
Avfall från 
tvättränna 

   

 
Fordonsbatterier 

   

 
Annat: 

   

    

    

 
6. Reningsverkets driftsförhållanden under året 
Beskriv hur anläggningen fungerat under året, omfattningen av eventuella driftstörningar, 
antal dagar då reningsanläggningen varit ur funktion, åtgärder, servicetillfällen också vidare.   
 
 
Datum_______________________________________ 
 
Namnunderskrift_____________________________________________ 
 
Namnförtydligande___________________________________________ 
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads 
kommun om årsrapport. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
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dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Det är miljönämnden 
som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs 
för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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