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Remissyttrande, motion om atgarder for att minska forekomst
av biltvatt pa hardgjorda ytor inom Huddinge kommun
Forslag till beslut
Tillsynsnamnden beslutar att:
1. Natur- och byggnadsforvaltningens synpunkter godkanns och
tjansteutlatandet daterat den 31 mars 2017 overlamnas till
kommunstyrelsen som tillsynsnamndens yttrande i arendet.

Sammanfattning
Natur- och byggnadsforvaltningen (i {oitsattnmgenforvaltningen) anser att det ar
lampligt att se over de lokala foreskrifterna for att skydda manniskors halsa och
miljon (HKF 1300). I nulaget ar det dock svart att saga om ett forbud mot
fordonstvatt pa hardgjorda ytor ar proportionerligt.
Forvaltningen anser inte att det ar natur- och byggnadsforvaltningen i forsta hand
som ska vidta atgarder for att minska biltvatt pa gator och andra hardgjorda ytor,
utan detta ar en strategisk och overgripande fraga som kommunstyrelsens
forvaltning ar battre lampad att ha hand om.

Bakgrund
Vansterpartiet i Huddinge har i en motion daterad den 1 3 februari 2017 foreslagit
att det ska overvagas att inforas forbud mot tvatt av bilar pa gator och
garageuppfarter samt vidtas atgarder for att minska forekomst av biltvatt pa gator
och andra hardgjorda ytor inom kommunen.
Med anledning av motionen har tillsynsnamnden remitterats av kommunstyrelsen.
Svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2017.

Forvaltningens bedomning
Tvatt av bilar och andra fordon pa hardgjorda ytor kan medfora att oljor och
andra miljofarliga amnen leds ned i kommunens dagvattennat och darfor fororena
andra recipienter. Detta fororenade vatten blandas sedan med renare vattenmassor
som uppkommer pa gator och fastigheter och kan darmed fororena stora mangder
vatten. Da dagvatten i de flesta fall inte renas pa annat satt an sedimentering kan
detta ha relativt stor miljopaverkan eftersom de miljoskadliga amnena darmed inte
tas om hand.
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Det finns darfor goda skal att vidta atgarder for att minska tvattning av bilar och
andra fordon pa hardgjorda ytor dar vattnet inte kan infiltrera lokalt. I basta fall
leder dessa atgarder till att en storre andel medborgare tvattar sina bilar pa sadana
platser dar vattnet kan omhandertas och renas, exempelvis pa bensinstationer och
andra biltvattsanlaggningar.
Det ar dock inte klarlagt i vilken omfattning biltvatt pa gator och garageuppfarter
sker inom kommunen, och vilken miljopaverkan denna hantering kan medfora.
Innan ett forbud infors bor det darfor noga overvagas vad nyttan med detta skulle
bli. Det ar darfor inte mojligt att i nulaget saga att inforande av forbud mot
fordonstvatt pa hardgjorda ytor ar proportionerligt i den mening som avses i 2
kap. 7 § miljobalken (1998:808).
Sasom det star i motionen ar enbart forbud mot fordonstvatt pa gator och andra
hardgjorda ytor sannolikt inte det mest verksamma sattet att faktiskt minska
forekomsten av utslapp av avloppvatten utan foregaende rening fran fordonstvatt.
Det ar darfor viktigt att kommunen lyfter fragan genom exempelvis en
informationskampanj och tydligt lyfter fram fordelarna med fordonstvatt dar
avloppsvattnet omhandertas pa ett miljoriktigt satt. Det ar lampligt att en sadan
insats samordnas inom kommunens strategiska miljoarbete och att ansvaret for
detta bor hamna pa kommunstyrelsen. Om ekonomiska incitament for att minska
fordonstvatt pa hardgjorda ytor inom kommunen ska overvagas, ar detta ocksa en
fraga for kommunens hogsta organ att ta stallning till.
Miljotillsynsavdelningen planerar att se over de lokala halsoskyddsforeskrifterna
under hosten och en bedomning av om det ar lampligt att forbjuda fordonstvatt,
sasom foreslas i motionen, kommer att goras inom ramen for detta arbete.
Forvaltmngen avser att aterkomma i fragan.
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MOTION
Bott med biltvatt ftan garageuppfatter och gator i Huddinge!
Bakgrund
Nar man tvattar bilen pa garageuppfarten eller direkt pa gatan finns stor risk for att olja, tungmetaller och
andra miljofarliga amnen lacker ut i naturen och skadar miljon. Tvattvattnet rinner ner i gatubrunnarna
och ofta direkt rakt ut 1 narmsta sjo eller vattendrag. Trots att de allra flesta maste vara medvetna om dessa
risker utgor bllfratt pa garageuppfarter och gator fortfarande en stor del av alla biltvattar.
Enligt mlljobalken ar det olagllgt att uppsatligen fororena mark, vatten och luft. Det kan dock vara svart
att visa att en enskild bilagare har smutsat ner miljon tillrackligt mycket for att det ska vam straffbart. F6f
att skydda miljon har manga kommuner istallet infort forbud mot blltvatt pa gatan i sina lokala
halsoskyddsforeskrifter. Man stodjei: sig da pa 40 § forordningen om niiljofarlig verksamhet och
halsoskydd. Naturvardsverket ar i och for sig t^eksam dll att ett forbud ar en framkomlig vag utan
foresprakar infonTiationskampanjer. I flera koinniuner har inan ocksa genomfort sadana kampanjer. Ett
exempel arjarfalk kommun dar man delat ut rabattkuponger tlll miljoanpassade biltvattaranlaggnlngar.
Huddlnge har stora villaomraden och oftast har vUlorna asfalterade garageuppfarter. Nar man tvattar bilen
dar okar risken for att de miljofarliga amnena rinner ner 1 gatubrunnar och ut i vattendragen. Vi arbetar i
Huddinge aktivt for att rena vara sjoar och vattendrag. Ett inslag i detta arbete borde vara att blltvatt pa
garageuppfarter och gator upphor. Pa kommunens hemsida finns uppmaningar om att inte t\ratta bilen pa
gatan och infbrmfldon om vilka negariva effekter det har. Det finns dock inte vad Jag vet nagon
utvardering om denna infonTiadon har gett nagon effekt.
Jag foreslar darfor
—
att Huddinge kommun vidtar atgarder for att bilt\ratt upphor pa garageuppfarter och gator och da ocksa
overvager att infora forbud mot biltvatt pa gatan

Britt Bjorneke
Vansterpartiet

