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Remissvar
KATEGORISERING AV VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER
UTIFRÅN KRAV PÅ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
ÄRENDENR: NV-08975-16

Om Sveriges Tvätteriförbund
Tvätt- och textilservicebranschen är en bred och expansiv näring med stor framtidspotential,
som sammantaget omsätter nästan 5 miljarder kronor. I Sverige har vi cirka 5000 stolta
medarbetare. Sveriges Tvätteriförbunds medlemsföretag genomgår alla en årlig
auktorisering med fokus på kvalitet, miljöhänsyn, hygienkontroll, ekonomisk kontroll och
social hänsyn. Våra medlemmar arbetar med tvätt- och textilhantering både inom B2B och
inom konsumenttvätt.

Bakgrund
Det svenska regelverket om miljökonsekvensbeskrivningar ändras den 1 januari 2018.
Naturvårdsverket har på Regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på vilka krav på
miljökonsekvensbeskrivning som bör ställas på miljöfarliga verksamheter och
vattenverksamheter.
Vi bedömer att Naturvårdverkets förslag kommer att beröra många av våra medlemmar och
vi vill därför med detta remissvar ge vår syn på myndighetens förslag och dess konsekvenser.

Sveriges Tvätteriförbunds synpunkter
Sveriges Tvätteriförbund redogör här för förbundets synpunkter på de två förslag som har en
direkt koppling till förbundets medlemmar. Dessa är kopplade till
miljöprövningsförordningens Kapitel 12 Användning av organiska lösningsmedel samt Kapitel
31 Textiltvätterier.

Förslag kopplat till Kapitel 12 Användning av organiska lösningsmedel
Naturvårdsverket anger i Bilaga 1 sid 56 de verksamheter som omfattas av verksamhetskod
39.30 i Miljöprövningsförordningen. Verksamheter med denna kod är anmälningspliktiga.
Vissa omfattas av MKB-direktivets bilaga II, punkt 4e eller 6a-c. Myndigheten föreslår att
huruvida en verksamhet som omfattas av denna kod kan antas medföra betydande
miljöpåverkan bör bedömas i varje enskilt fall, vilket innebär en ändring av gällande svensk
rätt.
Bilaga II i MKB-direktivet anger för vilka typer av projekt medlemsstaterna ska bestämma om
de ska bli föremål för en bedömning i enlighet med artiklarna 5–10 i direktivet.
Medlemsstaterna ska bestämma detta genom granskning från fall till fall eller gränsvärden
eller kriterier som fastställs av medlemsstaten.
De verksamheter som omfattas av MKB-direktivets bilaga II, punkt 4e och 6a-c är följande:
4. FRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV METALLER
e) Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster med användning av en elektrolytisk
eller kemisk process.
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6. KEMISK INDUSTRI (PROJEKT SOM INTE OMFATTAS AV BILAGA I)
a) Behandling av mellanprodukter och framställning av kemikalier.
b) Framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer
och peroxider.
c) Anläggningar för lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkter.
Enligt Sveriges Tvätteriförbund är det utifrån detta uppenbart att det inte finns någon avsikt i
MKB-direktivet att rikta ytterligare offentliga resurser som tas i anspråk vid en
miljöbedömning på en aktivitet som kemtvätt. Att Naturvårdsverkets förslag skulle leda till
ökad användning av resurser är tydligt i den konsekvensutredning som gjorts av
myndigheten. Där anges att:
”Förslaget innebär att de kommunala nämnderna (tillsynsmyndigheten), i fler
anmälningsärenden än idag, kommer att behöva ta hänsyn till de omständigheter som anges
i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen och pröva om verksamheten eller åtgärden behöver
tillståndsprövas. Orsaken är att 19 bestämmelser med C verksamheter i MPF flyttas från
kategori ”Inga krav” till ”Behovsbedömning” (eftersom Naturvårdsverket bedömer att de
motsvarar projekt som finns på bilaga II), och endast en bestämmelse flyttas från kategori
”Behovsbedömning” till ”Inga krav”. Det medför att arbetsbördan för att handlägga
anmälningar sannolikt kommer att öka.”
Naturvårdsverket anger vidare att ”Kommunerna har möjlighet att finansiera den ökade
arbetsbördan via avgifter.” Någon konsekvensutredning kopplad till dessa ökade avgifter har
dock inte gjorts. Många företag där organiska lösningsmedel används för kemtvätt är idag
starkt pressade av olika typer av myndighetskontroller och avgifter. Detta samtidigt som
branschen utvecklat sitt arbete kring kemikaliehantering starkt. De maskiner som används
för kemtvätt idag är mycket säkra, då processen är helt sluten. Verksamheterna kontrolleras
redan idag av den kommunala tillsynsmyndigheten, som i mycket stor utsträckning också
kräver årsrapporter som visar på användning av organiska lösningsmedel samt förlust av
desamma per ton tvättat gods. Många verksamheter är även medlemmar i
branschorganisationen Sveriges Tvätteriförbund. Förbundets auktoriseringsprocess innebär
att dessa verksamheter årligen kontrolleras och att det finns krav på läcksökare, invallning av
tvättmaskiner innehållandes organiska lösningsmedel, förvaring av medel för uppsugning av
eventuellt spill i direkt anslutning till kemmaskiner, fullgod hantering av kemiskt avfall och
maxnivå av förlust av organiskt lösningsmedel i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.
Många kemtvättar bedrivs som familjeföretag eller mindre företag och erbjuder ofta ett
insteg på den svenska arbetsmarknaden för unga, dem med kortare utbildning och dem
födda i andra länder. Att pressa denna bransch ytterligare genom höjda avgifter kan därmed
även vara negativt ur ett integrationsperspektiv.
Sveriges Tvätteriförbund ställer sig frågande till Naturvårdsverkets förslag, då det inte är
stringent i synen på hur olika typer av verksamheter som omfattas av samma bestämmelse i
Miljöprövningsförordningen ska behandlas. Angående C verksamheter anses att:
”Naturvårdsverket har inte ansett det lämpligt att ställa olika krav på olika C verksamheter
som omfattas av en och samma bestämmelse, även om det i vissa fall kan vara så att en
bestämmelse i miljöprövningsförordningen endast delvis motsvaras av projekt på MKBSida 2

direktivets bilaga II. De bestämmelser med C verksamheter som delvis motsvaras av projekt
på bilaga II har placerats i kategorin ”Behovsbedömning”. Naturvårdsverket bedömer att den
extra regelbörda detta medför är relativt liten, och att lagstiftningen skulle bli alltför
komplicerad om man skulle försöka att skilja ut och särskilt reglera endast de verksamheter
som omfattas av bilaga II.”
Denna möjlighet finns dock för projekt med betydligt större miljöpåverkan, där olika
verksamheter faller mellan bilaga I och bilaga II i MKB-direktivet. Detta gäller t.ex. för Kapitel
4 - Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus
och annat 3§, Kapitel 15 - Stål och metall 2§, Kapitel 21 - Gas- och vätskeformiga bränslen, el,
värme och kyla 7§, Kapitel 28 - Rening av avloppsvatten 1§ och Kapitel 29 – Avfall 27§, 32§,
37§, 61§, 62§, 63§, 66§, 72§. Sveriges Tvätteriförbund ifrågasätter Naturvårdsverkets syn på
att lagstiftningen skulle bli alltför komplex om en liknande urskiljning skulle göras för C
verksamheter. Förbundet ser istället att en liknande bedömning som gjorts i relation till
Kapitel 4 borde göras även för verksamhetskod 39:30, med effekten att punkt 4 inom denna
kod (anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 1
kilogram i kemtvätt) inte bör behäftas med krav på behovsbedömning. Detta särskilt då
verksamheten är anmälningspliktig och eventuella skyddsåtgärder kan behandlas i
anmälningsärende.

Förslag kopplat till Kapitel 31 Textiltvätterier
Naturvårdsverket anger i Bilaga 1 sid 87 de verksamheter som omfattas av verksamhetskod
93.10 i Miljöprövningsförordningen. Sveriges Tvätteriförbund instämmer i Naturvårdsverkets
bedömning att miljöpåverkan är begränsad och att eventuella skyddsåtgärder kan behandlas
i eventuellt anmälningsärende.

Avslutningsvis
Sveriges Tvätteriförbund ser positivt på möjligheterna att justera förslaget på ett sätt som på
alla sätt bibehåller skyddet för miljön, men där onödig byråkrati och kostnader inte riskerar
att slå hårt mot enskilda näringsidkare. Förbundet besvarar gärna eventuella frågor från
Naturvårdsverket om sådana skulle finnas kopplat till vårt remissvar.

Kontaktuppgifter
Sveriges Tvätteriförbund
Box 186
201 21 MALMÖ
daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se
Mobil: 070 511 36 85
www.tvatteriforbundet.se
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