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  2020-06-09 
 
 
  Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 

Dnr Mbn 2020-170 
Redovisning av 2020 års kampanj - Ren Bil 
 
Bakgrund 
Järfälla kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen driver ett projekt kallat Ren bil 
i samråd med VA-avdelningen och kommunikationsavdelningen. Projektets syfte är 
att med hänvisning till miljöbalken 26 kapitlet 1 § bedriva information för att minska 
utsläpp av miljöstörande ämnen från biltvättar som sker på gatan och skydda vårt 
dricksvatten i Mälaren. Istället är det bättre att tvätta bilen i en biltvätt med avance-
rad rening där till exempel oljor och metaller renas bort. Projektet har pågått sedan 
2006.  
 
Under projektets gång kom det upp frågor hur verksamheter som är obemannade 
eller har ett lågt pris ska kunna vara med i kampanjen. Detta ledde till att projektet 
fick flyttas fram till maj månad istället för den vanliga månad som varit april. För-
skjutningen ledde till ökad arbetsbelastning för medverkande avdelningar och då fick 
det nya inslaget med Beachflaggor och pendelgångsaffischer som tidigare varit med 
utgå. 
 
Den juridiska granskningen som skedde av kampanjen visar att man av konkurrens-
skäl bör tillåta nya verksamheter att vara med. Vi bestämde också att priset för en 
tvätt inte måste vara dyrare än 165 kronor för att kupongen ska gälla. 
 
Resultat 
I slutet av april skickades 33 000 rabattkuponger ut till alla hushåll i kommunen där 
de erbjuds rabatt på biltvätt som är ansluten till en godkänd reningsanläggning. Totalt 
antal insamlade kuponger som använts är 1588 stycken 2020. 
 
Andra inslag som marknadsfört kampanjen är; 
 

 Inlägg på Facebook som nått 15 044 personer med 98 stycken inläggsreaktio-
ner och 2 delningar 

 Annons i ”Mitt i” i början av maj 
 På webben, jarfalla.se, som första nyhet i början av maj  

 
Medverkande företag enligt lista på webben: 

 Circle K, Aspnäsvägen 23 i Jakobsberg 
 Circle K, Veddestavägen 26 i Veddesta 
 OKQ8, Datavägen 1 i Viksjö (har även Gör det själv-hall) 
 OKQ8, Jättevägen 1 i Kallhäll (har även Gör det själv-hall) 
 OKQ8, Värmevägen 1, Jakobsberg 
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 P.E. Petrol, Enköpingsvägen 199 i Kallhäll 
 Preem, Herrestavägen 35 i Barkarby 
 Autoclean, Järfällavägen 106 (handtvätt)(ej med på kupongen enligt eget 

önskemål) 
 Bilia, Dackevägen 5 (obemannad station) 
 Dirt, Skälbyvägen 52 (abonnemang, obemannad) 

 
Slutsats 
Det är färre insamlade kuponger 2020 än tidigare år. Nedgången är cirka 50 % och 
beror antagligen på senareläggningen av kampanjen och att bilarna inte är så smutsi-
ga i maj som de är i april. Det är också ovisst hur mycket Coronaläget har betytt. För 
statistik se nedan. 
 
Nästa år är det 15-års jubileumför kampanjen. Arbetet  bör starta redan i mitten av 
januari med en träff för deltagande bensinstationer/tvättar med avancerad tvättutrust-
ning och rening för att dra upp riktlinjerna för kommande kampanj. 
 
 
 
 
Anneli Åstebro 
miljöinspektör 
 
 
 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal 
kuponger 

766 855 1279 1423 2633 1701 515 2184 1950 2603 2430 3124 2648 1588 

Antal 
hushåll 

12500 12500 12500 12500 28780 29400 29400 29800 29800 32000 33000 33000 33 000 33000 

Resultat  6,1% 8,8% 10,2% 11,4% 9,1% 5,8% 1,7% 7,3% 6,5% 8,1% 7,4% 9,5% 8,0% 4,8% 


