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Bedömning av lackdoft i omgivningen vid
kvarteret Tändstickan 2
I samband med samrådet till detaljplan för kvarteret Tändstickan 2 inkom en synpunkt
från RBS Nordisk Renting om att fastigheten Göteborg Kallebäck 2:4 använder
lackfärger som kan orsaka lackdoft i området.
Fastighet Göteborg Kallebäck 2:4 ligger söder om aktuellt planområde. Fastigheten är
uthyrd till Din Bil Sverige AB (Bolaget) vars verksamhet utgörs av såväl bilförsäljning
som verkstad.
Verkstadsdelen utgörs främst av reparation av krockskadade bilar och i samband med
det lackeras ibland den reparerade delen av bilen om.
Nuförtiden är i stort sett all lackfärg som används för den här typen av verksamhet
vattenburen vilket innebär att bäraren i färgen är vatten (i motsats till
lösningsmedelsburen färg där lösningsmedel är bäraren). Även i vattenburen färg
förekommer lösningsmedel men i en klart mindre andel jämfört med
lösningsmedelsbaserad (det är främst lösningsmedel som kan ge upphov till lukt vid
lackering).
Bolaget redovisade i sin senaste Miljörapport att produkter innehållande 4553 kg VOC
(lösningsmedel) köptes in under 2014. Se bifogat dokument i Bilaga 1 (tidigare
redovisade mängder hade Bolaget informerat ÅF om via telefonkontakt 2015-05-13).
Det ska dock poängteras att all VOC som köps in inte avgår till luft. En produkt kallad
28-0 Cellulosaacetat (Thinner) används enligt bolaget för rengöring av lacksprutor
(totalt redovisades 2670 kg inköpt under 2014). Produkten återvinns vid rengöringen i
slutna kärl för att sedan skickas som farligt avfall. Den totala mängden VOC som avgår
till luft i samband med lackering av krockskadade bilar bedöms därmed vara i
storleksordningen 2 ton per år.
Verkstadsdelen med reparation av krockskadade bilar arbetar i tvåskift under vardagar
(måndag-torsdag medan fredagar är normal arbetstid). Lackering av bilar kan därmed
förekomma mellan kl. 08:00-24:00 under vardagarna (fredagar fram till kl. 16:00).
Utsläppen av lösningsmedel sker dock inte kontinuerligt utan förekommer
oregelbundet under dessa timmar (i samband med lackering).
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MEMO
Mängderna lösningsmedel som används i samband med reperationslackering och som
släpps ut i omgivningen bedöms som relativt små. Eftersom i stort sett all färg som
används vid anläggningen är vattenburen bedöms haltnivåerna av lösningsmedel i
utsläppet vara relativt låga och snabbt spädas ut i omgivningsluften. Bolagets bidrag
av lukt vid de planerade bostäderna i kvarteret Tändstickan 2 bedöms därmed som
litet. Utblåset från lackeringsdelen är dessutom beläget i den delen av verksamheten
(sydöstra delen närmast E6an och ICA Maxi) som ligger längst bort från Tändstickan 2.
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