Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute.
Tvättmedlen fungerar effektivare då.
Vaxa bilen regelbundet. Vaxet gör att smutsen inte
fastnar lika lätt på bilen och man behöver inte tvätta
så ofta. För att en välvaxad bil ska bli ren räcker det
oftast att spola av den med vanligt vatten.

Information om

BILTVÄTT
LAGSTIFTNING
Lagstiftning som är tillämplig vid biltvätt är bland annat:
• Miljöbalken (SFS 1998:808)
• Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer
(SFS 1998:941)

•
•

•

MER INFORMATION
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 0550-65154
Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
www.notisum.se
Lagtexter
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INFORMATION FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGEN

TVÄTTVATTNETS INNEHÅLL
Tvättvattnet då fordonet tvättats innehåller både föroreningar som tvättas bort
från bilen samt kemikalier från det bilvårdsmedel som använts. Vattnet innehåller bla kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester.
BILTVÄTTANLÄGGNING
På de flesta biltvättanläggningar finns ett reningsverk för att rena avloppsvattnet
från tvätten. Vid reningen avskiljs en stor del av föroreningarna som annars
följer med avloppsvattnet och hamnar i slammet i kommunens reningsverk.
Fråga där du tvättar om de har eget reningsverk.
Om du inte kan välja en biltvätt med eget reningsverk ska du ändå tvätta bilen
på någon biltvättanläggning eller gör- det- själv-hall. Då passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare till kommunens reningsverk. Fråga
gärna där du tvättar när de tänker installera eget reningsverk.
VARFÖR INTE GARAGEUPPFARTEN?
Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet med miljöfarliga ämnen såsom olja, tungmetaller mm via dagvattenledningar ut i närmaste
sjö eller vattendrag där djur och växter skadas. Tänk även på att det kanske är
där som ni fiskar eller badar på somrarna.
Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. Den
stora mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna i reningsverket och
försämrar slammets kvalitet.

TVÄTT- OCH AVFETTNINGSMEDEL
I bilschampon och avfettningsmedel finns ämnen som kan skada djur- och
växtlivet i sjöar och vattendrag tex tensider. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier, milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Fördelen med miljöanpassade medel är att deras tensider lättare och snabbare
bryts ner i reningsverk. Om bilen tvättas på gatan finns ingen reningsanläggning som tar hand om de miljöfarliga komponenterna i tvättvattnet,
utan de släpps ut helt orenade.
Avfettningsmedel som innehåller aromatiska lösningsmedel är giftiga och
skadliga både för oss människor och för livet i vatten. Det finns miljöanpassade avfettningsmedel som inte innehåller aromatiska lösningsmedel,
men som har visat sig fungera lika effektivt. Tänk på att tiden som avfettningsmedelet ska verka på bilen oftast är längre för ett miljövänligt avfettningsmedel än ett med aromatiska lösningsmedel.
För mer information om miljöanpassade rengöringsmedel se
www.miljo.goteborg.se (klicka på information och råd och sedan på
kemikalier)
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VAD GÄLLER?
I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som gäller alla.
Av hänsynsreglerna framgår att det vi gör ska vi göra med den försiktighet
som behövs för att inte skada miljön eller människors hälsa. Kemikalier
som kan medföra risk för miljö ska undvikas och miljövänligare alternativ
väljas. Biltvätt på gatan är inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler.
Om man tvättar bilen hemma någon enstaka gång, kan man göra det på en
gräsmatta eller grusad yta och välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Välj ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel.

