Tvätta inte bilen på gatan
Faktablad Miljökontoret

Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ofta lösningsmedel och
tensider som skadar både människor
och miljö. Vid biltvätten löses dessutom olja och tungmetaller från den
smutsiga bilen ut i tvättvattnet. Detta
gäller oavsett om du använder miljövänliga tvättmedel eller endast spolar
av bilen med vatten.

Vad säger lagen?

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner vattnet ut i en dagvattenbrunn som inte
är ansluten till något reningsverk. Det förorenade
tvättvattnet går då orenat ut i bäckar och åar och
hamnar till sist i någon sjö eller i havet. I Eskilstuna
hamnar tvättvattnet oftast i Eskilstunaån och slutligen i Mälaren. Stockholm tar sitt dricksvatten
ur Mälaren.

Istället för att tvätta bilen på
gatan…

Varför är det farligt?
I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan förgifta och skada vattenlevande
djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller
sådana ämnen.
Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel
och tensider som kan vara giftiga och skadliga
både för oss människor och för livet i vattnet. När
bilen tvättas hamnar olja och tungmetaller från
den smutsiga bilen i tvättvattnet. Olja och tungmetaller är giftiga och skadliga för miljön.

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken ska avloppsvatten
avledas och renas eller tas om hand på något sätt
så att olägenhet för människors hälsa och miljön
inte uppkommer. Att tvätta bilen på gatan är, med
tanke på att tvättvattnet orenat går ut i sjöar och
vattendrag via dagvattensystemet, ett felaktigt sätt
att hantera tvättvattnet.

… tvätta den i en gör-detsjälv-hall eller i en miljögodkänd automatisk biltvätt. Där
kan man bättre ta hand om
det miljöfarliga tvättvattnet
eftersom avloppet är kopplat
till en intern reningsanläggning och därefter leds vattnet
till det kommunala reningsverket. Vid enstaka rengöringar kan du ställa dig på
din grusplan eller din gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar.
Vid tvätt på grus eller gräs
så sker en naturlig rening av
tvättvattnet via infiltration
i marken. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på
någon annans tomt!

Använd miljöanpassat!
När du tvättar din bil ska du använda miljö
anpassade rengöringsmedel. Annars är tvätten
inte accepterad ur miljösynpunkt. Om du måste
använda avfettningsmedel ska detta ske vid en
anläggningen för fordonstvätt. Använd endast
miljöanpassade avfettningsmedel. Det är i regel
bara under vinterhalvåret som bilen behöver
avfettas.
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