Tvätta bilen rätt
Du får detta informationsblad eftersom du är villaägare
inom Borås Stad. Detta är en del av Miljöförvaltningens
informationskampanj om biltvätt på gatan.
Miljöförvaltningen ser ett återkommande problem med
att kommunens invånare tvättar sina bilar på sin garageuppfart eller på gatan, vilket medför att miljö- och
hälsoskadliga ämnen hamnar i våra vatten. Därför vill vi
nå ut till dig direkt för att upplysa dig om hur man tvättar
bilen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Varför ska jag inte tvätta bilen hemma?
Om du tvättar bilen på gatan, gården, p-platsen eller garageuppfarten kan det förorenade tvättvattnet rinna orenat direkt ut i våra kommunala dricksvattentäkter, din eller din grannes vattenbrunn eller till närmsta badsjö. Detta kan vara skadligt för både växt- & djurliv, men även för
oss själva. Även om du har en golvbrunn i ditt garage kan orenat vatten rinna ut till antingen
dag- eller spillvattennätet och innebära negativa konsekvenser för vattenkvaliteten.
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Vad innehåller tvättvattnet?
De ämnen som förorenar vattnet kommer både från bilen och från de tvättkemikalier du använder. Exempel på föroreningar som kan komma ut i mark och vatten är olja och tungmetaller,
men det frigörs också däckpartiklar, bränslerester, vägmaterial och ämnen med hormonstörande
påverkan.

Vad säger lagen?
Enligt Miljöbalken ska man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på
människors hälsa eller miljön. Tvättvattnet från biltvätt räknas som avloppsvatten vilket enligt
Miljöbalken är förbjudet att släppa ut orenat, oavsett om tvättvattnet kommer från ett företag
eller en privatperson.
Det kan vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att
tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön. Det kan räcka med att innehållet i
tvättvattnet typiskt sett skulle kunna skada miljön.

Var och hur ska jag tvätta bilen?
Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar.
Biltvättsanläggningarna ska vara anpassade för att ta emot och rena de föroreningar som följer
med tvättvattnet.
Tvätta bilen regelbundet, då sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta (genom till exempel
Kemikaliesvepet, Bra Miljöval eller Svanen). Men även om du tvättar med miljöanpassade rengöringsmedel så kan de inte släppas rakt ut i närmaste vattendrag. Det är därför viktigt att tvätta
bilen i en anläggning anpassad för fordonstvätt.

Har du frågor? Kontakta oss gärna!
MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS 501 80 Borås
BESÖKSADRESS Sturegatan 42
TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.se
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