
när du ska tvätta din bil

Hur tvättar jag bilen 
på bästa sätt för miljön?
För att rengöra din bil så skonsamt som möjligt 
för naturen; gör så här, 

Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en ”gör-det-själv-hall” eller i en 
miljögodkänd automatisk biltvätt. De har anläggningar, med t ex oljeavskiljare, 
som tar bort föroreningarna som oljerester och lösningsmedel. Många biltvättar 
återanvänder dessutom sitt vatten efter reningen.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång bör du inte stå på en 
asfalterad yta. Välj en grusplan eller gräsmatta, där föroreningarna delvis kan 
fångas upp. Det är också viktigt att inte stå nära vattendrag, dagvattenbrunnar 
eller dricksvattenbrunnar.

Tvätta aldrig bilen på gatan!

Vad innehåller biltvättmedel?
Bilschampo och avfettningsmedel innehåller farliga tensider och andra kemikalier. 
Rester av olja och tungmetaller från bilen följer också med i tvättvattnet från bilen. 
Om du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner tvättvattnet direkt via 
dagvattennätet till en sjö, havet eller annat vattendrag i närheten. Det förorenade 
tvättvattnet är skadligt både för människor och miljö. Därför är det viktigt att inte 
tvätta bilen på gatan!
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Läs mer.... ->

när du ska tvätta din bil
Tänk på miljön 



Vilket bilschampo är det bästa ur miljösynpunkt?
Både i bilschampo och avfettningsmedel fi nns ämnen som kan skada eller störa djur 
och växter. Var därför noga med att använda miljömärkta bilvårdsprodukter, ofta 
räcker det med vanligt diskmedel eller såpa. Om du vaxar bilen regelbundet fastnar 
inte smutsen så lätt och du slipper använda starka rengöringsmedel när du tvättar den.

Vad säger lagen?
I miljöbalken fi nns regler som säger att alla som gör något som kan skada miljön (t.ex. 
tvättar bilen), ska förebygga och hindra att en sådan skada sker. Lagen säger även att 
alla ska välja att använda sådana kemiska produkter som ger minst skada på naturen. 
Det betyder i det här fallet att man ska välja miljömärkta produkter, då sådana fi nns, 
att tvätta bilen med.

Vill du ha mer information eller har du några frågor?
Kontakta gärna oss på miljö- och byggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun, 
tfn 0416-272 09 (exp).


