
BIDRA TILL EN  
BÄTTRE VATTENMILJÖ 

– VÄLJ BILTVÄTTEN 

Tvättvattnet från bilar innehåller många ämnen och föroreningar som är 
skadliga för både människor och miljö. När bilen tvättas på gatan eller 
tomten rinner föroreningarna ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i 
vatten drag, sjöar och hav. På en tvättanläggning renas vattnet och en stor  
del av föroreningarna tas omhand. Därför ska bilen alltid tvättas på biltvätten.



Passa på  
att tvätta bilen  

när du gör andra ärenden,  
till exempel tankar.  

Det sparar tid och drar  
ner på onödigt  

bilåkande.

Riktiga biltvättar är utrustade med en mängd olika lösningar för att
hantera och avskilja föroreningar. Till exempel finns vattenrenings
utrustning och oljeavskiljare. Detta gäller både automatiska  
biltvättar och gördetsjälvhallar.

Dessutom omfattas alla biltvättar av regler för hur kemikalier och avfall
tas om hand, samt rutiner för kontroller av verksamheten. Större
anläggningar inspekteras till exempel regelbundet av kommunens
miljökontor. Många biltvättar är dessutom miljömärkta.

SNABBA TVÄTTIPS

VAD ÄR GREJEN
MED BILTVÄTTEN?

Använd miljömärkta
bilvårdsmedel när du

tvättar bilen i en
gör-det-själv-hall.

En miljömärkt
biltvätt är alltid det

bästa valet.



Den stora nackdelen med att tvätta bilen på gatan eller parkeringen är 
att smutsvattnet inte renas alls efter tvätten. Istället rinner det rakt ner  
i dagvattenbrunnarna – och direkt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Det smutsiga tvättvattnet är fullt med farliga ämnen som lösgjorts från 
bilen, tillsammans med sådant som ingår i bilvårdsprodukter. Till  
exempel rör det sig om olje och asfaltsrester, nickel, kadmium, krom, 
bly samt andra tungmetaller och giftiga ämnen. Det bör varken fiskar 
eller människor simma runt i.

SNABBA MEN VIKTIGA SIFFROR
Källa: Svensk Bensinhandel, svanen.se

VARFÖR ÄR DET SÅ DÅLIGT ATT TVÄTTA 
BILEN PÅ GATAN ELLER TOMTEN?

30
VARJE ÅR GENOMFÖRS

BILTVÄTTAR I SVERIGE.
MILJONER

20 MILJONER AV DEM ÄR

FULTVÄTTAR
SOM SKER DIREKT

PÅ GATAN.
TONVIS
& TUSENTALS TON OLJA
MED TUNGMETALLER
RISKERAS ATT SPRIDAS I NATUREN,
BARA PÅ GRUND AV HEMMATVÄTTAR.



Har du några frågor?  
Välkommen att kontakta oss på nackavattenavfall.se/kontakt 

MYT:
”Att tvätta hemma är inte värre än att det regnar på bilen”.

Det stämmer inte. Regnvattnet löser inte upp olje- och asfalts-
rester samt andra svårlösta föroreningar som fastnat på bilen. 
Dessutom innehåller regn inte de miljöfarliga ämnen som kan 
finnas i bilvårdsprodukter.

MYT:
”Bilvårdsprodukter som är bättre för miljön är sämre på att
göra rent”.

Det stämmer inte. Miljömärkta bilvårdsprodukter gör lika rent 
som andra och de får dessutom ofta toppresultat i tester.

MYT:
”Det är lugnt att tvätta bilen på gatan om jag använder miljö
märkta bilvårdsprodukter”.

Det stämmer inte. Smutsen som lossnar från bilen när den blir
tvättad innehåller också föroreningar som inte får hamna i  
naturen. Även om miljömärkta bilvårdsprodukter är bra så är de  
inte miljöanpassade för att sköljas ut direkt i naturen.

VANLIGA MYTER OM  
ATT TVÄTTA BILEN

Nacka vatten och avfall AB är ett kommunalt aktiebolag som  
levererar säkra vatten och avfallstjänster för alla som besöker,  
lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra tjänster skapar  
vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

?


