
Biltvätt 
Tvätta bilen på rätt sätt! 

Miljöenheten Laholms kommun 



Hur brukar du tvätta din bil?  
I Laholms kommun finns fler än 14 000 registrerade bilar. När de tvättas 

på gatan rinner vattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och orenat vidare 

ut i naturen. 

Enligt en opinionsundersökning tvättar 26 procent av bilägarna i Sverige 

(37 procent av dem som bor i villa) bilen på gatan – samtidigt som nio av 

tio vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. Två av tre har dess-

utom nära till en biltvätt. 

Så mycket som 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton bilvårdsprodukter och  

2 000 ton olja riskerar att spridas i naturen i Sverige varje år på grund av 

att bilägare väljer fel sätt att tvätta sitt fordon. På en biltvätt tas däremot 

resterna omhand på ett mer miljövänligt sätt. 

 

 

Vattnet på jorden går runt... 
...i naturens ständiga kretslopp och används om och om igen av människor, 

djur och växter. Vi måste vara rädda om denna livsavgörande resurs och 

vårda den för kommande generationer. 

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att 

många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parke-

ringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar  

och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. Detta måste vi hjälpas åt  

att stoppa. 



Två steg mot en bättre miljö  
Tvätta bilen i en riktig fordonstvätt 

Tvätta inte bilen hemma på gatan. Åk istället till en fordonstvätt eller tvätta  

för hand i en tvätthall. I dessa anläggningar renas tvättvattnet. Många av  

biltvättarna återanvänder även det renade tvättvattnet. Det allra bästa är natur- 

ligtvis att välja en miljömärkt biltvätt. Ett tips är att passa på att tvätta bilen  

när du tankar. 

 

Använd miljömärkta produkter 

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bil- 

schampo och avfettningsmedel. Det finns miljömärkta produkter för både  

biltvätt, avfettning och bilvax. 

 

Därför är tvättvatten farligt  
Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller (bly, kadmium, zink,  

krom och nickel), asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från  

bilvårdsmedel.  

 

Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om  

tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i  

närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk.  

Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns  

i tvättvattnet och detta kan påverka reningsprocessen negativt.  

 

Här hittar du miljömärkta biltvättar i hela landet: 

www.svanen.se 

www.hallbarbiltvatt.se/vara-medlemmar/    

 

  

http://www.svanen.se/
https://www.hallbarbiltvatt.se/vara-medlemmar/


Har du frågor eller funderingar,  

kontakta gärna oss på miljöenheten.  

 

Växel: 0430-150 00 

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se  

Besöksadress: Humlegången 6, Laholm  

Miljöenheten  Laholms kommun 


