Ren bil med rent samvete

Råd för att tvätta bilen rätt.

Det är enklare och viktigare än du tror att förena bilvård
med hänsyn till miljön. Här får du som privatperson några
tips om hur du tvättar bilen på bästa sätt.
Tvätta helst bilen i en biltvätt

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör det självhall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar
av föroreningarna från tvättvattnet.
Ett vaxlager skyddar bilen och gör den också lättare att hålla ren. Smuts biter sig
inte fast lika lätt och man behöver inte använda så starka rengöringsmedel.

Och om jag måste tvätta bilen hemma?

Undvik då att stå på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet rinner ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.
Ställ istället bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Marken kan till viss del fånga
upp föroreningar och bryta ner dem innan de når grund- och ytvatten.
Använd bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis Svanen eller
Bra Miljöval.

Visste du att tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet som används. Bl

Farligt avfall får aldrig hällas i avloppet

Tänk på att överblivna eller förbrukade kemikalier aldrig får hällas i avloppet.
De ska lämnas in på miljöstationen.
Exempel på sådant avfall är:
• Förbrukad motorolja.
• Förbrukad kylarglykol.
• Batterier och batterisyra.
• Produkter som innehåller lösningsmedel.
Miljöstationer finns i anslutning till en del bensinstationer och på återvinningscentralerna. Det kan även finnas mobila miljöstationer. Se din kommuns hemsida
för information och öppettider. För privatpersoner är det gratis att lämna avfall
på miljöstationen.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador
på miljön. Lagen gäller även privatpersoner.
Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar riskerar att hamna i dagvattenbrunnar, diken eller andra vattendrag där de kan göra skada.

Välj bilvårdsprodukter med miljömärkning

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Mer information finns på
www.svanen.se. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning.
Aktuella listor på miljöanpassade bilvårdsprodukter finns på
www.naturskyddsforeningen.se under Kemikaliesvepet.

land annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Inget som man vill bada i direkt.

© Foton: Fredrik Nyman/Johnér

Samverkan mellan VA-organisationer i Dalarna.

