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Vattnet på jorden går runt i naturens ständiga kretslopp och används om och om igen 

av människor, djur och växter. Därför måste vi 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 väl-

jer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det 

smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, 

sjöar och vattendrag. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa.

Två steg mot en bättre miljö: 

1. Tvätta din bil i en biltvätt. 

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en 

modern biltvättsanläggning, antingen en automatt-

tvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggning-

ar renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligt-

vis att du väljer en miljömärkt biltvätt. 

2. Använd miljömärkta produkter. 

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvätt-

vattnet kommer från bilschampo och avfettnings-

medel. Idag finns det miljömärkta produkter för både 

biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva 

som de gamla produkterna. 

 

Därför är tvättvattnet farligt. 

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetal-

ler, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier 

från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara 

skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvätt-

vattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de 

flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så 

hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Re-

ningsverken är inte byggda för att rena de miljöfar-

liga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och 

med skada reningsprocessen. 
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Skara kommun  
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön 
 
Tvätt av motorfordon  
8§  
För att undvika förorening av yt- och grundvatten ska tvätt av motorfordon ske i för 
ändamålet avsedd anläggning. 
  
Tvätt av motorfordon ska inte ske:  
På hårdgjorda ytor (belagda med asfalt eller betong) inom områden med detaljplan 
eller i tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbe-
stämmelser, där tvättvattnet utan föregående oljeavskiljning avleds till dagvattensy-
stem, sjö eller vattendrag. 
 
Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemikalier kan ske om for-
donet står på mark* utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö el. 
dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter som kan påverkas.  
 

* Plan gräsbevuxen mark eller grusplan är godtagbart. 
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