Miljöförvaltningen informerar

Biltvätt

Många bilägare tvättar sin bil på garageuppfarten eller ute på gatan. Det är
olämpligt med tanke på att det smutsiga vattnet går direkt ut till åar eller hav.
Använd istället en fordonstvätt med reningsanläggning.
Tvättvattnet innehåller bland annat oljor, tensider och
rester av asfalt. Dessa ämnen kan orsaka allvarliga skador
på växt- och djurliv.
Så säger lagen
Kraven på rening av tvättvatten bygger på miljöbalkens
hänsynsregler. Dessa regler säger att alla som driver en
verksamhet ska förebygga och förhindra att skador på
miljön uppkommer. Detta gäller även för privatpersoner.
Därför ska du undvika att tvätta din bil så att föroreningarna
riskerar att ledas till öppna diken och dagvattenbrunnar.

Miljöanpassad biltvätt
Det bästa alternativet är att tvätta bilen på en fordonstvätt
med reningsanläggning. Reningsanläggningen gör att
stora delar av föroreningarna skiljs bort. Vattnet leds
sedan till det kommunala reningsverket som renar vattnet
ytterligare innan det når Öresund. Naturvårdsverket har
satt gränsvärden för hur mycket metall- och oljehalter
tvättvattnet, som lämnar en fordonstvätt, får innehålla.

Bilvårdsprodukter
Många bilvårdsprodukter innehåller ämnen som är
skadliga för människans hälsa och miljön. Alla bilschampon innehåller till exempel tensider som kan skada
växt- och djurlivet i våra vatten.

Fördelen med miljöanpassade bilvårdsprodukter är att de
innehåller tensider som bryts ner snabbare och lättare av
naturen.
Kallavfettningsmedel innehåller lacknafta som i sin tur kan
innehålla aromater. Aromaterna är skadliga både för miljön
och människors hälsa. Därför bör du välja ett aromatfritt
avfettningsmedel.
Miljömärkta rengöringsprodukter som är märkta med Bra
miljöval eller Svanen hittar du på svanen.nu och snf.se.

Fordonstvätten renar vattnet
I Helsingborg är alla större fordonstvättar utrustade med
efterföljande rening av tvättvattnet. Om du föredrar att
tvätta bilen själv så använd helst en gör det själv-hall, en så
kallad GDS-hall. Alla GDS-hallar i Helsingborg är utrustade
med slam- och oljeavskiljare som anslutits till kommunens
reningsverk. Miljöförvaltningen gör återkommande
kontroller på samtliga anläggningar för fordonstvätt i
Helsingborg.
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