
Fyra av tio värmlänningar tvättar bilen hemma - trots miljöriskerna
Fortfarande väljer många att tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten vilket är direkt skadligt för miljön. Enligt en ny
undersökning från Hållbar biltvätt är invånarna i Värmland näst värst i Sverige, där så många som 45 procent av bilägare väljer
att tvätta bilen hemma på gården eller gatan.

När man tvättar bilen på gatan följer de farliga tungmetallerna kadmium och bly med och spolas rakt ner i dagvattenbrunnarna eller i naturen.
Där hamnar avfallet i vårt dricks- och badvatten. Trots det tvättar nära varannan värmlänning (45 procent) sin bil på gatan, visar Hållbar
biltvätts nya undersökning som genomförts bland 4018 privatpersoner i Sverige. Allra värst är norrbottningarna, där så många som 51 procent
tvättar bilen hemma. Rikssnittet ligger på 29 procent.

- Att vissa län sticker ut när det gäller biltvättande hemma kan ha flera förklaringar. En av dem kan vara att invånarna inte har tillräckligt nära
till en automattvätt. En annan förklaring kan vara okunskap. Man känner helt enkelt inte till miljöriskerna med att tvätta bilen på gatan eller
gården. Här har varje enskild kommun ett stort ansvar vad gäller möjligheten för biltvättar att etablera sig på orten, men också att
kommunicera ut varför man inte bör tvätta hemma, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Idag finns ingen generell lagstiftning vad som gäller vi hemmatvätt av bilen, utan det är upp till varje kommun att sätta egna riktlinjer. Dock
säger 38 procent av värmlänningarna att de inte fått någon information alls från sin kommun om vad som gäller vid biltvätt.

- Det är bekymmersamt att så många av invånarna saknar information från kommunen. Blir fler medvetna om riskerna så ökar det också
möjligheten att förändra deras vanor. Vi har alla ett individuellt ansvar att hjälpas åt, säger Robert Dimmlich.

De som är minst nöjda med kommunens information kring biltvättande är Jämtlänningarna, där 53 procent anger att de inte har fått någon
information alls.

Om undersökningen:
Biltvättsundersökningen genomfördes mellan den 12 och 21 mars 2018 av Yougov på uppdrag av Hållbar biltvätt. 4018 personer, varav 3241
bilägare, över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.

Grafik:

Vad tycker du om din kommuns information kring nackdelarna med biltvätt på gatan/garageuppfarten (Värmlands län)?

Alternativ Andel procent
Jag har inte fått någon sådan information alls          38%
Jag har inte fått någon information men har heller inget behov av det          28%
Jag är nöjd och har fått tillräckligt med information om vad som gäller          10%
Jag har fått information vad som gäller men inte tillräckligt           8%
Vet ej          16%

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Om Hållbar biltvätt
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Arbetet går ut på att minska och helst få bort biltvättandet på gatan. Genom upplysning och information kring miljöriskerna med
hemmatvättande är syftet att flera förstår hur högt pris naturen får betala. Målet är att så många som möjligt ska sluta tvätta bilen på gatan. 


