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Om Hållbar biltvätt 
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Vår vision är att så 
många som möjligt ska avstå från att tvätta bilen på gatan och istället välja kontrollerade biltvättar. Genom 
upplysning och information hoppas vi att fler ska förstå miljöriskerna med biltvättande hemma. 

Pressmeddelande 20 oktober 2020 

Östersund är en av Sveriges bästa kommuner på information om 

rätt biltvätt 

Miljöinitiativet Hållbar biltvätt har för tredje året i rad genomfört tävlingen Årets 

biltvättarkommun. Baserat på årliga den årliga undersökning om hur Sveriges kommuner 

arbetar för att informera sina invånare om miljöriskerna med biltvätt hemma, korades 

Östersunds kommun till en av de tre bästa i landet.  

 

Biltvätt hemma är för många bilister ett känt miljöproblem. Smutsvattnet innehåller farliga 

tungmetaller och ämnen som orenat rinner ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i våra 

sjöar. Trots detta gör fortfarande var tredje bilist just det istället för att ta sig till en 

biltvättsanläggning.  

För att lyfta problematiken och skapa förändring har Hållbar biltvätt för tredje året i rad 

utsett Årets biltvättarkommun- Sollentuna i år tog hem vinnartiteln, följt av Kristinehamn på 

en andra plats och Östersund som blev tredje bästa kommun i Sverige.  

- Östersund har visat på ett stort engagemang och intresse när det kommer till att informera 

invånarna om hur man kan tvätta bilen utan att skada miljön. De är ett gott föredöme och 

kan förhoppningsvis inspirera andra kommuner att göra samma sak, säger Robert Dimmlich, 

vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt. 
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Östersunds kommun har på ett kreativt och lättsamt sätt informerat och uppmanat sina 

kommuninvånare till att inte tvätta bilen hemma på gatan. Detta har de gjort genom tydlig 

information på kommunens hemsida, innehåll på sociala medier, ett inslag i radio och eget 

rörligt material. I sin informationsinsats har de även anammat och förmedlat Hållbar biltvätts 

uttryck ”fultvätt” till sina kommuninvånare. 

I Sverige saknas det en generell lagstiftning kring biltvätt på gatan, däremot har varje enskild 

kommun möjlighet att själva sätta upp riktlinjer eller förbud inom vissa områden. Detta har 

också Östersunds kommun gjort genom ett förbud mot att tvätta bilen på gatan i centrala 

Östersund eftersom dagvattnet rinner ut i den närliggande vattentäkten.  

 

Om utnämningen Årets biltvättarkommun 2020: 

Hållbar biltvätt gick i augusti 2020 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på 

hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 168 av 

landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt tre kommuner som utmärkte sig: Sollentuna, 

Kristinehamn och Östersund. Vinnaren, Sollentuna kommun, erhåller förutom äran ett pris i form av en blå 

glasdroppe som symbol för rent vatten. Utnämningen infördes år 2018. Första året vann Enköpings kommun 

och året därpå vann Kristinehamns kommun.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel  

Mobil: 070 – 283 91 15 

E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se  

Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se  

 

Bilagor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges 10 bästa biltvättarkommuner 

1. Sollentuna  

2. Kristinehamn  

3. Östersund 

Plats 4–10 (utan inbördes ordning): 

Sundbyberg 

Mjölby  

Karlstad 

Kristianstad 

Mönsterås 

Trollhättan 

Trosa 
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2020: Har kommunen de senaste 12 månaderna aktivt gått ut med information till 

kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan? 
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