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I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år. Av dessa är det 

cirka 15 miljoner som görs på biltvätt, resten är fultvättar.  

 

 

 

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på 

grund av att många väljer att fultvätta sin bil. Vattnet på jorden går 

runt i naturens ständiga kretslopp och används om och om igen av 

människor, djur och växter. Därför måste vi tänke på vad vi 

släpper ut i miljön, så att även kommande generationer kan ta del 

av rent och friskt vatten.  

 

 

 

Fultvätt = tvätt på garageuppfart eller 

gata där orenat vatten rinner, via 

dagvattenbrunn, direkt ut i naturen och 

förorenar närmaste vattendrag, sjö eller 

hav. 



Tvättvattnet är farligt 

Tvättvattnet från biltvätten innehåller olja, tungmetaller, asfalt, 

däckrester och olika kemikalier från bilvårdsmedel. Ämnena är 

skadliga för människor, djur och växter. Om du tvättar bilen på 

gatan eller garageuppfarten hamnar tvättvattnet i dagvattnet. 

Dagvattnet leds ofta rakt ut i närmaste vattendrag eller sjö där 

växter och djur skadas av föroreningarna. Tänk även på att det 

kanske är där som ni badar eller fiskar!  

Dagvattnet med det förorenade tvättvattnet kan även ledas till det 

kommunala reningsverket. Reningsverken är inte byggda för att 

rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan istället 

skada själva reningsprocessen.  

Vad säger lagen? 

I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som 

gäller alla. De säger att det vi gör ska göras med den försiktighet 

som behövs för att inte skada miljön eller människors hälsa. 

Därför ska bilen inte tvättas på gatan eller garaguppfarten 

eftersom det innebär att föroreningar hamnar i dagvattnet, 

vattendrag och sjöar.  

Läs mer här 

Mitt vatten 

www.mittvatten.se 

Naturvårdsverket 

www.naturvardsverket.se 

 

 

 

 

http://www.mittvatten.se/
http://www.naturvardsverket.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvätta din bil i en biltvätt 

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en automatisk 

biltvätt eller gör-det-själv-hall. Där renas tvättvattnet från 

föroreningarna. Det bästa är om man kan välja en miljömärkt 

biltvätt.  

Se till att bilen har ett bra vaxlager, det gör att smutsen inte 

fastnar lika lätt och man behöver inte tvätta så ofta. Vaxen gör 

också att det inte behöver användas så mycket rengöringsmedel, 

ofta kan det räcka med att bara spola av den med vatten. 

Använd miljömärkta produkter 

 En stor del av de farliga ämnen som finns i tvättvattnet kommer 

från bilvårdsprodukter såsom bilschampo och avfettningsmedel. 

För att minska mängden farliga kemikalier är det bra att välja 

miljömärkta produkter. Exempel på miljömärkningar är Svanen, 

EU-blomman och Bra miljöval. 

   

Om du måste tvätta hemma 

Stå inte på hårdgjord yta såsom gatan eller garageuppfarten. 

Ställ istället bilen på gräsmattan eller en grusad yta. Då fångas 

föroreningar till viss del i marken och de kommer inte ut i 

vattendrag och sjöar.  

 

 

 


