
Biltvätt på rätt sätt
Tvätta inte bilen på gatan
Tvättvattnet förorenar
Det händer att bilägare tvättar sina bilar på gatan. 
Tvättvattnet rinner då ned i dagvattenbrunnar och 
sedan vidare ut i närmaste dike, bäck eller å för att 
så småningom hamna i Mälaren eller någon annan 
sjö. Tvättvattnet innehåller en mängd föroreningar 
som inte är bra för miljön, t ex oljerester, metaller, 
lösningsmedel och näringsämnen. 

Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att 
släppa ut tvätt- och spolvatten från biltvätt i  
dagvattennätet och därmed i vattendragen. 

När du tvättar för hand
• Tvätta aldrig bilen på gatan eller  asfalterad 

mark. Ställ bilen på gräsmatta eller grusgång 
istället. Där kan tvättvattnet tas upp av marken 
och renas av markens mikroorganismer.

• Vaxa och tvätta eller skölj av bilen ofta. Det 
blir då lättare att göra ren bilen och du  slipper  
använda starka rengöringsmedel.

• Välj miljömärkta bilvårdsmedel eller använd 
vanligt diskmedel. Låt medlet verka i minst 
5-10 minuter. Då får du bra resultat  även med 
milda bilvårdsmedel.Välj tvätthall med avancerad rening

Tvättvattnet från tvätthallar innehåller ämnen som 
stör reningsprocessen i avloppsreningsverken och 
försämrar slammets kvalitet. Åk därför till en tvätt-
hall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening 
av tvättvattnet.

Utrustning för avancerad rening av tvättvattnet  
från tvätthallarna har börjat att installeras och inom  
några år kommer alla tvätthallar att ha sådan rening. 

I Järfälla finns det i dagsläget åtta tvätthallar med  
avancerad rening av tvättvattnet. 

• Autoclean - Järfällavägen 106

• Bilia - Dackevägen 5

• Dirt - Skälbyvägen 52

• OKQ8 - Datavägen 1, med Tvätta själv-hall

• OKQ8 - Jättevägen 1, med Tvätta själv-hall

• OKQ8 - Värmevägen 1

• P.E. Petrol - Enköpingsvägen 199

• Preem  - Herrestavägen 35

• Circle K Jakobsberg  - Aspnäsvägen  23

• Circle K Veddesta - Veddestavägen  26

Viktigt att tänka på
•    Tvätta inte bilen på gatan.

•  Motortvätta inte själv. Låt en särskilt utrustad  
 verkstad ta hand om motortvätten.

• Tvätta inte med produkter som innehåller  
 lösningsmedel som lacknafta, mineralolja, white  
 spirit, varnolen, dilutin eller liknande.

• Överdosera inte rengöringsmedel. Bilen blir inte  
 renare men miljön belastas i onödan.

• Häll inte förbrukad kylarglykol i avloppet. Lägg  
 det istället i ”röda lådan” om du är en privat- 
 person eller skicka det som farligt avfall om du  
 har ett företag.
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Vill du veta mer? Kontakta oss på  
miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Ring 08-580 285 00 eller skicka e-post till 
miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se.  
Läs mer på www.jarfalla.se.
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