
Skydda vårt vatten –  
tvätta inte bilen på gatan 
Tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall och använd miljöanpassade bilvårds-
produkter.

Undvik att tvätta bilen på gatan eller på en par
keringsplats. De hårda ytorna gör att föro renat 
tvätt vatten som innehåller oljerester, metaller, 
kemi kalier, däckpartiklar, tensider och väg
material rinner ned i dagvattenbrunnar och går 
orenat ut i vatten drag och sjöar. Det allra bästa 
är att  tvätta bilen i en biltvätt, och helst en miljö
märkt.

Det finns biltvättar som har mycket bra 
rening av sitt avloppsvatten. Fråga gärna 
om biltvätten som du besöker har rening av 
sitt vatten. Du kan också själv tvätta bilen 
i en gördetsjälvhall där smutsvattnet tas 
om hand och renas innan det släpps ut till 
avloppsvatten nätet. 

Vid enstaka avspolning av bilen kan du 
ställa dig på en grusplan eller gräsmatta 
långt från vattendrag, dagvattenbrunnar 
och dricksvatten brunnar. 

Var rädd om grundvattnet
I Uppsala kommun finns flera känsliga om
råden, bland annat Uppsalaåsen som försörjer 
Uppsala stad, Björklinge, Bälinge, Storvreta och 
Lövstalöt med dricksvatten. Eftersom nästan 
hela Uppsalaåsen är vattenskyddsområde 
måste du vara extra försiktig så att inte föro
reningar kommer ner i grundvattnet. 

Miljöanpassade bilvårdsprodukter
I dag finns det miljömärkta produkter för både 
biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bil
schampo och avfettningsmedel finns bland 

annat tensider, som kan skada vattenlevande 
djur och växter. Fördelen med miljöanpassade 
schampon är att tensiderna bryts ner lättare. 
Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter, 
även om du tvättar bilen i en gördetsjälvhall.

Försiktighetsprincipen
I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler 
som är till för att skydda miljön och människors 
hälsa. Reglerna gäller både företag och privat
personer.

Det står bland annat att alla som bedriver 
eller planerar att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan ha påverkan på miljön 
ska vidta de försiktighetsmått som behövs för 
att förebygga eller hindra att verksamheten 
eller åtgärder medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller för miljön.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se  

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen
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