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Kriterier för miljöanpassade fordonstvättmedel
Miljöförvaltningen i Göteborg tog inom ramen för projek-
tet Kemikaliesvepet (1990-1993) fram kriterier för for-
donstvättmedel för professionellt bruk som publicerades i 
en rapport R 1992:15 ”Miljökrav på biltvättmedel”. 
Kriterierna från 1992 ersattes av nya kriterier år 2001 i rap-
porten R 2001:12, som ställde nya krav på biologisk lättned-
brytbarhet, viktning av toxicitet och en begränsning av 
flyktiga organiska ämnen. Vissa undantag tillkom för par-
fymämnen som en följd av miljöförvaltningens rapport R 
2005:5, ”Fragrances and Biodegradation” och beslut i mil-
jönämnden. Sedan 2011 är Naturskyddsföreningen huvud-
man för kriterierna med tillhörande lista. I denna version 
(2015:1) har kriterierna uppdaterats till CLP-förordningen, 
(EG) nr 1272/2008. Samtidigt har vissa textstycken aktua-
liserats och några förtydliganden gjorts. 

Kriterierna är kopplade till en lista på hemsidan www.
kemikaliesvepet.se där de fordonstvättmedel som klarar 
kriterierna listas.

Anpassning till rengöringssituationen
Valet av produkter behöver som regel anpassas efter situa-
tionen, t.ex. temperatur, nedsmutsningsgrad och typ av 
smuts. Under sommarhalvåret räcker det som regel att ren-
göra med ett schampo. Under del av vinterhalvåret kan det 
behövas någon form av avfettningsmedel för ”normal vin-
tersmuts”. Saltning och dubbdäck kan i kombination med 
låga temperaturer innebära särskilt svår smutssituation som 
kan kräva ett avfettningsmedel anpassat för svår vinter-
smuts.

Förenklat skulle man kunna tala om tre typer av medel:
•	Schampo (S)
•	Avfettningsmedel för normal vintersmuts (A-normal)
•	Avfettningsmedel för hård vintersmuts (A-asfalt)

Beteckningarna inom parentes fanns med för alla produk-
ter i den ursprungliga listan och gav användaren en bra 
information om vilken nedsmutsningssituation som pro-
dukten var avsedd att klara av. En del tillverkare på listan 
använder fortfarande dessa beteckningar för sina produk-
ter, vilket är till fördel för kunderna.

Av miljöhänsyn bör man inte använda kraftigare eller 
farligare medel än situationen kräver. Ett avfettningsmedel 
för hård vintersmuts ger oftast en större belastning på mil-
jön än ett schampo för sommarbruk. Genom att anpassa sig 
till årstid och grad av nedsmutsning och inte använda de 
kraftigare medlen på listan när de inte behövs så minskar 
man belastningen på miljön.

Anläggningar med egna reningsverk
Kraven i denna rapport utgår från en situation där avlopps-
vattnet efter oljeavskiljare avleds till kommunalt renings-
verk. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för for-
donstvätt med krav på rening och vattenåtervinning.

Bedömning av i vilken utsträckning kriterierna i denna 
rapport är relevanta för rengöringsmedel i anläggningar 
med särskilda installationer måste utgå från anläggningens 
utformning i det enskilda fallet. Man bör beakta de utsläpp 
som sker från anläggningen, inte enbart till vatten utan även 
till luft och via avfallet.

 

1. Inledning
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Dessa kriterier avser endast fordonstvättmedel för professionellt bruk och därför endast 
produkter som levereras i förpackningar på 3 liter eller mera. Utvändig rengöring av fordon 
(helfordonstvätt) skall vara ett användningsområde som rekommenderas av leverantören. 
Kraven är inte avsedda för bedömning av spolarvätskor, avrinningsmedel eller fordonsvaxer. 
Bedömning av s.k. vaxschampo kan ske, varvid vaxkomponenten utelämnas från bedömning.
 
Produkterna skall, när de finns tillgängliga på marknaden, vara anmälda till Kemikalie
inspektionens produktregister.

1. Vid bedömning skall samtliga komponenter i medlen redovisas och storleks ordning på 
ingående halter anges.  

2. Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid bedömning av produkten.   

3. Inga komponenter får i brukslösning med högsta rekommenderade koncentration leda 
till klassificering enligt CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008, i någon av faroklasserna 
för hälsofara eller fysikaliska faror.     
Från detta krav undantas komponenter som i brukslösning med högsta rekommende-
rade koncentration leder till klassificering,  enligt CLP-förordningen, med någon av följ-
ande faroangivelser:  
 
H302, Skadligt vid förtäring  
H304, Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna   
H315, Irriterar huden  
H318, Orsakar allvarliga ögonskador  
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation  
H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna  

4. För produkten skall gälla att:  

∑  C×SF  < 60 000 
      TOX 
C är koncentration av ämnet (mg/l)1  i brukslösning med högsta  
rekommenderade koncentration. SF är en säkerhetsfaktor som är: 
1 om det finns toxicitetsdata för alla tre trofinivåerna fisk, Daphnia och alg  
5 om det finns toxicitetsdata för två av trofinivåerna och  
10 om det endast finns toxicitetsdata för en av trofinivåerna  

2. Kriterierna

1  Ett samband där koncentrationen kan anges i procent finns under ”Förtydliganden och undantag”.
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TOX är ett värde som uttrycker den akuta toxiciteten. Som värde på TOX skall det lägsta 
LC50, IC50 eller EC50-värdet användas. 

5. Organiska ämnen och deras nedbrytningsprodukter skall vara lätt biologiskt nedbryt-
bara enligt OECD Guidelines nr 301 A-F. Från detta krav undantas konserveringsmedel. 
De konserveringsmedel som används skall dock ha påvisats vara inherent nedbrytbara 
enligt OECD Guidelines 302 A-C eller uppvisa >40 % nedbrytning vid test enligt OECD 
301 A-F. Det finns även undantag för en polymer och särskilda undantag för parfymäm-
nen.2  

6. Konserveringsmedel får inte vara potentiellt bioackumulerbara enligt OECD guidelines 
107, 117 eller 305.  

7. Produkten får inte innehålla komponenter som klassificerats som miljöfarliga enligt CLP-
förordningen, (EG) nr 1272/2008. Från detta krav undantas:  
 
• 
 
 
• 
 
 
 
  

8. Produkten får inte innehålla komponenter som i EU-harmoniserad, bindande klassifice-
ring klassificerats som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 A, 
1 B eller 2 enligt CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008.   

9. Flyktiga organiska ämnen skall ha ångtryck < 0,05 kPa vid 20°C eller ha en vattenlöslighet 
> 5 g/l. Sammansatta destillationsprodukter skall ha ångtryck < 0,025 kPa vid 20°C. 
Aromatiska organiska föreningar (aromater) får inte ingå i produkten. Undantag finns 
för resthalter av aromater och för parfymämnen under en viss koncentration.2  

10. Produkten får i brukslösning med högsta rekommenderade koncentration innehålla högst 
5 % tensider och högst 5 % organiskt lösningsmedel eller med organiskt lösningsmedel 
funktionsmässigt jämförbar komponent.  

11. Snabbspaltning skall visas genom att IVL-test 2 på starkast tillåtna brukslösning av pro-
dukten ger en mineraloljehalt < 100 mg/l i vattenfas efter 2 timmars separation. Test för 
den aktuella produkten krävs inte om man kan redovisa att en annan produkt med mot-
svarande innehåll klarar detta krav. 

2  Se under ”Förtydliganden och undantag”.

Organiska ämnen som klassificerats som miljöfarliga enbart på grund av värdet för  
akut akvatisk toxicitet (≤ 1 mg/l, H400).  
 
Organiska ämnen som klassificerats med H412 (Skadliga långtidseffekter för vatten-
levande organismer) eller H413 (Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande 
organismer). Undantaget gäller under förutsättning att samtliga övriga kriteriepunk-
ter är uppfyllda och att produkten (ej att förväxla med brukslösning) inte klassifice-
rats med någon av dessa faroangivelser.
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Förtydliganden och undantag 

Testresultat som behövs för bedömningen skall avse den komponent som används i medlet. 
Analogiresonemang accepteras endast om de kan motiveras från vetenskaplig synpunkt.

Punkt 1
För att en bedömning skall kunna göras är en fullständig redovisning ett grundkrav.  

Punkt 2
Det innebär bland annat att ett ämne inte får ingå om det finns skäl att anta att ämnet kan 
orsaka allvarlig skada trots att det uppfyller kraven. Det betyder också att klassificeringen av 
ingående ämnen inte behöver vara bindande för att tillämpas, utom i de fall detta uttryckligen 
anges. För vidare tolkning av försiktighetsprincipen hänvisas till miljöbalken och REACH.
  
Punkt 4
Alternativt kan beräkning ske enligt: 

∑  C×SF  < 6 
      TOX 
där C i detta fall är koncentration av ämnet i viktprocent i brukslösning med högsta rekom-
m en derade koncentration. Övriga uttryck i formeln har samma betydelse som i punkt 4.

Förtydligande: Om ett intervall angivits för toxicitetsdata, används undre intervallgräns mul-
tiplicerad med 1,2.
  
I första hand bör man använda de toxicitetsvärden för en substans som leverantören uppger. 
Den som levererar råvaran har ansvar för att de uppgifter som lämnas är tillförlitliga. För såväl 
SF som TOX kan dessutom vägledning fås från DID-listan hos Miljömärkning Sverige (Svanen). 
  
Om det finns en betydelsefull skillnad, för samma substans, mellan värdena i DID-listan och 
uppgifterna från tillverkaren, så bör man använda den uppgiftskälla som ger det högsta värdet 
för kvoten SF/TOX, om inte en utredning visar att den andra källan är mer tillförlitlig.  
 
När det gäller akut toxicitet bör man använda värde för känsliga vattenorganismer såsom fisk 
från släktena Salmo, Salvelinas, Oncorhynchus (laxfiskar), Brachydanio (zebrafisk), Rasbora 
(”harlequin fish”), Pimephales (”fathead minnow”), Alburnus (löja). Guppy och karp räknas 
som okänsliga fiskarter. Inom gruppen alger är grönalg av släktena Scemedesmus, Selenastrum 
eller Chlorella lämpliga arter.

Punkt 5
Undantag: Tills vidare accepteras polymeren CMC (karboxymetylcellulosa) som förtjockare 
trots att den inte är biologiskt lättnedbrytbar.

Undantag: För parfymämnen gäller, som undantag, att en ester accepteras enligt kriterium 5 
om motsvarande alkohol och organiska syra båda är lätt biologiskt nedbrytbara (enligt OECD 
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Guidelines nr 301 A-F). Parfymämnen accepteras vidare om de har testats i två test och funnits 
vara biologiskt lättnedbrytbara med konsekvent resultat eller om de har testats i fler än två test 
och funnits vara biologiskt lättnedbrytbara men med viss motsägelse i uppgifterna.

Punkt 7
Undantaget när det gäller organiska ämnen som klassats som miljöfarliga enbart på grund av 
värdet för akut akvatisk toxicitet skall ses mot bakgrund av kravet på begränsning av den vik-
tade toxiciteten i punkt 4.  

Förtydligande: Undantaget gäller för organiska ämnen med klassificeringen H400, Mycket 
giftigt för vattenlevande organismer. 

Undantaget när det gäller organiska ämnen som klassats H412, Skadliga långtidseffekter för 
vattenlevande organismer, eller H413, Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande or-
ganismer, motiveras av att vissa ämnen, inte minst tensider, har visat sig bli klassificerade i 
dessa kategorier trots att de är lättnedbrytbara.

Punkt 8
EU-harmoniserad bindande klassificering anges i bilaga VI till CLP-förordningen, (EG) nr 
1272/2008. Bilagan justeras med jämna mellanrum, varför det är viktigt att ni kontinuerligt 
följer om klassificeringen ändras för ämnen som ingår i de listade produkterna. Om inte annat 
meddelas, skall produktens receptur vara justerad senast det datum som den bindande klas-
sificeringen träder i kraft.

Punkt 9
Alternativ: Som alternativ till kraven på ångtryck kan följande användas: Ämnen med en 
kokpunkt >190°C godtas. Destillationsprodukter vilkas kokpunktsintervall har en undre gräns 
>185°C godtas.

Undantag: Aromatiska organiska föreningar (aromater) får inte vara tillsatta till eller ingå i 
produkten. Som regel innehåller dock normalparaffiner och avaromatiserade naftor en eller 
några tiondelars procent aromater, vilket accepteras. Aromathalten i tillsatt råvara (lösnings-
medel) får dock inte vara större än 0,5 %.

Undantag: Parfymämnen som inte klarar kravet i detta kriterium får ändå tillsättas upp till 
en sammanlagd koncentration av 0,2 procent.
 
Punkt 10
Syftet bakom kravet på begränsning av mängderna tensider och lösningsmedel är att begrän-
sa den mängd organiska ämnen som tillförs reningsverken.
 
Punkt 11
Frågan om snabbspaltning tas upp i Naturvårdsverkets allmänna råd 1975:10 där metoden 
med IVL-test 2 redovisas i bilaga 5. Bedömning om testets relevans i enskilda fall bör göras 
mot bakgrund av 1975:10.
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3. Kommentarer till kriterierna

Utgångspunkter för bedömning
En förutsättning för att kunna göra en så korrekt och full-
ständig bedömning som möjligt är att samtliga komponen-
ter i medlen redovisas. 

Hälsofarlighet
Produkterna skall vara säkra att hantera för användaren. 
CMR-ämnen är därför inte tillåtna överhuvudtaget, medan 
strikta krav ställs på brukslösningen.

Viktning av akvatisk toxicitet
Syftet med en viktning av toxicitetsvärden är att göra det 
möjligt att använda ämnen med högre akut akvatisk toxi-
citet, i motsvarande mindre mängder. Utgångspunkten är 
koncentrationen av ämnen d.v.s. tillsatta komponenter i 
brukslösning med högsta rekommenderade koncentration. 
I kriterierna redovisas en beräkningsformel och ett gräns-
värde där beräkningen utgår från att koncentrationen ut-
trycks som mg/l. Det är ofta lättare att utgå från procent, 
vilket också godtas. Med koncentrationen i procent blir 
gränsvärdet 6 i stället för 60 000.

Krav på biologisk lättnedbrytbarhet
Ett organiskt ämnes biologiska nedbrytbarhet är en viktig 
egenskap när det gäller att undvika miljöproblem. 
Rengöringsmedel har en omfattande användning och 
ämnen från medlen riskerar att komma ut i vattenmiljö-
erna i relativt stora mängder trots att en nedbrytning sker i 
reningsverken. De mer svårnedbrytbara ämnena kan spri-
das längre bort och finnas kvar i miljön under länge tid än 
de mer lättnedbrytbara. Även om inga skadliga egenskaper 
är kända för ämnet så kan det visa sig senare att det har 
skadliga effekter. Genom att använda biologiskt lätt ned-
brytbara ämnen kan man minska dessa risker och begrän-
sa omfattningen av en eventuell negativ påverkan.

Undantag för konserveringsmedel
Konserveringsmedel bör undvikas och behövs som regel 

inte när den outspädda produkten redan innehåller tillräck-
ligt höga halter av bakteriehämmande tensider m.m. Ibland 
kan det finnas behov av att tillsätta konserveringsmedel för 
att förhindra att biologisk nedbrytning av organiska ämnen 
i produkten sker innan den skall användas. Konserverings-
medel har som regel en kraftig gifteffekt på vissa organismer, 
t.ex. bakterier som bryter ner de organiska ämnena. 
Nedbrytbarhetstester kan därför vara svåra att genomföra, 
på vanligt sätt, för dessa ämnen. Av denna  anledning görs 
undantag för konserveringsmedel när det gäller lättned-
brytbarhet. För att undvika användning av svårnedbryt-
bara konserveringsmedel ställs i kriterium 5 krav på att 
ämnet skall vara potentiellt nedbrytbart (inherent nedbryt-
bart enligt OECD 302 A-C) eller ”relativt lättnedbrytbart” 
(mer än 40 procents nedbrytning enligt OECD 301 A-F).

Parfymämnen
Med parfymämne menas ett ämne med luktegenskaper som 
tillsätts en produkt med syftet att ändra dess lukt.

Begränsning av flyktiga organiska ämnen
Syftet med detta krav är att begränsa utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen, s.k. VOC (Volatile Organic Compounds). 
Problemen med flyktiga organiska ämnen är framförallt att 
människor som vistas i anslutning till tvättplatsen kan ex-
poneras för lösningsmedlen samt att utsläppen bidrar till 
bildning av marknära ozon - en uppmärksammad luftföro-
rening. För att komma åt dessa problem bör utsläppen av 
flyktiga organiska ämnen begränsas. 

Det bästa sättet är att inte använda dem alls. Under en 
stor del av året fungerar schampo tillräckligt bra vid biltvätt. 
Det finns alkaliska fordonstvättmedel som kan användas 
även vid svår vintersmuts. Många av de produkter som an-
vänds under vintern är emellertid mikroemulsioner som 
innehåller lösningsmedel. 

Kriteriet innebär ett krav på att organiska lösningsmedel 
skall ha låg avdunstning eller vara tillräckligt vattenlösliga. 
Önskvärt är att så stor del som möjligt bryts ner biologiskt 
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istället för att avdunsta till luften. Låg tendens till avdunst-
ning är därför en viktig egenskap. Lösningsmedel som är 
lättlösliga i vatten har också egenskaper som är fördelaktiga 
t.ex. genom att de kan tvättas ut från atmosfären. 

Kravet i kriterierna bygger på ångtryck men det finns 
också viss möjlighet att använda värden på kokpunkter och 
kokpunktsintervall. 

Det skulle ligga nära till hands att använda värden på 
ozonbildningspotential när man ställer krav på de orga-
niska lösningsmedlen. Bland de lösningsmedel som an-
vänds i biltvättmedel har aromaterna den högsta ozonbild-
ningspotentialen. Ozonbildningspotentialen för aromater 
är emellertid endast bara cirka dubbelt så hög som hos lös-
ningsmedlen med de lägsta värdena t.ex. etanol. När det 
gäller avdunstningen och vattenlöslighet så varierar de 
däremot mycket kraftigt – flera tiopotentialer. Det är därför 
rimligt att anta att skillnaderna i avdunstningspotential och 
vattenlöslighet kan vara viktigare faktorer för den verkliga 
ozonbildningen än ämnenas ozonbildningspotentialer. 

Genom kravet i punkt 9 utesluts i princip alifatiska och 
alicykliska ämnen med färre än 11 kolatomer och bland-
ningar av sådana. Vidare kommer aromater, limonener och 
diacetonalkohol inte godtas. Kravet i punkt 9 utesluter aro-
mater. De aromatiska kolvätena har ångtryck som är minst 
100 gånger större än gränsvärdet (0,05 kPa vid 20°C). 
Vanliga lacknaftor klarar inte heller kravet på ångtryck. För 
att ingen tvekan skall råda finns ändå i texten till punkt 9 
ett tillägg att aromater inte får ingå i produkten. Som regel 
innehåller de normalparaffiner och avaromatiserade naftor 
som ersatt lacknaftor dock en eller några tiondelars procent 
aromater vilket har godtagits. En aromathalt större än 0,5 
% råvara (lösningsmedel) som är komponent i produkten 
skall inte accepteras.

Miljöfarliga komponenter
Många ämnen som klassificeras som miljöfarliga bör inte 
alls ingå i bilvårdsprodukter. Det gäller tex svårnedbryt-
bara organiska ämnen och oorganiska miljögifter med hög 

akvatisk toxicitet. Således är ämnen med sådana egenskaper 
förbjudna att användas. Under rubriken ”Viktning av ak-
vatisk toxicitet” motiveras varför det är rimligt med en vikt-
ning av den akuta akvatiska toxiciteten (kriteriepunkt 4). 
Med hänvisning till denna kriteriepunkt är det också logiskt 
att undanta organiska ämnen som klassificerats som miljö-
farliga enbart på grund av den akuta akvatiska toxiciteten. 

Sedan CLP trädde i kraft kan ämnen som trots att de är 
lättnedbrytbara komma att klassificeras i någon av katego-
rierna för ”fara för skadliga långtidseffekter för vattenmil-
jön”. Särskilt tensider, varav vissa är vanligt förekommande, 
har visat sig erhålla sådan klassificering trots att de har en 
relativt låg akut akvatisk toxicitet och god nedbrytbarhet. 
Med anledning av detta anser vi det motiverat att undanta 
organiska ämnen som klassificerats i de ”lägre” katego-
rierna för kronisk akvatisk toxicitet, dvs H412 och H413, 
under förutsättning att produkten (ej att förväxla ned 
brukslösningen) inte klassificeras och att samtliga övriga 
kriteriepunkter är uppfyllda.  

Cancerogena, mutagena och 
reproduktionstoxiska ämnen
En uttalad ambition i europeisk kemikaliepolitik är att be-
gränsa och fasa ut s.k. CMR-ämnen d.v.s. cancerogena, mu-
tagena och reproduktionstoxiska ämnen. Beroende på hur 
starka de vetenskapliga beläggen är placeras dessa ämnen i 
någon av kategorierna 1A, 1B eller 2, där kategori 1A mot-
svarar det starkaste vetenskapliga stödet.

För att det skall vara tydligt vilka ämnen som avses och 
undvika olikheter på grund av att leverantörer har gjort 
olika bedömningar så hänvisas i kriterium 8 till EU-
harmoniserad bindande klassificering. 
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Kriterierna är kopplade till en lista på hemsidan (www.ke-
mikaliesvepet.se) där de produkter som uppfyller kriteri-
erna finns upptagna. Listan är avsedd att vara ett hjälpmedel 
för professionella användare att välja miljöanpassade pro-
dukter t.ex. när man skall ta hänsyn till miljöbalkens regler 
om försiktighet och produktval. Listan justeras löpande.

Så tillförs nya produkter till listan
Ett företag som önskar få produkter upptagna på listan skall 
underteckna det avtal om Kemikaliesvepet som finns för 
nedladdning på www.kemikaliesvepet.se.

För att en produkt skall kunna tillföras listan krävs att 
den uppfyller de uppställda kriterierna. Kontroll av detta 
sker på tillverkarens eller leverantörens initiativ. 
Tillverkaren eller leverantören beställer en granskning av 
en av de miljökonsulter som anges på www.kemikaliesve-
pet.se och förser denne med nödvändiga och aktuella upp-
gifter om produkten. De på hemsidan angivna konsulterna 
bedöms av Naturskyddsföreningen ha nödvändig kompe-
tens för att bedöma denna kategori av produkter. 
Granskningen sker genom att anlitad konsult bedömer den 
formulering (recept) som lämnats in av tillverkaren/leve-
rantören och där det framgår vilka komponenter som ingår 
i produkten och storleksordningen när det gäller mäng-
derna av de olika tillsatserna. Granskningen sker således 
med utgångspunkt från den sammansättning som tillver-
karen anger. Om en produkt bedöms klara kriterierna ut-
färdar konsulten ett intyg om detta. Intyget finns för ned-
ladd ning på hemsidan (www.kemikaliesvepet.se) och sänds 
efter att det fyllts i av konsulten in till Natur skydds-
föreningen. Insänt intyg är ett krav för att Natur skydds-
föreningen skall föra upp en produkt på listan. 

Kontroll, avgifter m.m.
Naturskyddsföreningen har möjlighet att på olika vis kon-
trollera efterlevnaden av kriterierna, exempelvis genom ke-
misk analys av produkterna eller granskning av produkt- 

och säkerhetsdatablad. Naturskyddsföreningen äger rätten 
att omedelbart ta bort produkter som inte uppfyller krite-
rierna från listan. Efter en ny konsultgranskning kan pro-
dukten återinföras på listan.

Företag som har produkter upptagna på Kemikaliesvepet 
skall erlägga dels en årlig grundavgift, dels en årlig avgift 
per produkt. De aktuella avgiftsnivåerna anges på hem-
sidan. 

Naturskyddsföreningen ser gärna att produkter som 
finns upptagna på Kemikaliesvepet marknadförs. Detaljer 
kring hur detta får göras återfinns i avtalet om Kemikalie-
svepet.

4. Bedömning, kontroll och administration
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Naturskyddsföreningen 
Norra Allégatan 5, Göteborg 
413 01 Göteborg 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, 
skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter 
såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 221 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står också bakom miljömärkningen Bra Miljöval.

 
www.kemikaliesvepet.se 

www.naturskyddsforeningen.se

8


