
Åtta enkla knep för att hålla avloppet rent från 
andra saker än de som verkligen ska vara där:  
kiss, bajs och toalettpapper.

Inte vilken skit som 
helst i vårt avlopp

DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
Tekniska avdelningen



På reningsverket kan vi rena vattnet från kiss, bajs och  
toalettpapper. Däremot kan vi inte rena vattnet från  
exempelvis kemikalier, färg och mediciner. När det spolas 
ner i avloppet hamnar det i vår natur och i det vatten vi åter 
ska dricka. Om du hjälper till att hålla avloppet rent  
kommer både ditt hushåll och vår gemensamma miljö att 
må mycket bättre.

1. Spola bara ned kiss, bajs och toalettpapper
Skräp som slängs i toaletten kan orsaka stopp hemma hos 
dig eller föra med sig många kemikalier ut i naturen. Släng 
skräpet i hushållssoporna så kan de brännas och göra nytta 
som energi.

2. Släng cigaretter och snus i hushållssoporna
Snus och cigaretter innehåller kadmium. När det spolas ner 
försämras kvalitén på restprodukten slam. Ett rent slam är 
ett bra gödselmedel som bidrar till att sluta det naturliga 
kretsloppet.

3. Släng fett i soporna eller lämna det till återvinningen
Fett som stelnat kan orsaka stopp i ditt avlopp hemma och i 
de större rören i vårt avloppsnät. Torka av fett med  
hushållspapper och släng det i kompostpåsen. Större  
mängder fett kan du samla i exempelvis en tom  
mjölkkartong eller en PET-flaska, som du lämnar på  
återvinningscentralen eller till oss på reningsverket.

4. Tvätta och städa miljömärkt
Det är bra att bo i en miljö som är fri från giftiga ämnen. Köp 
rengöringsmedel och tvättmedel som är miljömärkta. De 
innehåller ämnen som naturen kan bryta ner.

5. Lämna mediciner på apoteket
Överblivna mediciner ska inte spolas ner i toaletten eller 
slängas i soporna, utan lämnas till ett apotek som tar hand 
om dem på rätt sätt.

6. Färg, lösningsmedel och kemikalier till återvinningen
Häll aldrig ut färg, lacknafta, lösningsmedel och andra  
kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada i  
naturen. Målarfärg innehåller pigment av olika metaller som är 
skadliga, så vattenlöslig färg ska inte heller ner i vårt avlopp. 

Samla färg, lösningsmedel och kemikalier i exempelvis en 
tom mjölkkartong eller PET-flaska som du lämnar på  
återvinningscentralen.

7. Tvätta bilen i en biltvätt 
I en biltvätt renas vattnet innan det går till reningsverket. 
Tvättar du bilen hemma hamnar smutsen och kemikalierna 
oftast i gatubrunnen och går orenat direkt ut i sjöar och 
vattendrag.

8. Köp inte sportkläder som är anti lukt-behandlade
När du tvättar plaggen följer silvret i plagget med  
avloppsvattnet och hamnar så småningom i vår natur. Där 
kan det göra stor skada på exempelvis fiskar.
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