
Du vet väl vad som är okej att spola ned i  
avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Tänk på att 
eftersom hygienartiklar och hushållskemikalier ofta 
eller alltid hamnar i avloppet, är det viktigt att du 
väljer så miljövänliga produkter du kan. Genom att 
tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till 
en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för 
vattenreningen minskar.
 
Reningsverket är inte byggt för att rena bort  
miljöfarliga ämnen. Om miljöfarliga ämnen hamnar 
i avloppet följer stora delar med ut i sjöar och  
vattendrag. Andra saker som tops, tamponger,  
våtservetter, hushållspapper, bomullstussar och  
matfett kan orsaka stopp i avloppet samt problem 
på reningsverket.

GÖR SÅ HÄR 
• Släng saker som tops, tamponger, våtservetter, 

hushållspapper och bomullstussar i det  
brännbara hushållsavfallet.

• Överblivna kemikalier ska lämnas på en  
återvinningscentral som farligt avfall. 

• Överblivna läkemedel ska lämnas till ett apotek.
• Släng snus och cigaretter i det brännbara  

hushållsavfallet.
• Lämna in överblivet matfett till en  

återvinningscentral. Stelnat fett i stekpannan ska 
du torka ur med hushållspapper och slänga i 
matavfallspåsen. 

FETT I AVLOPPET KAN ORSAKA PROPPAR
Det är viktigt att inte hälla ut fett och olja, som 
till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, 
marinader och stekfett, i diskhon. Matfett som hälls 
i avloppet stelnar och kan bilda proppar. Till slut 
kan det bli stopp i ledningen och det kan leda till  
översvämning. Blir det stopp i din  
egen eller kommunens  
avloppsledning är det både  
kostsamt och tidskrävande att  
åtgärda.

LÄMNA IN MATFETT PÅ EN 
ÅTERVINNINGSCENTRAL
Visste du att du kan återvinna
matfett? Med hjälp av en tratt kan 
du hälla överblivet matfett i en plastflaska. När 
flaskan är full kan du lämna in den på en av 
kommunens återvinningscentraler. Återvunnet fett 
kan användas som råvara till nya produkter, till  
exempel drivmedel. Stelnat fett i stekpannor och 
andra köksredskap bör torkas ur med hushållspapper 
innan de diskas. Det stelnade fettet slängs i 
matavfallspåsen. Då kan fettet återvinnas och rötas 
till biogas.  
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TACK FÖR ATT DU SPOLAR RÄTT

 
Läs mer om hur 
du spolar rätt på  

karlstad.se/spolaratt


