
TÄNK PÅ VAD  
DU SPOLAR NER

RÄTT OCH FEL 
I AVLOPPET



Genom att tänka på vad du spolar ner  
i avloppet bidrar du till en renare  
miljö, renare vatten och att kostnaden 
för vattenreningen minskar.

När du till exempel duschar,  
går på toaletten eller diskar hemma, 
rinner det smutsiga vattnet genom 

DU KAN BIDRA TILL ETT 
RENARE VATTEN!

ledningar till ett avloppsreningsverk. 
Här renas vattnet innan det släpps ut 
i naturen. För att vattnet ska kunna 
bli rent är det viktigt att det inte finns 
skräp eller skadliga ämnen i vattnet 
som är svåra att rena bort.

HUR GÅR RENINGEN TILL?
På reningsverket renas avloppsvattnet 
från skräp, organiskt material, kväve 
och fosfor. Reningsprocessen är effektiv 
men reningsverket är inte byggt för 
att rena bort miljöfarliga ämnen såsom 
bensin, olja, lösningsmedel, färg, 

läkemedel och tungmetaller. Om dessa 
ämnen hamnar i avloppet följer stora 
delar med ut i sjöar och vattendrag. 
Det kan också hamna miljöfarliga 
ämnen i slammet som används som 
gödselmedel på åkermark. 



• Överblivna kemikalier, färger, lack, lim, lösningsmedel, starka 
rengöringsmedel och liknande lämnar du som farligt avfall på 
återvinningscentralen.

• Skölj inte penslar med målarfärg under rinnande vatten. Torka istället  
av dem med papper och rengör i vatten som du sedan lämnar in på 
närmaste återvinningscentral.

• Lämna in överblivna läkemedel på ett apotek.

• Ställ en papperskorg i badrummet. I den kan du slänga plast och skräp 
som inte hör hemma i avloppet.

• Släng aldrig snus eller cigaretter i toaletten.

• Använd alltid miljömärkta produkter.

• Överdosera inte tvättmedel.

• Torka ur fett ur stekpannor och grytor med papper. Stora mängder  
fett från matlagning kan du hälla i en flaska och lämna in till någon  
av våra återvinningscentraler. Fettet täpper nämligen igen rören om  
det hamnar i avloppet.

Du kan göra skillnad – här kommer några bra tips!

VI BEHÖVER DIN HJÄLP



... kiss, bajs, toalettpapper, smuts från disk och 
tvätt, miljömärkta produkter av schampo, tvål, 
tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel.

RÄTT I AVLOPPET

FEL I AVLOPPET

... olja, färgrester, lösningsmedel,  
bomull, våtservetter, bomullspinnar,  
trasor, tamponger, bindor, trosskydd,  
plast, läkemedel, hushållspapper,  
kondomer, kattsand, matrester, fett,  
cigaretter, snus, aska och övriga kemikalier.

O
ktober 2

0
1
7

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se


