Avfall ho r inte hemma i avloppet – gor sa ha r i stallet
Våtservetter, hushållspapper och servetter
Dessa produkter består av olika typer av papper som inte löser upp sig och trillar sönder i vattnet. I
stället sväller de och orsakar stopp i ledningarna. Efter användning, släng det i restavfallet.

Hår
Hår tovar sig och kan orsaka driftstopp på ledningar, i pumpstationer och på reningsverket. Släng hår
från borstar och golvbrunnar i restavfallet.

Snus och cigarettfimpar
Både snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, som är en mycket giftig metall. Kadmium renas
inte på reningsverken utan följer med vattnet eller avloppsslammet och hamnar som ett gift ute i
naturen. En snusprilla är liten, men fyra miljoner prillor om dagen blir en stor hög. Fyra miljoner
prillor har branschorganisationen Svenskt Vatten beräknat att vi svenskar spolar ner i avloppet varje
dag. Kasta alltid snus och fimpar i restavfallet.

Läkemedel, p-plåster, färgrester och andra kemikalier
Starka kemikalier och de flesta läkemedel passerar genom verken och kommer ut i naturen. På vägen
genom avloppsreningsverken dödar kemikalierna viktiga bakterier som vi använder för att rena
vattnet. Vissa läkemedel har en negativ påverkan på djur som lever i våra vatten. Överblivna
läkemedel ska återlämnas till apoteket. Alla slags kemikalier ska lämnas till miljöstationen som farligt
avfall på återvinningscentralen.

Tops, bindor, tamponger och kondomer
Nej. Topsen fastnar i ett galler som används på reningsverket. Det är svårt att få bort topsen från
gallret. Bindor, tamponger och kondomer skapar driftstörningar på ledningsnätet och på
reningsverket eftersom de består av material som inte kan brytas ner. Allt detta hör hemma i
restavfallet.

Nylonstrumpor, trosor och trasor
Dessa fastnar i de pumpar som hjälper till att pumpa avloppsvattnet till reningsverket. När pumparna
stannar finns det risk att avloppsvattnet bräddar, det vill säga rinner ut orenat i naturen i närheten av
pumpstationen. Vissa textilier kan nu lämnas till återvinning. Annars hör det hemma i restavfallet.

Fett och matolja
Fett i avloppet bildar hårda proppar som sätter igen ledningarna. Matrester och fett i avloppet drar
även till sig fler råttor. Matrester, hårt fett och olja sorterar du som matavfall eller restavfall,
beroende på vilken renhållningstjänst du har.

