
Att spola rätt är lätt

Växt-
näring Avloppsverk

Dagvatten

Vattenverk

Energi
(biogas, el, värme)

Skitviktigt avloppsvett 



Vi måste alla hjälpas åt att ta hand om  
vattnet. Helt vanligt vatten är nämligen 
det viktigaste livsmedlet vi har.  

Idag dricker vi samma vatten som 
dinosaurierna drack, och om tusen år 
kommer människor fortfarande dricka 
samma vatten. 

Vattnets kretslopp måste fungera, för vi 
får inget nytt vatten. Det som finns är det 
vi har.  

Lätt att spola rätt
Trots att det använda vattnet renas 
i flera steg kan reningsverken inte 
få bort alla föroreningar. Det blir 
stora problem om vi spolar ner fel 
saker i toaletten eller vasken. Tur att 
det är lätt att spola rätt! Det är bara 
kiss, bajs och toalettpapper som får 
spolas ner i avloppet!

 
 

Spillvatten
Spillvatten kallas det vatten som kommer 
från duschar, diskhoar, biltvättar eller från 
industrier. Spillvatten kan även kallas 
avloppsvatten.

Efter att vi har använt vattnet så rinner 
det, via avloppsledningar, till reningsverket. 
Där renas spillvattnet innan vi kan släppa 
ut det i naturen igen. 

Tvättning utomhus 
När du tvättar bilen, husvagnen, båtkärran 
eller andra saker utomhus är det viktigt 
att inte låta smutsvattnet rinna ner i 
dagvattenbrunnen. Detta är särskilt viktigt 
ifall vattnet innehåller kemikalier från 
rengöringsmedel, målarfärg eller annat 
farligt avfall. 

Dagvatten
Dagvatten kallas det vatten som leds bort 
från bland annat gator, vägar och byggnader. 
Dagvatten kan ledas bort på olika sätt, 
via dagvattenbrunnar eller diken och 
dammar. Det förhindrar översvämningar 
vid bland annat skyfall. Dagvattenbrunnar 
är endast till för regn- och smältvatten. 

Nästan inget dagvatten renas. Via bäckar 
och åar rinner det till sist ut i havet. Därför 
är det viktigt att inte spola ner kemikalier 
eller skräp i dagvattenbrunnar. 

Att tvätta bilen på gatan är som att tvätta  
bilen vid din badplats! Kemikalier från  
rengöringsmedel och avgaser rinner via  
dagvattenbrunnar orenat ut i en sjö  
nära dig.

Bara vanligt vatten
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Att spola rätt är lätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Vi spolar ner 7 000 ton skräp varje år.
De fem vanligaste sakerna som fulspolas är:
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Mediciner
Mediciner som hälls ut eller spolas ner i avloppet förgiftar vattnet  
och påverkar djurlivet. 
 
Överblivna eller utgångna mediciner lämnar du in på apoteket,  
det kostar inget.

Fasta föremål
Bomull, tops, våtservetter, tamponger, snus, fimpar, blöjor, våtstarkt 
papper (till exempel hushållspapper) och andra fasta föremål kan  
fastna i avloppsrören och orsaka stopp. 
 
Fasta föremål slänger du i soppåsen. 

Det här får du inte spola ner i avloppet!

TIPS!  
Ställ en papperskorg i badrummet för att göra det enkelt.

Flytande kemikalier
Kemikalier försurar och förgiftar vattnet. Därför ska inga kemikalier, 
färger, lösningsmedel eller motoroljor spolas ner i avloppet.

Överblivna kemikalier, såsom färg och lösningsmedel, lämnar du in på 
återvinningscentralen som farligt avfall. Om det finns en insamling av 
farligt avfall i ditt miljöhus kan du lämna det där.

Tänk på att aldrig skölja ur färgburkar, målarpenslar eller andra färger i 
avloppet. Vira en plastpåse runt penseln tills nästa gång du ska måla. När 
du har målat klart ska penseln med färgrester lämnas in som farligt avfall 

på din återvinningscentral. 



Frityrolja
Samla i en behållare, till exempel en 
plastdunk, med hjälp av en tratt. Lämna 
behållaren på återvinningscentralen.

Fett från stekpannor och förpackningar
Rinnande fett från stekpannan eller från 
matförpackningar, till exempel soltorkade 
tomater, inläggningar eller tonfisk, ska 
inte sköljas ut i diskhon. 

Matfett, frityrolja eller matolja som 
hälls ut i avloppet kyls av och stelnar 
i ledningarna. Då kan det bli stopp i 
avloppet hos dig eller din granne. Det kan 
också orsaka problem vid reningsverket.

Olika typer av fett

Kontaktcenter Mölndal  
kontakt@molndal.se 

031-315 10 00 
 

För mer information, besök molndal.se/vainfo.
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Använd en tratt och samla rinnande fett i 
till exempel en plastflaska. Lämna flaskan 
på en återvinningscentral eller släng den i 
dina brännbara sopor.  
 
Torka ur stekpannan med hushållspapper 
innan du diskar den. Torka även av bestick, 
smörknivar och kastruller vid behov. 

Pappret slänger du i soppåsen.
Trattar finns att hämta hos din  

återvinningscentral!


