VIKTIGT
Hej, då vi haft problem med att sånt som inte ska spolas ner i våra avlopp (väldigt
onödiga kostnader som alla på vår gata tvingas hjälpa till och betala), så kommer
nedan lite information från MittSverige Vatten & Avfall angående avloppshantering.
Denna informationen är det ytterst viktigt att vi följer för att våra avlopp ska fungera
som de ska och inte sätt igen sig och i värsta fall orsaka översvämning hos dig eller
din granne.

Toalett
Hushållspapper är den vanligaste ”fulspolningen”. Är toalettpapperet slut löser
många problemet genom att ”fultorka” sig med hushållspapper som sedan spolas
ned i toaletten. Det visar en undersökning* som YouGuv har genomfört på uppdrag
av Svenskt Vatten.
Var tredje svensk vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det
riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Undersökningen visar också att en
stor del av svenskarna inte vet att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas
ned i toaletterna. Hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper,
orsakar stora problem i reningsverk, pumpar och toaletten.

Vi hoppas på ett förändrat beteende
Hushållspapper och våtservetter orsakar stopp i ledningar och pumpar, samt
översvämningar som leder till utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag.
Det blir också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i
avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per
person och år bort från reningsverken i Sverige
Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst
vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.
Detta får man slänga i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor.
Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och
våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

VGV

Smart att använda fettratt
Använd en fettratt istället för att hälla ut matfett i avloppet. Då slipper du stopp i
avloppet som i värsta fall kan leda till översvämning hos dig eller din granne.

Gör så här istället
Genom att använda en fettratt så hamnar aldrig fettet i rören där det kan skapa ett
stopp när det stelnar. Fettratten skruvar du på en vanlig PET-flaska och häller i fettet
där. När flaskan är full tar du bort tratten, skruvar på korken och lägger flaskan med
fettet i soppåsen.
Torka därefter ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng
papperet som matavfall, eller i soporna om du inte sorterar matavfall. ”

https://larmig.msva.se/avlopp/vad-far-man-spola-ner/

PS Vid avloppsstopp och det är uppenbart handhavandefel kommer kostnaden
vidarefaktureras till den boende.

