
Var snäll mot ditt avlopp!

Många tror att det man spolar ner i avloppet ”försvinner”. 
Det mesta som spolas ner kan tas om hand på renings-
verket, men inte allt. 

Avloppsreningsverk är till för att rena vatten från hus-
håll och andra verksamheter. Beroende vad vi slänger 
ner i avloppet kan problem uppstå redan innan vattnet 
kommer fram till reningsverket. Stora föremål kan or-
saka stopp i ledningar och pumpar, vilket kan leda till 
driftstörningar och i värsta fall översvämningar. 

Användningen och spridningen av kemikalier ökar i sam-
hället. En del av ämnen som vi använder oss av dagligen 
är svåra att bryta ner för avloppsreningsverken, vilket 
medför att kemikalier följer med det renande vattnet ut 
i naturen och skapar problem i våra sjöar och vatten-
drag.

Dessa kemikalier finns överallt i vår närhet; i möbler, 
kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, bilar och så 
vidare. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i 
vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida 
generationer. 

 
Har du frågor, kontakta Lomma kommuns kontaktcenter, tel 040-641 10 00, e-post: info@lomma.se.  

Mer information finns på www.lomma.se/avlopp.

Vatten och avlopp utgör ett kretslopp där inget försvin-
ner utan där olika ämnen kan tas tillvara genom att göra 
miljömedvetna val.

Det finns mycket du som konsument kan påverka ge-
nom att låta bli att slänga saker i avloppet som inte hör 
hemma där.  Vi har samlat några av dessa tips på nästa 
sida!

  

Det du lägger i, kommer nämligen tillbaka!
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Att tänka på!

Matfett hör inte hemma i avloppet. Det stelnar och 
fastnar i avloppssystemets rör och pumpar och kan i 
värsta hand leda till stopp. 

Torka alltid ur stekpannan med papper innan du diskar 
den. Fett kan sorteras som matavfall. Överbliven olja 
kan hällas i en behållare, som sedan läggs i restavfall.

Lämna alltid läkemedelsrester till apoteken!  
Ett förbrukat p-pillerplåster kan till exempel  
förorena 4 miljoner liter vatten och påverka  
det djur- och växtliv som finns där.

Välj produkter med miljömärkning, t. ex. ”Bra miljöval” 
eller ”Svanen”. Tänk också på doseringen – ofta behövs 
det mindre än du tror! 

Välj bort produkter som innehåller bakteriedödande 
ämnen. Välj hellre sportkläder och rengöringsmedel 
utan antibakteriella tillsatser, som t. ex. silver.

Ha för vana att ha en papperskorg i badrummet, 
där du kan slänga skräp! Toaletten är endast till för att 
omhänderta det som lämnar kroppen samt toalett-
papper. 

All färg är farligt avfall! Använd helst vattenbaserade 
färger utan kadmium. Skölj inte penslar under vatten-
kranen, torka istället av dem och skölj dem i en separat 
burk, som du sedan lämnar till återvinningscentralen. 

Här följer några tips på hur du kan minska risken att oönskade ämnen kommer ut i naturen  
...och i förlängningen till oss själva!

Tvätta bilen miljövänligt! Om du tvättar bilen på 
uppfarten eller gatan är risken stor att kemikalier 
hamnar i dagvattenbrunnen och hamnar i närmaste 
vattendrag.
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Fler och mer utförliga tips hittar du på www.lomma.se/avlopp


