
Tänk på vad du spolar ned 

Detta ska du aldrig spola ned i diskhon: 

Mjöl. Mjöl som blandas med vatten blir nämligen som cement i rören.  Det 
bildar klumpar som riskerar att växa till stopp med översvämning som följd. 
Och det i sin tur kan bli en kostsam historia.  
I diskhon är det bara vatten och andra ofarliga vätskor samt diskmedel, då 
helst miljömärkta, som får spolas ner.  

Fett. Rinnande fett ska man hälla i en gammal förpackning och kasta i soporna.  
 
ANDRA SAKER DU INTE SKA SPOLA NER I AVLOPPET: 

• Fett och olja - När det stelnar blir det liksom mjölet hårt som sten.  

• Råa ägg – när det kommer varmt vatten på dem kan de stelna.  

• Kaffesump – tillsammans med fett resulterar det lätt i en propp.  

• Stearin – stelnar och kan skapa propp. 

• Målarfärg, gips, puts, spackel, betong – häll i burk, låt stelna och kasta i stället.   

• Kaustiksoda – Det frätande medlet kan försämra ledningsförmågan i röret och 
du vill inte ha den på dig om du skulle behöva öppna rören. 

• Cigarettfimpar, snus och kondomer 
Källa: Svenskt vatten 

Det är också viktigt att tänka på vad man spolar ner i toaletten 

Där ska inte heller matrester eller liknande ner utan bara sådant som passerat 
kroppen och toapapper.  

1. Våtservetter 
Ett av de större problemen som rapporteras från reningsstationerna är 
nerspolade våtservetter. Våtservetter kan tyckas likna papper, men så är inte 
fallet. Jämfört med vanligt toalettpapper löser inte våtservetterna upp sig 
utan tvinnar i stället ihop sig till tjocka rep som måste sågas isär. 



 

2. Hår 
Visst är det smidigt att slänga håret som fastnat på borsten i toaletten.  
Det är dock en dålig idé. Håret kommer tova ihop sig och orsakar stopp i både 
ledningar, pumpar och reningsverk.  

3. Hushållspapper  
Precis som våtservetterna kan även hushållspappret till utseendet likna 
vanligt toalettpapper, och därför lura oss att tro att det är fritt fram att 
slänga. Men nej. När hushållspapper spolas ner i toaletten löses det inte upp 
utan suger åt sig vattnet och sväller. Pappret bildar då proppar som täpper till 
ledningarna.  

4. Snus och cigaretter 
En liten prilla kan väl inte göra mycket skada kanske du tänker. Men riktigt så 
enkelt är det inte. Snus och cigarettfimpar innehåller nämligen kadmium, 
något man inte vill ha ut i vattnet. Fimpar och snus slängs i brännbart.  

5. Bindor och tamponger 
På samma sätt som våtservetter tvinnar ihop sig till stora tjocka massor, så 
kommer också bindor och tamponger bidra till problem i form av stopp och 
driftstörningar. Det är i papperskorgen de hör hemma!  

Det som platsar i toan är helt enkelt bara det som passerat kroppen samt 
toalettpapper! 
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