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Spola rätt 
 

 

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får 

spolas ner i toaletten eller köksvasken? 

Det är enkelt. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. 

Kroppsvätskor går också bra. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker.  

 

När vi spolar ner saker som inte hör hemma i avloppet kan det orsaka stopp i 

ledningar. Både hos dig, i pumpstationer och i reningsgaller på väg till 

avloppsreningsverken. Det kan ställa till med stora, kostsamma problem och 

översvämning. 

Allt renas inte  

Det du häller ut i vattnet påverkar vår miljö. Allt renas tyvärr inte bort på 

avloppsreningsverken och vissa ämnen följer med det renade vattnet ut i vår 

natur. Använd miljömärkta rengöringsmedel, som till exempel Svanen eller Bra 

miljöval. Lämna miljöfarligt avfall som nagellack, hårsprayburkar, 

nagellackborttagningsmedel och aceton på återvinningscentral. Överblivna 

mediciner lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek. 

I badrummet 

Kiss, bajs och toalettpapper. Det är i princip det enda du ska spola ner i toaletten. 

Såklart går det bra att spola ner kroppsvätskor också. Resten kastar du i soporna 

eller återvinner.  

Kastas i papperskorgen 

• våtservetter (våtservetter tvinnar ihop sig till långa rep som kan fastna i 

avlopp och pumpstationer) 

• hushållspapper (löser inte upp sig som toapapper) 

• sanitetsprodukter (bindor, blöjor och tamponger) 

• bomullspads och örontops 

• kontaktlinser 

• hår 
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• tandtråd 

• tvättlappar och pappershanddukar 

• plåster 

• underkläder och nylonstrumpor 

• snus och cigaretter 

I köket 

Fett hör inte hemma i avloppet. Häller du matolja och fett i ditt avlopp kommer 

fettet så småningom att stelna i avloppsledningen och kan orsaka stopp. Fett i 

avloppet kan också bidra till problem med råttor. 

• Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall 

innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen. 

• Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning och 

sedan kastas i restavfallet. Exempelvis en PET- eller mjölkförpackning. 

• Har du större mängd fett kan du fylla den återförslutningsbara 

förpackningen och lämna till en återvinningscentral i Malmö. Maxgräns per 

inlämningstillfälle är 5 liter. Det är viktigt att försluta förpackningen 

ordentligt så att inte fett rinner ut.  

• Vid stopp i avloppet ska man aldrig använda propplösare, typ kaustiksoda 

eller spiralrens, man ska bara plunscha. 

• Att regelbundet rengöra sina vattenlås. 

All målarfärg räknas som farligt avfall och får aldrig spolas ut i avloppet. Därför 

ska all överbliven målarfärg sorteras som farligt avfall och lämnas till 

återvinningscentral - det gäller också vattenlöslig, miljömärkt och ekologisk färg. 

All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för 

avloppsreningsverket och miljön. Vattenlöslig färg innehåller bland annat 

konserveringsmedel som är farligt för vattenlevande organismer. 

 

Rollers och penslar måste göras rena på rätt sätt och färgrester, 

rengöringstrasor med mera ska tas omhand så att miljön inte tar skada. Det är 

också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man 

börjar måla och när man har målat färdigt. 

 

Ta hand om penslar och rollers 

Om du för dagen inte är klar med målningen, förvara penslar och målartråg i en 

försluten plastpåse så håller de sig väl till nästa dag. 
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När du vill göra rent en pensel 

När du har målat klart, torka ur penslarna så gott går. Tvätta sedan bort de sista 

färgresterna i en burk med vatten eller lösningsmedel. Burken kan sparas och 

användas igen, och när tillfälle ges lämnas in på återvinningscentral. 

När du är klar och inte vill återanvända verktygen 

När du har målat klart låter du färgen torka in i penseln eller rollern och lämnar 

den sedan till en återvinningscentral. Samma sak gäller för rollertråg. En roller 

innehåller så mycket färg att det är nästan omöjligt att få den ren utan att spola 

av den – därför ska hela rollern lämnas in och inte användas igen. 

När du har målat klart 

All färg räknas som farligt avfall. Följande ska alltid lämnas in till 

återvinningscentral: 

• Överbliven färg 

• Rollers och penslar med intorkad färg 

• Rollertråg med intorkad färg 

• Trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel 

• Tvättvatten och lösningsmedel som du har använt för att göra rent penslar 

i 

• Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel 

 

Med vänlig hälsning  

PROLINE SYD  


