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INGA OÖNSKADE ÄMNEN I AVLOPPET      
– TACK! 

Allt som spolas ner i avloppet hamnar på avloppsreningsverket så småningom. 
Även små utsläpp blir stora när man är många. 

Använd avloppet rätt! 

Kommunens avloppsreningsverk tar hand om och renar avloppsvatten från Toaletter, Bad och Dusch, 
Disk, Tvättmaskiner mm. Skräp som hamnar i avloppet kan orsaka stopp i avloppsledningar och störa 
reningen av avloppsvattnet. 
 
Följande hör EJ hemma i avloppet: 
 
 Tops  
 Tvättlappar 

 Kondomer  
 Mediciner  
 Bindor/ Tamponger  
 Sjukvårdsartiklar (Engångs- 

handskar, Stomipåsar m.m.)  

 Cigaretter/ Snus  

 Oljor 

 Batterier  
 Kattsand  
 Stekfett/ Matolja/ Frityrolja  
 Lösningsmedel  
 Färgrester 

Se kommunens Lathund för sortering för rätt återvinning under           
Bostad & Miljö/ Avfall & Återvinning/ Sortering på www.alvesta.se.   
 
Det enda du skall spola ner i toaletten är URIN, AVFÖRING och TOALETTPAPPER!  

Mindre oönskade ämnen in – Mindre oönskade ämnen ut 

Alvesta kommuns VA-enhet har påbörjat ett kvalitetsarbete för att minska mängden oönskade ämnen 
till Alvesta kommuns avloppsnät för att få en så bra slutprodukt som möjligt från kommunens 
reningsverk. Detta för att avloppsslammet ska kunna användas på bästa möjliga sätt, t ex på 
jordbruksmark som växtnäring. 

Uppströmsarbete (förebygger föroreningar vid källan) 
Det långsiktiga målet är att innehållet av metaller och oönskade organiska ämnen i 
inkommande avloppsvatten skall minska och inte överstiga det som blir i normalt 
klosettvatten!  

Minska miljögifterna - arbeta uppströms 
Din insats gör skillnad. Genom att välja bort varor som innehåller miljögifter får du 
inte bara en renare miljö hemma. Du hjälper också till att hålla sjöar och hav rena.  

Vet du om att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, 
det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du att hushållen står 
för en stor del av samhällets utsläpp av miljögifter?                                                          

Du kan göra en stor insats genom att köpa varor utan miljögifter och genom att lämna 
avfall som innehåller miljögifter till återvinning. 

Läs mer i broschyren ”Uppströmsarbete” under Bostad & miljö/ Vatten & Avlopp på www.alvesta.se.  

Vid frågor - kontakta någon av VA-ingenjörerna, Alvesta kommun på tfn 0472-150 00 (vx), eller                          
E-post: samhallsplanering@alvesta.se 


