
SPOLA RÄTT  
ÄR LÄTT

Hjälp oss bidra till ett renare vatten i Östersjön!

Vi värnar vårt vatten!



2

Vi värnar vårt vatten!
Syvab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka,  Nykvarn, Salem och av 
Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. Vi tar emot vatten från Essingeöarna i norr  
till Järna i söder. Syvabs uppgift är att skydda vår miljö mot utsläpp som kan påverka vattnet  
och vi satsar på att vara effektiva långt in i framtiden. 
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Du kanske tror att vad du gör inte har så stor betydelse – men det har det! 
Det du gör är jätteviktigt för vår miljö. Om du och alla vi andra bara tänker 
oss för så kan vi göra stor skillnad. Och det bästa av allt – det är lätt att 
göra rätt.
 
Varje dag använder du cirka 140 liter vatten, till exempel när du går på toaletten, 
 duschar, lagar mat eller kör en tvättmaskin. Vattnet du spolar ner kommer till oss 
ditt avloppsreningsverk, Himmerfjärdsverket, ute i Grödinge. Totalt får vi in cirka 
120 000 kubikmeter vatten dagligen som vi ska rena innan vi släpper ut det i 
Östersjön. Vattnet vi får in kommer från kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem, 
Södertälje, södra delarna av Stockholm och delar av Huddinge,

Men med vattnet kommer det också mycket skräp, i snitt får vi in 2,3 ton skräp 
varje dag. Vi behöver därför din hjälp med att få bort nedspolningen av bland 
 annat hygienartiklar, medicinrester, snus, fimpar och hushållsfetter. I dagsläget 
kan vi inte rena vattnet från kemikalier, medicinrester och många andra miljö gifter 
vilket påverkar vattenmiljön i Östersjön. Hur sådana ämnen inverkar på växt- och 
djurliv beror på flera faktorer men forskning visar att de kan störa hormonbalansen 
hos havslevande djur som fisk, säl och sjöfågel och att vi människor får i oss det 
när vi äter vissa animaliska livsmedel. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att 
minska användningen och spridningen av sådana ämnen i miljön.
 
Det är lätt att göra rätt! Följ bara våra smarta tips.  Bläddra vidare  
i broschyren så får du veta mer.

DU ÄR VIKTIG! 
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4

Skräp
I toaletten får du bara spola ner toalettpapper, kiss och bajs  
– ingenting annat! Allt annat som spolas ner är skräp, vilket är  
ett stort problem då det orsakar stopp i avloppsrören och i  
värsta fall fastnar i våra pumpar som då går sönder. 

Exempel på skräp: våtservetter, bindor, tops, hushållspapper,  
servetter, kondomer, trosskydd, tamponger, sminkpads, bomull,  
hårtrassel, godis, godispapper, snus, cigaretter och tandtråd. 

Mediciner
Släng inte mediciner i avloppet. Vi är inte gjorda för att rena det. 
Utan medicinerna rinner igenom vårt verk och hamnar ute i 
Östersjön hos fiskarna och andra levande djur.

Vart ska medicinerna?  Lämna tillbaka till Apoteket.

Nikotin 
För varje snusprilla eller cigarett som hamnar i toaletten blir  vattnet 
nedsmutsat med kemikalier som vi inte kan rena. Istället rinner 
 kemikalierna ut i Östersjön till fiskarna och andra levande djur. 
 Dessutom blir det skräp av fimparna och prillorna som vi behöver  
ta hand om och transportera bort. 

Vart ska snusprillor och cigaretter? Släng i vanliga soppåsen/
restavfall.

Vart ska skräp och hygienartiklar?  Släng i vanliga soppåsen/restavfall.
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Kemikalier
Aceton, lösningsmedel, färgrester, tapetklister, rengöringsmedlet 

efter avtvättade penslar och rollers får inte spolas eller sköljas  

ner i avloppsvattnet då det innehåller mycket kemikalier.  

Vi är inte gjorda för att rena det vilket leder till att kemikalierna 

hamnar ute i Östersjön hos fiskarna och andra levande djur.  

Även våra bakterier som finns i våra bassänger påverkas negativt 

av kemikalierna.

Vart ska kemikalierna?  Lämna till din återvinningscentral.

Hushållsfett 
Hushållsfett som matolja, frityrolja, crème fraiche, grädde, smör och  stekfett 
stelnar när man spolar ner det i avloppsrören. Fett orsakar stora proppar i 
 rören som till slut sätts igen. Fettet är dessutom skadligt för vår utrustning 
som exempelvis våra pumpar. Spola  därför inte ner dem eller  resterna av 
den där pasta såsen i vasken!  Detsamma gäller fettet från  stekpannan. 

Vad kan jag göra istället?  Torka rent stekpannan med  hushållspapper 
och släng det tillsammans med matavfallet. Detta gäller även små 
mängder fett, lägg lite hushållspapper i botten på avfallspåsen 
 alternativt tidningspapper eller servetter.

 Är det en större mängd?  Häll då oljorna eller fettet tillbaka  
i sin förpackning och släng i vanliga soppåsen/restavall 
eller ännu bättre – lämna det till din återvinningscentral  
så blir det biogas av den.

AcetonNagel
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Duscha, diska, tvätta 
och städa
Var en miljövän och välj miljömärkta produkter både för 
dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som 
cirkulerar i våra vatten. 

Vad kan jag göra istället?  Håll utkik efter produkter 
märkt med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman.

Bakteriedödande medel
Köp inte varor som innehåller antibakteriella ämnen som exemplvis 
 triclosan (en slags antibiotika). Det finns bland annat i sportkläder, 
 schampo, tandkräm, disksvampar och skärbrädor. Ett annat farligt 
ämne är antibakteriellt silver (polygiene) som finns i vissa sportkläder för 
att det inte ska lukta svett. Detta ämne försvinner dessvärre ur  kläderna 
efter ett par tvättar och hamnar istället i Östersjön och i vårt slam.

Vad kan jag göra istället?  Håll utkik efter produkter märkt med 
Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman.

Tvätta bilen
Tvätta bilen i en biltvätt – aldrig på gatan eller på din asfalterade 
garageuppfart. Då rinner farliga föroreningar direkt ut i vattendrag, 
sjöar och hav bland annat via dagvattenbrunnarna. Om du inte 
har tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs 
eller grus.

Vad kan jag göra istället?  Tvätta bilen i en biltvätt.
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Fler tips!
I våra bassänger jobbar våra  
bakterier, bland annat Nitro och 
Mona, med att rena vattnet. De 
 behöver precis som oss syre för  
att andas och mat för att kunna  
jobba bra, och precis som oss så mår 
de dåligt om de får i sig olämpliga 
 saker. Tänk på vad du spolar ner  
– följer du bara våra råd så  kommer 
dem att må bra! 

Nitro

Mona

Ross

Hjälp våra bakterier 
att må bra 

Skippa sköljmedel
Kemikalierna i  sköljmedlet 

kommer direkt från din 
tvätt maskin till oss. Dess-
utom sliter sköljmedlet på 

kläder och andra tyger.  
Låt kläderna leva länge  

– skippa sköljmedlet.

Att dammsuga minskar mängden  bromerade flam-
skyddsmedel,  ftalater och  hög- och poly fluorerade 
 föreningar som du får i dig när du  andas. När du 
 dammsuger åker de in i damm sugar påsen istället  
för att fastna i golv moppen när du våttorkar och  
vidare in till våra reningsverk med skurvattnet.  
Att dammsugarpåsen förbränns är bättre än  
att dessa ämnen  hamnar i vattnet.

Dammsug nogaDammsug noga

Kiss, bajs och toapapper får du spola 
ned i toaletten – ingenting annat!

Fulspola inte  

i toaletten

Ställ en papperskorg i badrummet och 
släng skräpet i, exempelvis våtservetter, 
tops, hår från borsten, bindor,  
sminkpads, tandtråd, snus eller  
kondomer. Släng sen påsen som  
vanliga sopor/restavfall.

Spola med  
vett i din  
toalett!

–  tänk på vad 
du spolar ner!

Välj miljömärkta varorVälj miljömärkta varorKattsandKattsand Sorteras som 
 matavfall eller slängs 

i vanliga soppåsen/
restavfall.Släng sen påsen 

som vanliga sopor/
restavfall.

KAFFESUMPKAFFESUMP

Töm i en pappers korg. 



Vi värnar vårt vatten!

Syvab Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge   
08 410 776 00  |  info@syvab.se  |  www.syvab.se

Vi tror inte att du vill skräpa ner vårt hav – tvärtom!  

Dessa saker hamnar i avloppen på grund av att få vet hur  

till exempel  hushållsfett  påverkar vårt avlopp eller att hårtrassel 

binder upp skräp på väg till oss. Nu när du vet detta kan  

du också göra skillnad! 

Tack för att du hjälper oss  
att bidra till ett renare hav.


