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Det er værd at tænke over,
hvad der ryger i toilettet For vores fælles kloaksystem, for miljøets og
for økonomiens skyld.

På forhånd tak!

Favrskov Forsyning
Torvegade 7 - 8450 Hammel
affald@favrskovforsyning.dk
www.favrskovforsyning.dk
89 64 50 00
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Mangler du et par boxershorts? De her sad
fast i en spildevandspumpe.

ER IKKE EN SKR ALDESPAND
Favrskov Forsyning har ofte store problemer med at rense spildevandet på
grund af forskelligt affald i vores spildevandspumper.
Her kan du læse om, hvad der sker, når
der kommer affald i toilettet og hvilke
konsekvenser det kan få.
Kun 2 ting i toilettet!
Kort sagt bør du kun komme 2 ting i
toilettet:
1. Det, der kommer ud af den
menneskelige krop
2. Toiletpapir
Alt andet affald skal i skraldespanden.
Det gælder også vatpinde, hår, klude,
bleer, kondomer, vatrondeller, bind og
tamponer, cigaretskodder og renseservietter.

Hvorfor skal du ikke smide affald
i toilettet?
Når du skyller dit affald ud i toilettet,
kan det sætte sig fast i pumperne på
renseanlægget og forringe renseprocessen.

Vatpinde sætter sig nemt fast i spildevandspumperne.

Vatpinde, klude og andet snavs kan
endda forme sig til store klumper, der
stopper systemet og gør det svært at
rense spildevandet effektivt. Og hvis vi
ikke kan rense spildevandet ordentligt,
går det ud over vores fælles miljø og
natur.
Affald i toilettet kan blive dyrt
for dig!
Det koster både tid og penge at rense
og reparere spildevandsanlæg. Så jo
mere affald og skadeligt materiale, der
skylles ud i toilettet, jo dyrere bliver
det for dig som forbruger, da Favrskov
Forsyning skal bruge ekstra ressourcer
på at rense spildevandet og reparere
ødelagte eller tilstoppede anlæg.

En stoppet spildevandspumpe fyldt med engangsklude og hår.

Vådservietter og engangsklude har tilstoppet
en pumpestation.

