
Brukt vann kalles avløpsvann. Avløpsvann fra boliger kommer fra 
toaletter, sluk og vaskemaskiner på bad, kjøkken og vaskerom.
Avløpsvannet renner gjennom GRENRØR til en STAMME og ned 
til en BUNNLEDNING nederst i bygget, i eller under kjeller.
Deretter renner avløpsvannet gjennom en UTTREKKSLEDNING 
(STIKKLEDNING) fra bygget og ut til det offentlige avløpsnettet.

MAT I RØRENE ER 
MAT TIL ROTTENE
Rotter elsker fett og matrester som 
legger seg i avløpsrørene. 

Kast mat og fett 
i søpla eller i 
matavfallet!

Putter du andre ting i toalettet kan det 
føre til trøbbel for deg selv og andre.

Mykt og finere dopapir løser seg lettere opp 
enn stivt resirkulert papir.

Stivt dopapir kan tette igjen rørene dine hvis 
du bruker mye av det. 

Ikke bruk tørkerull som dopapir.

AVLØPSVETT

HA EN LITEN SØPPELBØTTE VED SIDEN AV TOALETTET
Kjøp en liten søppelbøtte til badet hvor du kan kaste brukte våtservietter, q-tips, bomullspads, 

engangslinser, hygieneartikler, hår, medisiner og alt annet som IKKE skal i toalettet.

FETTVETT.no
SLIK KASTER DU FETT:

Våtservietter og bomulls-
dotter løser seg ikke opp, 
og blir til store “baller” i 
avløpssystemet. Dette 
fører til tette rør og  prob-
lemer for pumpene som 
skal lede kloakken til 
renseanleggene.

VÅTSERVIETTER Q-TIPS
Q-tips skal ikke kastes i 
do. Plasten løser seg ikke 
opp, og pinnen kan sette 
seg fast i rørene sammen 
med våtservietter og fett.

Mange q-tips havner også 
i fjorden og skylles etter 
hvert opp på strendene.

FETT/MATRESTER

Fett som helles i avløpet 
tetter rørene og skaper 
problemer for deg selv og 
andre, mens rester av mat 
er festmåltid for rottene. 

Kort sagt: Fett og matrester 
skal ikke skylles ned i vask,  
sluk eller do! 

Kilder: Dovett.no og Fettvett.no

BARE TISS, BÆSJ OG DOPAPIR I DO

FAKTA OM AVLØP:

DOVETT.no
GAMLE AVLØPSRØR?

OLIMB.no

Problemer oppstår oftest 
i grenrørene. Grenrør har 
mindre dimensjoner,  i 
tillegg til skjøter og bend 
som gjør dem mer utsatt 
for både lekkasjer og 
fortetninger. Rør og gren fra kjøkken har 

20-30 % kortere levetid enn 
rør fra bad. Hovedgrunnen 
er bruk av fettløsende 
oppvaskmidler som gjør at 
rørene ruster.

Avløpsrør som er mer enn 40 år 
gamle har nådd sin “best før”-
dato, og tilstanden bør sjekkes.
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