Fett og våtservietter i avløpsrørene
Fett og våtservietter som kastes i vask og toalett er et økende problem som fører til
blokkeringer i avløpsnettet. Praktisk info finner du her.

Våtservietter
Våtservietter og engangskluter gjør rengjøring av kropp og hjem mye
enklere og raskere, og ifølge flere produsenter kan man enkelt kaste de
i toalettet etter bruk. Dette skaper imidlertid store problemer fordi det
tetter igjen avløpsnettet.
Våtservietter er en av hovedårsakene til blokkeringer i rørene. De er i
motsetning til toalettpapir laget slik at de ikke går i oppløsning i
kontakt med vann. I store kloakkanlegg finnes det innretninger for å
fjerne slike ting fra systemet, men i mindre pumpestasjoner er det
verre. Kloakken kan i verste fall flomme over. Våtservietter skal kastes
i restavfall slik som annen søppel fra baderom, for eksempel bleier.

Ingen type våtservietter
kan kastes i toalett,
kastes i restavfall.

Fett
Desember er høysesong for god mat, men dessverre også for å
tømme fett- og matrester i vask eller toalett.
Fett fester seg i veggene på rørene og i pumpene, og dette
kan føre til propper i systemet og tette avløpsnettet. Dine
egne rør kan bli tette, men også rørene som fører kloakk
til renseanleggene.
Dersom det blir blokkeringer i avløpsnettet eller på en av
pumpestasjonene kan det samles opp så mye kloakk at
det kan slå ut og havne i terrenget.

Rør som har blitt tett av fett.

I verste fall kan det føre til tilbakeslag. Da risikerer man å få kloakk opp i slukene hjemme.
Det kan føre til store kostnader og vannskader. Kommunens kostnader med å utføre
avløpstjenesten kan også øke, siden fett og annen søppel i avløpsnettet kan gi driftsproblemer
i pumpestasjoner og renseanlegg.
Om du er i tvil, er det kun tre ting som skal i toalettet; nummer 1, nummer 2 og toalettpapir

Slik blir du kvitt fettet



Fett som stivner kan tørkes/skrapes ut av
stekepanna/kasserollen med tørkepapir og kastes
som matavfall eller restavfall.
Fett som ikke stivner helles i tett emballasje og
kastes på FIAS gjenbruksstasjon. Det er viktig at
emballasjen er tett. Brusflasker, melkekartonger og
plastkanner kan være fine å bruke.
(Eksempler på fett som ikke stivner: Frityrolje, suppe- og gryterester, glass med oliven

og fetaost).


Fett fra julebakst kan brukes til å lage fuglemat
Delfia, flott matfett og smult stivner når det blir
kaldt og kan brukes til å lage meiseboller. Bland det
med fuglefrø eller nøtter før det stivner og putt det
gjerne oppi en kartong som du skjærer hull i etter at
har stivnet og henger opp ute.

http://fettvett.no/fettvett.html
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