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DOSØPPELET DITT FORURENSER NATUREN – OG KOSTER DYRT 
 
Kanskje har du sett et kumlokk med denne tegningen eller et innlegg på sosiale medier? Og lurt på 
hvorfor vi er så opptatt av tiss, bæsj og dopapir og hvorfor snus, mat og hygieneartikler ikke skal i do?  
Det er fordi alt annet enn de tre tingene skaper utrivelige arbeidsforhold for de som jobber i 
avløpsavdelingene, det er med å forurense vann og natur og det koster store summer å rydde opp i.  
 
Det er fristende å skylle bomullsdottene med neglelakkfjerner eller våtservietten ned i do. Kjapt, 
enkelt og vips, så er det borte. Problemet er at dette kan bidra til at hele avløpssystemet stopper 
opp.  
 
Søppel du putter i do havner i havet 
Når du skyller ned i do, går vannet gjennom et ledningsnett. På veien pumpes avløpsvannet frem til 
avløpsrenseanlegget. Det er i disse ledningene og pumpene søppelet setter seg fast, og dermed blir 
det stans i driften.  
 
Når røret er tett eller pumpen står må avløpsvannet finne andre veier. Du har kanskje opplevd kloakk 
i kjelleren? Eller at en badestrand må stenge på grunn av dårlig vannkvalitet? Årsaken kan være 
akkurat dette, avfall blir spylt ned i do, pumpene har fått stans og avløpsvannet går i overløp ut i 
naturen.    
 
Dyrt og unødvendig 
Alle betaler for renovasjon, det vil si at noen kommer og henter husholdningsavfallet hjemme hos 
deg. Når du istedenfor å benytte deg av denne tjeneste kaster avfall i do er dette resultatet:  

1. søppelet skaper drifts trøbbel som gjør at noen må ut å reparere og rydde opp, noe som tar 
tid og derfor koster penger og det er heller ingen koselig jobb   

2. pumper sliter og går i stykker, og de bruker ekstra mye strøm, unødvendig og dyrt 
3. kommunen må betale for å få levert alt søppelet som ryddes ut av avløpet eller som havner 

på ristene på avløpsrenseanlegget. Det vil si at det på en måte betales dobbelt for dette 
søppelet. For du har jo alt betalt for at det skulle vært hentet hos deg.   

4. søppel som ikke blir ryddet ut i denne prosessen havner i naturen, noe som også gir store 
kostnader både økonomisk og miljømessig. 

Alle som er tilkoblet offentlig avløp betaler et avløpsgebyr. Dette er penger som skal gå til drift og 
vedlikehold av avløpssystemene. Her er det behov for store investeringer i fremtiden. Når midlene 
istedenfor blir brukt til å rydde opp etter folk som kaster søppel i do blir det mindre penger til 
nødvendig vedlikehold og gebyrene må økes unødvendig mye.  
 
Ditt ansvar – vårt miljø 
I 2021 ble det gjennomført en studie initiert av Hold Norge Rent, Norsk Vann og LOOP og med støtte 
fra Handelens Miljøfond. I studien ble 140 kilo dosøppel fra seks ulike renseanlegg i Norge analysert. 
Det ble indentifisert over 7000 artikler og 91 % av disse inneholdt plast. Fiberkluter og deler av disse, 
plastfolie, sneip, snus, bind og tamponger dominerte. Fiberkluter er en samlekategori for blant annet 
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våtservietter, engangskluter og vaskekluter. Plastfolie består i stor grad av emballasje. Les mer om 
studien her 
 
Det kan være at du synes miljøspørsmålene er for store, men dette er enkelt å gjøre noe med. Bruk 
søppelbøtta!  
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