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Verdens Toiletdag er en officiel inter-
national FN-dag, som er iværksat med 
henblik på at tackle den globale sa-
nitetskrise. På verdensplan lever 4,5 
milliarder mennesker uden ’sikkert for-
valtet sanitet’, og omkring 900 millioner 
mennesker praktiserer såkaldt ’åben 
afføring’. 

Sådan er det heldigvis langtfra i Dan-
mark, men selv i vores civiliserede 
samfund giver toiletbesøg jævnligt an-
ledning til problemer for spildevandssel-
skaberne. Derfor har Guldborgsund For-
syning valgt at benytte Verdens Toiletdag 
til at sætte fokus på, hvad folk putter i 
WC’et. Eller rettere sagt: Hvad de ikke 
må smide i toiletterne. 

Det koster nemlig de danske spilde-
vandsselskaber millioner i ekstra om-
kostninger om året at fjerne propper i 
kloakkerne og de tilhørende pumpesta-
tioner og pumper. 

Brug ikke toilettet 
som skraldespand
To af de største syndere er vatpinde og 
vådservietter, som jævnligt giver anled-
ning til problemer med fx tilstoppede 
pumper. 

Men der er næsten ingen grænser for, 
hvad forsyningens folk finder i spilde-
vandssystemet – lige fra mobiltelefoner, 
tøj, ringe og andre smykker til tandprote-
ser og sågar pengesedler. 

Det må du ikke smide i toilettet
Af hensyn til kloaksystemet bør du kun 
efterlade 3 ting i toilettet – afføring, tis 
og toiletpapir. Alt andet skal smides i din 
skraldespand – fra vatpinde, bleer, tam-
poner, trusseindlæg, engangs-vaskeklu-
de og vådservietter til hår, kondomer og 
cigaretskodder. 

Det er naturligvis også uacceptabelt at 
skylle medicinrester ud i toilettet. Især 
hormonpræparater kan forstyrre og for-
andre fiskenes genetik. 

Vær også opmærksom 
på køkkenvasken
Du bør heller ikke tømme madolie ud i 
kloakken, fordi det størkner og skaber 
fedtpropper i kloaksystemet. Hæld i 
stedet fedtet eller madolien i fx en over-
skåret mælkekarton. Lad olien køle af 
og smid det hele i restaffaldsposen, så 
det efterfølgende bliver brændt sammen 
med dit øvrige restaffald og dermed bi-
drager til at skabe varme og elektricitet.


