
 – RISTEN 

ER                      TIL
     REGNVAND

Hæld KUN

regnvand i

regnvands-

risten

Sæbevand 

og andet sp
ilde-

vand skal h
ældes 

i toilet eller
 

håndvask

Maling, olieprodukter og kemikalier skal af-leveres på genbrugs-pladsen eller til en anden godkendt  modtager

Sådan hjælper 
du fisken ...

Langeland Kommune
Teknik og Miljø - Fredensvej 1 - 5900 Rudkøbing

Tlf. 63 61 00 00 - www.langelandkommune.dk

– se filmen
langelandkommune.dk 

/hjaelpfisken



... Vaske firmabiler  
og gøre rent på  
virksomheden

Kontakt kommunen hvis I er i tvivl om, hvorvidt I håndterer 
jeres spildevand fra bilvask, gulvvask eller lignende korrekt 
og lovligt.

 Vask af biler: brug som første prioritet en vaskehal – hvis 
virksomheden ønsker at vaske bilerne selv, skal vask 
foregå på en godkendt vaskeplads med sandfang og olie-
udskiller.

 Vand fra rengøring, herunder gulvvaskemaskiner, må 
aldrig hældes i regnvandsristene, men skal i toilet eller 
spildevandsafløb.

 Hos de fleste virksomheder vil rengøringsvandet ikke in-
deholde miljøfarlige stoffer og kan derfor hældes i toilet 
eller håndvask.

 Hos nogle virksomheder, hvor rengøring for eksempel 
fjerner slibestøv, kemikaliespild, olie og maling fra gulve 
og maskiner, vil vaskevandet indeholde stoffer, der gør 
det til miljøfarligt affald. Den type vaskevand må ikke 
hældes i toilet eller vask. Kontakt kommunen for vejled-
ning om, hvordan den type vaskevand skal håndteres.

Oplagre og håndtere  
olie og kemikalier

 Oplagring skal ske forsvarligt efter gældende regler 
og uden risiko for spild til regnvandsriste eller spilde-
vandsafløb.

 Farligt affald skal sorteres, mærkes og afleveres til en 
godkendt modtager.

 Rester af kemikalier, maling, olie, sæber og lignende skal 
i egnede beholdere, mærkes og afleveres til en godkendt 
modtager.

Kære virksomhed
I Langeland Kommune er store områder separatkloake-
rede. Det vil sige, at regnvand fra befæstede arealer og 
tage ledes via regnvandsristene til nærmeste vandløb 
og sø, mens procesvand og spildevand ledes via spilde-
vandsafløbet til renseanlægget. 

Derfor er det særligt vigtigt, at I undgår, at kemikalier, 
olie og sæbe ender i jeres regnvandsriste, samt i de regn-
vandsriste som findes på veje og pladser i jeres område.

Er du i tvivl? 
Spørg kommunen ...
– hvordan vaskevand skal håndteres bedst.

Langeland Kommune har iværksat kampagnen ”Hjælp 
Fisken” for at beskytte vandmiljøet. Kampagnens bud-
skab er, at vandet fra regnvandskloakken løber urenset til 
vandløb, søer og kystområder, og at disse påvirkes nega-
tivt, når der udledes miljøfarlige stoffer. 

Langeland Kommune sætter ”Hjælp Fisken” mærkater 
ved udvalgte regnvandsriste i separatkloakerede om-
råder, ligesom at du rundt omkring vil kunne støde på 
vores foldere. 

På kommunens hjemmeside kan du se en lille 
tegne film. Se link på bagsiden.


