
 

 

Hjælp fisken 
Alle regnvandsriste 

er KUN til regnvand 

 



 

 

Regnvandskloakken løber ud i vandløbet 

 

 

Kære borger og 

virksomhed 

 

 

I det område, hvor du er beliggende, er der separatkloakeret. Det betyder, 

at spildevandet fra toilet, vask mv. ledes til renseanlægget, mens vand fra 

veje, tage og fliser ledes til det nærmeste vandløb. 

 

Det er derfor særlig vigtigt, at du undgår, at kemikalier, olie og sæbe ender 

i regnvandsristene, som findes på veje og pladser i dit område. Forurening 

af regnvandet kan dræbe fisk og smådyr i et vandløb. 

 

Sådan hjælper du fisken … 

 

- Regnvandsriste langs vejen er KUN til regnvand. 

 

- Sæbevand og andet spildevand skylles ud i toilet eller håndvask. 

 

- Maling, olie og andre kemikalier afleveres på genbrugsstationen. 

 

  



 

 

Hvis jeg vil: 
 

VASKE BIL 

Brug helst en vaskehal. Herfra ledes vandet til rensning på renseanlæg. 

 

Vil du selv vaske bilen: 

- Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen. 

- Brug miljømærket autoshampoo eller kun vand. 

- Hæld overskydende sæbevand i toilettet. 

- Undgå brug af højtryksrenser. 

 

Husk at for virksomheder gælder det, at der normalt skal etableres en vaskeplads. 

Tilladelse hertil skal søges hos Norddjurs Kommune. 

 

 

RENSE PENSLER 

- Brug altid håndvasken til vandbaseret maling. 

- Undgå at rensevandet kommer i regnvandsristene. 

- Oliebaseret maling renses med brun sæbe, penselrens eller terpentin, og 

kemikalierester afleveres på den kommunale genbrugsplads. 

 

FJERNE MOS FRA TAGE 

- Mos og lignende kan fjernes med håndkraft (brug børste eller kost). 

- Opfej kommes i dagrenovation. 

Vær opmærksom hvis taget er af eternit med asbest. Her skal taget gøres vådt 

f.eks. med blød stråle fra en haveslange, inden forsigtig fejning med børste eller 

kost for at undgå spredning af asbestfibre. Brug maske og bring opfejet til 

genbrugspladsens asbestcontainer. 

Ved rensning af tage og flisearealer med brug af kemiske midler er det vigtigt, at 

vand med rensemidler bliver opsamlet og bortskaffet korrekt. Vand fra 

tagrensning må IKKE ledes i kloak  eller i regnvandsafløb. Anvend et firma, der 

benytter miljøgodkendt udstyr og lovlige midler. 

 

TØMME POOL 

- Hvis vandet indeholder klor, skal bassinet tømmes gennem dit toilet eller en 

vask, så det ledes til behandling på et renseanlæg. 



 

 

 

 

HÅNDTERE ØVRIG KEMI 

- Rester af sprøjtemidler, myregift, olie, gødning og lignende mærkes og 

afleveres på genbrugspladsen. Det må ikke hældes i kloakken eller 

regnvandsristen. 

 

 

Se i øvrigt videoen "Hjælp fisken" på https://www.youtube.com/watch?v=OZxJiL-BvFI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZxJiL-BvFI

