Kære virksomhed
Regnvandskloakken løber
ud i vandløbet
Jeres område er separatkloakeret.
Det vil sige, at procesvand og spildevand ledes til renseanlægget, imens
regnvand fra befæstede arealer og tage
ledes via regnvandsristene til nærmeste
vandløb og sø.
Derfor er det særligt vigtigt
at I undgår, at kemikalier, olie og sæbe
ender i jeres regnvandsriste, samt i de
regnvandsriste som findes på veje og
pladser i jeres område.

Skan koden og vind
billetter til Den Blå Planet

Læs mere på Slagelses
Kommunes hjemmeside

Læs mere på Sorøs
Kommunes hjemmeside

Sådan hjælper du fisken
Hæld kun regnvand i regnvandsristene.
Kemikalier, maling og olie mærkes og
afleveres til genbrugspladsen

HVIS I VIL:
VASKE FIRMABILER OG
GØRE RENT PÅ VIRKSOMHEDEN
Vi hjælper gerne med at håndtere spildevand kor-

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

rekt og lovligt. Har I spildevand fra vask af biler,
gulvvask eller lignende, kontakt kommunen (se
bagside). Vi hjælper med løsning på korrekt afledning af spildevand – eller giver bekræftelse

Konkret vejledning i
håndtering af spildevand

på, at I håndterer jeres spildevand helt korrekt.
• 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 olieudskiller.
• Vand fra rengøring, herunder gulvvaskemaskiner, må aldrig hældes i regnvandsristene, men
skal i toilet eller spildevandsafløb.

Hjælp Fisken Kampagne

• I de fleste virksomheder vil rengøringsvandet
ikke indeholde miljøfarlige stoffer og kan der-

Sorø og Slagelse Kommune har iværk-

for hældes i toilet eller håndvask.

sat kampagnen ”Hjælp Fisken” for at

• 
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 miljøfar-

beskytte søer, vandløb og kystområder.
Kampagnen skal oplyse om, at vandet
fra regnvandskloakken går urenset til
vandløb, søer og kyststrækninger,

ligt affald. Den type vaskevand må ikke hæl-

samt forebygge, at der udledes miljø-

des i toilet eller vask. Kontakt kommunen om,

skadelige stoffer.

hvordan den type vaskevand skal håndteres.

I udvalgte oplande til recipienter sættes

OPLAGRE OG HÅNDTERE
OLIE OG KEMIKALIER

Hjælp Fisken mærkater på asfalten ved
udvalgte regnvandsriste i separatkloa-

• Oplagring skal ske forsvarligt og uden risiko for

kerede områder. Der husstandsomdeles

spild til regnvandsriste eller spildevandsafløb.

foldere og virksomheder besøges.

• Farligt affald sorteres, mærkes og afleveres til

På kommunens hjemmeside

godkendt modtagestation.
• 
Rester af kemikalier, maling, olie, sæber og
lignende mærkes og afleveres på godkendt
modtagestation.

kan du se en sjov tegnefilm og få
gode råd. Se link på bagsiden.

