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Kære virksomhed

Overalt er der riste til regnvand.
De er i vejkanten og på flisepladser – og måske 
har I også udendørs regnvandsriste på virksomhe-
dens egen grund.

I store dele er kommunen løber regnvandet fra 
ristene direkte til havet, et vandløb eller en sø. 
Derfor er det vigtigt, at I undgår, at sæbe, olie 
og kemikalier ender i regnvandsristene på veje 
og pladser – eller i de udendørs riste inde hos jer 
selv.

Det er særlig vigtigt, hvis virksomheden ligger i et 
separat- eller spildevandskloakeret område, men 
også i fælleskloakerede områder kan regnvandsri-
stene have direkte forbindelse til havvandløb eller 
sø.

Ved I ikke, hvordan kloaksystemet er i området? 
Se kommunens spildevandsplan på Planportalen 
Frederikshavn.
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...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 
olieudskiller

■ Vand fra rengøring, herunder gulvvaskemaskiner må al-
drig hældes i regnvandsristene, men skal i de indendørs 
afløb

 ■ Hos de fleste virksomheder vil rengøringsvandet ikke 
indeholde miljøfarlige stoffer, og kan derfor hældes i de 
indendørs afløb

■ Hos nogle virksomheder, hvor rengøring f.eks. fjerner sli-
bestøv, kemikaliespild, olie og maling fra gulve og ma-
skiner, vil vaskevandet indeholde stoffer, det gør det til 
miljøfarligt affald. Den type vaskevand må ikke hældes i 
hverken indendørs eller udendørs afløb. Kontakt kom-
munen for vejledning 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.
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