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Hæld KUN

regnvand i

regnvands-

risten

Sæbevand 

og andet spilde-

vand skal hældes 

i toilet eller

håndvask

Maling, 
olieprodukter og kemikalier skal afleveres på 

genbrugs-
pladsen

Sådan hjælper 
du fisken ...

■	 Regnvandsriste på pladser og langs vejene
 er kun til regnvand
■	 Sæbevand og andet spildevand skal skylles
 ud i toilettet eller håndvasken
■	 Maling, olie og andre kemikalier skal
 afleveres på genbrugspladsen

Det er så nemt at vaske bilen, cyklen eller 
havemøblerne ved vejristen, men det er en rigtig 
dårlig idé. I mange områder af kommunen er der 
separatkloakeret. Det betyder, at spildevandet fra 
toilet og vask ledes til renseanlægget, mens vand fra 
veje, tage og fliser ledes til nærmeste vandløb og sø.

Derfor er det vigtigt, at vi ikke hælder sæbevand,  
olie og maling i risten. Det kan skade naturen og  
vores badevand.
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... Bilvask m.v.
Undgå at vaske din bil, cykel eller havemøblerne ved  
regnvandsristen. Kør i stedet bilen i vaskehal. Ønsker du  
at vaske din bil selv, så benyt dig af en dertil indrettet  
vaskeplads.

... Gulvvask m.v.

Hæld sæbevand fra gulv- og vinduesvask i toilettet  
eller håndvasken.

... Fjernelse af mos

Brug hænderne, en kost eller en børste til at fjerne mos fra  
taget. Undgå at bruge algefjerner. Kom opfej i skraldespanden.

... Tømning af pool
Hvis vandet indeholder klor, anbefaler vi, at du tømmer  
bassinet gennem dit toilet eller en vask.

... Kemikalier
Aflever rester af sprøjtemidler, myregift, olie, gødning og 
lignende på genbrugspladsen.

Vil du vide mere? 
Skan koden og læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside 
silkeborgkommune.dk/Borger/Miljoe-energi-og-affald/
Miljoe/Hjaelp-fisken. Her kan du se en sjov tegnefilm og 
finde gode råd.

Kære Borger 

Regnvandskloakken løber  
ud i vandløbet
En stor del af Silkeborg Kommunes byområder er sepa-
ratkloakerede. Det vil sige, at spildevandet fra toilet og 
vask ledes til renseanlægget, imens vand fra veje, tage og 
fliser ledes til nærmeste vandløb og sø.

Derfor er det særdeles vigtigt, at du undgår, at kemikali-
er, olie og sæbe ender i regnvandsristene, som findes på 
veje og pladser i separatkloakerede områder.

Skan koden og læs mere på  
Silkeborg Kommunes hjemmeside

Er du i tvivl?
Spørg kommunen
Silkeborg Kommune har iværksat ”Hjælp Fisken” for at 
beskytte søer og vandløb.
”Hjælp Fisken” skal oplyse om, at vandet fra regnvands-
kloakken går urenset til vandløb og søer, samt forebyg-
ge, at der udledes miljøskadelige stoffer.

På kommunens hjemmeside kan du se en sjov film, få 
gåde råd og se hvordan du kontakter kommunen.

SÅDAN HJÆLPER 
     DU FISKEN...


