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... vaske bil
– bør det foregå i en vaskehal. Her opsamles olie og tung-
metaller inden vaskevandet ledes til renseanlæg.

Vælger du selv at vaske bilen:
 Undgå at vaskevandet kommer i regnvandsristen
 Brug miljømærket autoshampoo eller kun vand
 Undgå brug af højtryksrenser
 Hæld overskydende vand i håndvasken eller i toilettet.

... rense tag, fliser 
eller havemøbler for 
alger eller mos

– bør du gøre det, uden brug af farlige kemikalier.

 Fjern algerne ved brug af rent vand og kost eller børste
 Hvis du vælger at bruge et kemisk middel, så tjek på 

etiketten, om det er godkendt af Miljøstyrelsen – og følg 
brugsanvisningen. Du må ikke forurene vandmiljøet 
eller jorden.

OBS! Vær opmærksom på, at hvis dit tag er eternit 
med asbest, gælder der særlige forholdsregler. Kontakt evt. 
Langeland Kommune for yderligere vejledning.

Rensning af pensler
 Brug altid håndvasken til afrensning af vand - 

baseret maling
 Undgå at rensevandet kommer i regnvandsristen
 Opsaml og aflever afrenset oliebaseret maling samt  

penselrens, terpentin mv. til genbrugspladsen. 
 Husk at rester af maling også skal afleveres på 

 genbrugspladsen.

... håndtere øvrig kemi
 Rester af sprøjtemidler, myregift, olie, gødning og lignen-

de skal i egnede beholdere, mærkes tydeligt og afleveres 
på genbrugspladsen.

Kære borger
I Langeland Kommune er store områder separat-
kloakerede. Det betyder, at vand fra veje, tage og fliser 
ledes til nærmeste vandløb og sø, mens spildevandet 
fra toilet og håndvask ledes via spildevandsafløbet til 
renseanlægget.

Derfor er det særligt vigtigt, at du undgår, at sæbe, olie 
og kemikalier ender i regnvandsristene, som findes på 
veje og pladser i dit lokalområde.

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 
negativt, 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.


