
KEND DIN KLOAK
– undgå forurening af vandområder

Her ender dit regnvand
Hele Albertslund er separatkloakeret. Det betyder, at spildevand og 
regnvand løber i to forskellige kloaksystemer. Regnvandet bliver ikke 
renset, inden det ledes ud i naturen. Spildevand bliver renset på 
BIOFOS Renseanlæg Avedøre, inden det ledes ud i Køge Bugt.
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Pligter og ansvar
Du skal altid sikre dig viden om, hvordan ejen-
dommen er kloakeret.
Du kan fi nde oplysninger om kloaktegninger i 
ejendommens byggesag på www.weblager.dk, 
hvor der er offentlig adgang.

Kloaksystem på egen grund:
Det er ejendommens ejer, der er ansvarlig for 
kloaksystemet på egen grund. Det er ejerens 
pligt at sørge for at drive og vedligeholde 
kloakanlægget samt sikre, at det er tæt og 
velfungerende.
Er der problemer med kloaksystemet på egen 
grund, skal du henvende dig til et kloakser-
vicefi rma eller en autoriseret kloakmester.

Vil du overdrage dine stikledninger 
til HOFOR?
Virksomhederne i Albertslund har mulighed 
for at overdrage deres stikledninger og 
dermed ansvaret for vedligehold af lednin-

gerne, frem til sidste brønd inden bygningen, 
til HOFOR. Kontakt Kampagner og Bygge-
support på tlf. 33 95 33 95 eller mail:
hofor@hofor.dk for at høre mere.

Udleder din virksomhed spildevand fra 
produktion eller vask?
Du skal ansøge kommunen om tilladelse til 
afl edning af processpildevand. Find ansøg-
ningsskema på www.albertslund.dk under 
spildevand.

Uheld:
Hvis uheldet er ude, og der sker spild på area-
ler med afl øb til kloak, skal du straks forsøge 
at sikre, at der ikke løber kemikalier i kloakken. 
Derefter skal du – afhængig af spildets om-
fang – kontakte enten HOFOR eller Beredska-
bet. Du skal altid kontakte Miljø & Virksomhe-
der i Albertslund Kommune.

Hvem skal jeg kontakte
Beredskabet skal kontaktes i tilfælde af uheld  . . . . . . . . . . . . 112
HOFORs vagtstation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 88 24 24
BIOFOS renseanlæg Avedøre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 34 38 00
BIOFOS renseanlæg Avedøre vagtdrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 20 42 01
Albertslund Kommune, Miljø & Virksomheder  . . . . . . . . . . . . . . 43 68 68 68
Albertslund Vagt telefon (udenfor rådhusets åbningstid)  . . 43 68 67 67

www.hofor.dk
www.biofos.dk 
www.albertslund.dk



Det er vigtigt, at spildevand kun hældes i 
afl øb, som er tilsluttet spildevands systemet 
og ikke i de udendørs regnvands riste, som er 
tilsluttet regnvandssystemet.

Hvis din virksomhed har spildevand fra pro-
duktion eller fra vask af biler og materiel, 
skal den have en tilladelse til tilslutning til det 
offentlige kloaksystem, i daglig tale kaldet en 
spildevandstilladelse. Hvis din virksomhed kun 
afl eder sanitært spildevand, som er vand fra 
toilet, køkken og badefaciliteter, kræver det 
ikke en spildevandstilladelse. 

Det er forbudt at hælde kemikalier 
i regnvandssystemet! 
Ved tilsyn oplever vi nogle gange, at 
vaskevand fra rengøring hældes 
i udendørs regnvandsriste, 
og at der vaskes biler eller 
materiel på virksomhedens 
parkeringsplads. Det er 
forbudt at hælde nogle 
som helst former for 
kemikalier i regnvandssy-
stemet. Vand fra rengøring 
skal hældes i et indendørs 
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afl øb, som er tilsluttet spildevandssystemet. 
Der må heller ikke vaskes biler eller materiel 

på virksomhedens udearealer, medmindre der er 

indrettet en vaskeplads med sandfang og 
olieudskiller, som er tilsluttet 

spildevandssystemet. 

Husk, at du skal søge om 
byggetilladelse og spil-
devandstilladelse, før du 
etablerer en vaskeplads.

Kemikalier
Vær opmærksom på alle udendørs arealer 
med følgende aktiviteter:
• Omhældning af olier og kemikalier
• Opbevaring af kemikalier og farligt affald
•  Opbevaring af fl ydende farlige råvarer 

(f.eks. sprinklervæske, bremsevæske og 
olier)

Ved disse steder skal du sikre dig, at det 
foregår på spildbakke eller tæt belægning 
uden afl øb til kloak. Oplag skal være over-
dækket, og der må ikke være mulighed for, 
at kemikalier kan løbe til regnvands- eller 
spildevandssystemet, hvis der sker spild.

Tjek din aktivitet
- hvor afl eder din 
virksomhed vand fra?

Aktiviteter K
ra

v

Albertslund er separatkloakeret

SpildevandRegnvand

BIOFOS 
Renseanlæg

Avedøre

Bymoserenden
Bækrenden

Kanalen

Spildevand for sig 
Virksomhederne har gennem byggetilladelsen tilladelse til at lede spildevand til kommunens kloaksystem, men af-
leder virksomheden processpildevand, er byggetilladelsen ikke tilstrækkelig. 
■ anne adamsen · civilingeniør, ph.d.

a l b e r t s l u n d  m i l j ø f o r u m  ·  n r .  3  ·  2 0 0 4

Alle virksomheder der afl eder processpil-
devand, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven 
have en særskilt spildevandstilladelse, der 
indeholder miljøkrav til det vand, der ledes 
til kloakken. Processpildevand kan stam-
me fra virksomhedens drift, produktion 
eller rengøring af materialer, maskiner og 
lokaler.

Hvorfor miljøkrav?
For at undgå eller i størst muligt omfang 
begrænse tilledning af stoffer og vand-
mængder, der kan virke skadeligt på kloak-
nettet eller renseanlæg, er det nødvendigt 
at stille miljøkrav.

Hvem skal have en spildevandstilladelse?
Alle virksomheder, der udleder proces-
spildevand, og alle godkendelsespligtige 
virksomheder skal have en tilslutningstil-
ladelse. I øjeblikket er Miljø- og Planfor-
valtningen ved at udarbejde tilslutnings-
tilladelser til vaskehaller og vaskepladser. 
Mindre virksomheder med processpilde-
vand, f.eks. maskinværksteder og trykkeri-
er, skal også have en tilslutningstilladelse. 

Hvad indeholder tilladelsen?
Tilladelsen beskriver virksomhedens ind-
retning og drift med særlig fokus på de ak-
tiviteter, hvor processpildevandet opstår, 
og sammensætningen af spildevandet. 
Ud fra den spildevandstekniske beskrivel-
se foretages en samlet vurdering af afl ed-
ningens omfang og sammensætning. På 
baggrund af beskrivelsen og vurderingen 
fastlægges en række vilkår, som fastsæt-
ter, under hvilke betingelser spildevan-
det kan ledes til kloakken. Vilkårene kan 
omhandle maksimalt tilladelige stofkon-
centrationer, stof- og spildevandsmæng-
der, indretningskrav til etablering af f.eks. 
sandfang, olieudskiller, målebrønd, alarm-
udstyr samt egenkontrol. Egenkontrollen 
kan omhandle registrering af vand- og rå-
vareforbrug i driftsjournaler samt udtag-
ning af spildevandsprøver til analyse af 
indhold/mængde af stoffer. 

Hvornår skal der søges tilladelse?
Når der udledes andet end sanitært spil-
devand, skal virksomheden have en spilde-
vandstilladelse. Det er virksomhedens an-

svar at søge om tilladelse hos Albertslund 
Kommune.
 Udleder din virksomhed processpilde-
vand,  uden at have tilladelse efter mil-
jøbeskyttelsesloven, så kontakt Mil-
jø- og Planforvaltningen. Du skal 
også kontakte os, hvis virk-
somheden skal udvide el-
ler foretage ændringer 
i produktionen, som 
ændrer den nuvæ-
rende udledning 
af spildevand. Er 
der tale om helt 
nye udledninger, 
skal der gives en 
spildevandstilla-
delse, inden spil-
devandet ledes til 
kloakken, så kon-
takt os i god tid. 
Er du i tvivl, om du 
skal have en tilladel-
se, så kontakt Miljø- og 
Planforvaltningen på tlf. 
43 68 68 45.

a l b e r t s l u n d  m i l j ø f o r u m  ·  n r .  3  ·  2 0 0 4

Spildevandet renses på Spildevandcenter 
Avedøre, før det ledes ud i Køge Bugt. Regn-

vandet derimod ledes 
gennem ka-

naler 

og regnvandssøer i Albertslund, før det, 
uden nogen form for rensning, ender ude 
i Øresund.

Misfarvning af vandet i 
regnvandssystemet
Inden for de sidste måneder har kommu-
nen fået fl ere henvendelser om misfarv-

ning af regnvandsystemet.  Misfarvnin-
gen skyldes, at nogle virksomheder 

har hældt maling og andre kemika-
lier direkte ned i en regnvandsrist. 
Miljø- og Planforvaltningen ryk-
ker straks ud for at fi nde kilden 
til forureningen, og det er lyk-
kedes at fi nde forureneren ind 
imellem. Forureneren får efter-
følgende en regning, hvis det har 

været nødvendigt at rekvirere en 
slamsuger eller lignende.  

Forbudt at hælde 
kemikalier i kloakken

Miljø- og Planforvaltningen skal derfor 
gøre opmærksom på, at det ikke er til-

ladt at hælde farligt affald hverken i regn-

vands- eller spildevandskloakker. Maling, 
olie, og andre kemikalier skal opsamles og 
afl everes som farligt affald. 

Vaskevand
Vaskevand og andre vandige kemiske op-
løsninger må heller ikke hældes i regn-
vandsriste i gården, på P-pladsen, vejen 
e.l., da alle regnvandsriste er tilknyttet 
regnvandssystemet. Regnvandsriste kan 
enten være runde eller fi rkantede.

 HUSK 
+  Spildevand 

renses

÷  Regnvand 
renses ikke

 og regnvand for sig
Albertslund Kommune er separat kloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand løber i hver sit rør i adskilte 
kloaksystemer. 
■ anne adamsen · civilingeniør, ph.d.

Blomsten og Svanen - gør det nemmere at handle miljøvenligt
Det europæiske miljømærke Blomsten får øget opmærksomhed i oktober ved en lang række 
aktiviteter og tiltag over hele Europa.
■ anne stougaard · miljøbiolog

Der vil være fokus på miljømærkning i uge 
43. Målet er, at langt fl ere opdager forde-
lene ved de miljømærkede varer. Kampag-
nen henvender sig både til producenter, 
detailhandel og forbrugere.

Deltagerlande
Ud over Danmark deltager Sverige, Frank-
rig, Italien, Holland, Østrig, Belgien, Eng-

land og Irland i kampagnen. Grækenland, 
Norge og Finland gennemfører egne kam-
pagner i samme uge.

Blomsten og Svanen
Miljømærkerne fi ndes i dag på en lang 
række produkter, fra sko og maling til køk-
kenruller og feriehoteller. Blomsten og 
Svanen gør det nemmere for forbrugeren 
at handle miljøvenligt. Når du køber en 
miljømærket vare, får du nemlig garanti 
for, at den er blandt de mindst belastende 
for miljøet – uden at kvaliteten eller effek-
tiviteten forringes. Blomsten er EU’s miljø-

mærke, og Svanen er det nordiske miljø-
mærke. 

Garantien ved miljømærker
Når man som producent eller forhandler 
ansøger om at sætte et miljømærke på 
sine varer, får man en garanti for, at varen 
er „i toppen af klassen“, når det gælder 
miljø. Mærket giver dermed retten til at 
markedsføre produktet som mere miljø-
venligt – sammenlignet med andre ikke-
miljømærkede produkter indenfor den 
samme produktgruppe. 

Deltag i kampagnen
Albertslund Kommune deltager i kampag-
nen. Vi har blandt andet tænkt os at opfor-
dre kommunens borgere til at gå på opda-
gelse i byens butikker efter miljømærkede 
varer.  Vi vil også gerne hjælpe producen-
ter og detailhandel på vej. Vil du vide mere 
om miljømærkning, er du velkommen til 
at kontakte Merete Winter 43 68 68 44 el-
ler Anne Stougaard på tlf  43 68 68 22.
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Kemikalier,Nej tak!

Skal din virksomhed have en spildevandstilladelse?

Separatkloakering: Regnvand og spildevand ledes i Albertslund til hvert sit kloaksystem; regnvandssystemet og 
spildevandssystemet. Regnvandet bliver ikke renset, før det ledes ud i naturen. Undgå spildevand i regnvandssy-
stemet, da det forurener naturen og vores badevand. 

I skemaet på næste side kan du se, hvilke krav der er til forskellige aktiviteter. Tjek skemaet og se om aktivite-
terne på din virksomheder foregår de rigtige steder.

Tagvand  X

Parkeringsarealer    X   X*

Bus- og lastbilparkering  X    X*  X   X

Omlastningsarealer f.eks.  af- og 
pålæsning af råvarer og kemikalier X    X*  X   X

Påfyldningsplads for
brændstof til køretøjer  X   X  X  X   X

Vask af biler med
sæbe og højtryksspuler  X   X  X  X   X

Skylning af personbiler
i begrænset omfang uden 
højtryksrenser og uden sæbe  X   X  X  X   X

Vask af materiel f.eks. entreprenør-
maskiner og minitraktorer X   X  X  X   X

VED UHELD - f.eks. spild af olier, 
kemikalier og farligt affald       X  X  X

X*    Albertslund Kommune vurderer i hver enkelt sag, om aktiviteterne på arealet kræver etablering af sandfang og olieudskiller.

Kemikalier...Nej tak!


