
 

diskoteker mv. 

For industriområdet i Haverslev ender det meste af 
regnvandet i Limfjorden 

Oplysning om regnvandsriste (kampagnetilsyn) 
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Side 2 af 4 

Disse aktiviteter må man f.eks. ikke 
foretage sig, hvis vandet løber i 
regnvandsrist 
 

Bilvask/lastbilvask (gælder for virksomheder, men ikke for 
private hjemme ved boligen) 
 
Oplag af farligt affald med risiko for udløb ved brud på 
beholder  
(farligt affald skal opbevares så det ikke kan ende i 
regnvandsledningen)  
 
Oplag af kraftige syrer eller baser nær regnvandsrist 
(vandlevende dyr trækker typisk vejret med gæller, og 
disse virker oftest kun ved en mere neutral pH) 
 
Bortskaffelse af spildevand  
(spildevand skal i kloakken, og i mange tilfælde skal 
spildevandet renses, eksempelvis med en olieudskiller)  
 
 

Kampagnetilsyn 
Rebild Kommune skal lave en tilsynskampagne på 
virksomhedsområdet hvert år. 
 
Tilsynskampagnen for 2018 går ud på at informere om 
hvor regnvandsriste leder vandet hen, så vi kan undgå 
forurening af bl.a. vandløb og søer.  
F.eks. kom en større mængde olie ud i et regnvandsbassin 
i Terndrup i efteråret 2016 fra industriområdets rørledning. 
 
Virksomhederne, der er udvalgt til kampagnen ligger i 
industriområderne i Haverslev, Støvring og Terndrup. 
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Hvor løber vandet hen? 
 

I Haverslev industriområde deles rørledningen med 
regnvand mellem Industriparken 8 og 11 på grund af 
terrænets hældning.  
På kortet kan man se regnvandsledningen med lyseblåt. 
Det røde er kloakken, og den hvide streg er delingen for 
regnvand nord/syd. 
 

Nord for delingen:  
 Forsinkelsesbassin 
ved rastepladsen 
mod nord 
 Sønderup Å mod 
nordøst. 
 Limfjorden ved 
Halkær Bredning. 
 
 
Syd for delingen:  
 Forsinkelsesbassin 
mellem Cirkel K og 
motorvejsafkørslen 
fra nord. 
 via markdræn til 
Overvad Vestby Bæk 
mod syd 
 Sønderup Å 
 Limfjorden ved 
Halkær Bredning. 
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Læs mere på       
www.rebild.dk/ristet 

Hvis uheldet er ude 
 

Kontakt Alarmcentralen 1-1-2, hvis du observerer spild af 
kemikalier eller lignende til regnvandsrist. 
 
Alarmcentralen kontakter Beredskabet. 
Hvis Indsatslederen (Beredskabet) vurderer, at der er 
behov for assistance på miljøområdet, så tilkaldes 
Miljøvagten (døgnvagt). 
 
Det er også en rigtig god ide at kontakte Rebild Kommune, 
hvis der er åbent, så vi kan koordinere med Miljøvagten 
hurtigere og få informeret Rebild Forsyning. 
 
Det er Rebild Forsyning, der står for den daglige drift og 
vedligeholdelse af regnvandsledninger og bassiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonnumre 
 
Alarmcentralen 1-1-2 
 

Rebild Kommune 99 88 99 88 
(Center Natur og Miljø) 

 
Rebild Forsyning 41 78 74 70 
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