
Undgå problemer
med dit afløb
Vermeiden Sie Probleme mit Ihrem Abfluss
Avoid problems with your drains



Toilettet er ikke
en skraldespand
Hver gang der kommer andet end tis, lort og toiletpapir i toilettet, øges 
risikoen for tilstoppede kloaksystemer, og rensningen på renseanlægget 
bliver dårligere. Det betyder både at reparationer af kloaksystemerne 
bliver dyrere og at der ender mere skidt, kemikalier og mikroplast i vores 
fælles vandmiljø.

Så stop brugen af toilettet som en skraldespand og beskyt naturen.   



The toilet is not a dustbin
Every time something other than wee, excrement or toilet paper goes down the 
toilet, the risk of the sewage system getting blocked increases, and the purifi-
cation process at the treatment plant becomes less efficient.  This means that 
repairs to the sewage system become more expensive, and also that more dirt, 
chemicals and microplastics end up in our shared water environment.

So please do not use the toilet as a dustbin, and let’s help protect nature.

Die Toilette ist kein Mülleimer
Jedes Mal, wenn etwas anderes als Urin, Kot und Toilettenpapier in die Toilette 
gelangt, steigt die Gefahr von verstopften Abwassersystemen und die Reinigung 
in der Kläranlage wird schlechter. Das bedeutet sowohl, dass Reparaturen an den 
Abwassersystemen teurer werden, als auch, dass mehr Schmutz, Chemikalien und 
Mikroplastik in unsere gemeinsame Wasserumgebung gelangen.

Also hören Sie auf, die Toilette als Abfalleimer zu benutzen und schützen Sie die Natur.



Hvem er vi?
Vi er 100% ejet af kommunen, og vi driver, vedlige-
holder og udbygger offentlige vandværker, rense-
anlæg og tilhørende ledningsnet for vand og spilde-
vand i Mariagerfjord Kommune.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Mariagerfjord Vand, 
hvis du har spørgsmål om dit kloaksystem. 
Telefon: 99 52 53 54
Mail: mail@mfv.dk

Læs mere på 
www.mariagerfjordvand.dk 

Ha’ en god dag – med et toilet, der virker. 

Do you have any questions?

Feel free to contact Mariagerfjord Vand if 
you have questions.
Telephone: +45 99 52 53 54
Mail: mail@mfv.dk

Read more at
www.mariagerfjordvand.dk

Have a nice day – with a toilet that works.

Hast du Fragen?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  
Mariagerfjord Vand.
Telefon: +45 99 52 53 54
Mail: mail@mfv.dk

Lesen Sie mehr unter
www.mariagerfjordvand.dk

Haben Sie nun einen guten Tag 
– mit Ihrer Toilette.
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