
Tømning af 
Bundfældningstanke

Information om:

En miljørigtig ordning
Regelmæssige tømninger af din bundfældningstank nedsætter risikoen 
for, at indholdet i tanken løber urenset ud og forurener grundvandet og 
dermed drikkevandet. Overløb af urenset spildevand kan også skade 
dyre- og planteliv i vores mange vandløb, søer, fjorde og hav. 

Ordningen giver os desuden sikkerhed for, at slammet og spildevandet 
fra bundfældningstanken bliver renset korrekt.

Få indblik i ordningen 
og reglerne for den  
i denne folder. 



Kørebanen skal 
minimum være 4 

meter bred.

Adgangsvejen må 
ikke være spærret af 
cykler, barnevogne 

eller andet

Spanden må ikke fyldes 
mere end, at låget kan 
lukkes. Håndtaget skal 

pege ud.
Jeg må ikke 

være til fare eller 
gene!

Adgangsvejen skal 
mindst være 1 
meter bred.

Dæksel max 50 kg. Dækslet 
skal kunne vippes af og 

lægges ved siden af brøndhul-
let. Fjern krukker mm.

Døre, porte og låger 
skal være åbne.

Hvis der er parkerede biler 
på eller langs adgangsvejen, 

skal gangbredden langs 
bilerne være mindst 2 meter.

Fortov/cykelsti/rabat 
skal minimum have 
2,75 meter frihøjde.

Kørebanen skal minimum 
have 4,5 meter frihøjde. Den 1. 
meter fortov/cykelsti/rabat fra 

kørebanen skal ligeledes 
minimum have 4,5 meter 

frihøjde.

Når entreprenøren har fundet tanken, 
tømmer han den helt for slam og spilde-
vand. Derefter fylder han tanken delvis 

med vand, som indeholder mikroorganis-
mer, der er klar til at forarbejde nyt 

spildevand.

Fra tank(e) til handling
Regler for adgangsvej m.m.

Pis, lort og papir
Kun de tre ting i dit lokum

Du har ansvaret for, at tanken er i orden, og at den fungerer 
efter hensigten. 

Undgå prop i systemet ved kun at bruge dit toilet til pis, lort 
og toiletpapir. Lad være med at skylle bleer, bind og vat ud 
i toilettet. 

Hvis du sørger for dette, så skal vi nok sørge for tømning. 
Finder vi fejl og mangler ved tanken, får du besked. 

(Kemikalier, fedtstoffer og medicin hører heller ikke til i 
toilettet.) 

Hvorfor obligatorisk
tømningsordning?
Kerteminde Kommune har indført obligatorisk tømnings-
ordning for alle husstande med bundfælningstank. Kerte-
minde Forsyning administrerer ordningen. 

Den fælles tømningsordning gør det muligt at holde udgif-
terne nede, fordi slamsugeren kan planlægge kørsel for et 
stort område. 

Det koster et fast beløb om året at få tømt tanken. 
Beløbet opkræves sammen med de øvrige 
forbrugsafgifter. 

I øvrigt ... Hvis du skifter dæksel, skal du skifte til et dæksel, 
der max vejer 25 kilo. Tanken må højest være placeret 50 
m fra slamsugerens holdeplads. Ved nyanlæg, der lægges 
helt om, må denne afstand dog højst være 20 m.

Gode adgangsforhold 
gør det også lettere for 

skraldemanden at hente 
dine skraldespande.



SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag 
5041 0546

Må jeg liiige spørge ...?

?

?

Kerteminde Forsyning A/S
Kohaven 12
5300 Kerteminde
forsyning@kertemindeforsyning.dk
Kundeservice 70 25 33 33

Har du spørgsmål om ordningen generelt eller om 
din afregning, er du velkommen til at kontakte os:

Hvis dit spørgsmål handler om, hvornår tanken tømmes, 
eller om tømmeforholdene, er det vores entreprenør du 
skal kontakte:

FKS Slamson
63 42 10 17 (man.-tors. kl. 8.00-16.00 og fre. kl. 8.00-14.30)
to@fksslamson.dk

Lovgrundlag findes på: 
kertemindeforsyning.dk → Spildevand / Kloak → Lovgivning

Denne folder bortskaffes sammen med andet papiraffald.  
Men du må gerne beholde den og læse den igen og igen.


