
Når du ejer en bundfældningstank i Skanderborg Kommune,  
er du automatisk med i den årlige tømningsordning.  
Her har vi samlet gode råd til, hvordan du kan være med til at  
sikre, at din tank bliver tømt planmæssigt og miljømæssigt korrekt. 

TØMNING AF  
BUNDFÆLDNINGSTANKE
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Let adgang til tanken
Det er vigtigt, at der er fri og let adgang til din tank,  
når den skal tømmes. Du skal sørge for, at:

• Åbne eventuelle porte og hegn på adgangsvejen
• Holde løse hunde væk
• Sikre, at underlaget på adgangsvejen til tanken er jævnt 

og kørefast for en tung lastbil
• Sikre fri passage på vejen – træer og beplantning skal fx 

være beskåret, så der er frit mindst 3,5 meter i bredden 
og 4 meter i højden.

Krav til området omkring tanken
Området omkring tanken skal være ryddeligt,  
så vi kan komme til. Sørg også for at:

• Dækslet er synligt, over terrænhøjde og let kan tages af
• Dækslet er fri for beplantning, jord og løse sten – det 

risikerer at falde i tanken, når dækslet bliver åbnet.

Maxvægt for dæksel
Dækslet på din tank må max veje 50 kg.  
Er dækslet tungere, skal du selv løfte det af for tømning. 
Husk altid forsvarlig, midlertidig afdækning af din tank,  
fx med en plade, for at undgå ulykker. 
Hvis dit dæksel er for tungt eller særligt svært at løfte af 
tanken, vil du blive opkrævet et ekstragebyr. 
Vi anbefaler generelt et lettere dæksel, gerne et på 25 kg.

Ingen klude i tanken
Hvis din tank indeholder vådservietter, vatpinde, bleer, 
bind, klude eller andet, kan den ikke blive tømt. Hvis din 
tank ikke kan tømmes, vil du blive opkrævet et ekstragebyr.

Vi står bag tømningsordningen
Din bundfældningstank skal tømmes mindst én gang om 
året. I Skanderborg Kommune er det Skanderborg For-
syning, der administrerer tømningsordningen. Arbejdet 
udføres af FKSSlamson.

Hvorfor skal tanken tømmes?
Korrekt og regelmæssig tømning af din bundfældnings-
tank sikrer god håndtering af dit husspildevand og for- 
hindrer forurening af det lokale vandmiljø og grundvand.

Brug for hyppigere tømning?
Din bundfældningstank skal som minimum tømmes én 
gang om året. Har du brug for, at tanken bliver tømt  
hyppigere, kan du selv aftale ekstra tømninger med en 
leverandør. Ekstra tømninger betaler du selv for.

Få besked på SMS
Du kan få besked om kommende tømninger på SMS eller e-mail.  
Tilmeld dig på den digitale selvbetjening www.skanderborgforsyning.dk/dintank  
Her kan du også altid se dine tømningsattester.

Se aktuelle takster for tømningsordningen på  
www.skanderborgforsyning.dk/prisudvikling 

Læs hele regulativet for tømningsordningen på  
www.skanderborgforsyning.dk/regulativ

http://www.skanderborgforsyning.dk/regulativ

