For at vi kan tømme tanken skal
nedenstående overholdes:
•
•
•

•
•

Dækslet må ikke veje over 50 kg. Det er
tilladt selv at fjerne dækslet inden tømning.
Der skal være fri adgang.
Vi opkræver gebyr på kr. 500 inkl. moms,
hvis dækslet vejer over 50 kg.

Dækslet må ikke ligge under terræn.
Dækslet skal graves fri inden tømning.
Der må ikke være genstande på dækslet
og ingen bevoksning hen over dækslet.

Vi har brug for plads

Adgangsvejen skal være fremkommelig for
bilen, der kræver 4 m friplads i højden og 4
m i bredden.

Tømningsrapport

Når tanken er tømt, udfylder entreprenøren en tømningsattest. Her kan du bl.a. se,
hvornår tanken er tømt, og om der er fejl
eller mangler, som skal laves. I tilfælde af
forgæves kørsel, vil der blive opkrævet et
gebyr på kr. 400 inkl. moms.
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Tømning af
bundfældningstank

Sådan virker din tank
Bundfældningstanke af normal størrelse bliver typisk fyldt med slam i løbet af et års tid. Hvis
tanken er fyldt med slam, vil der ikke ske en bundfældning, og slammet løber ud af tanken med
spildevandet. Hvis slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer udledes direkte til vandmiljøet, vil der
ske en forurening. Derfor skal tanken tømmes med jævne mellemrum.

I TVIVL...
Du er altid velkommen til at kontakte
os, hvis du har spørgsmål.
Tlf.: 9612 7300 eller mail
vestforsyning@vestforsyning.dk

TÆNK DIG OM
Tag hensyn til miljøet og dit
kloaksystem - Tænk over hvad
du skyller ud i vask eller toilet.

INDLØB
Indløbet er den ledning, der
kommer fra dit hus - ALT hvad
du hælder i vasken eller toilettet havner her.

BRUD
Brud er årsag til forurening.
Hvis du oplever brud eller fejl,
skal disse udbedres hurtigst
muligt af en autoriseret kloakmester.

UDLØB
Dit udløb fører til et dræn,
en sø eller et vandløb.
Hvis ikke vandet renses
tilstrækkeligt, vil rester
af slam, fedt og andre
affaldsstoffer forurene
vandmiljøet.

TANKEN
Tanken skal være fyldt
med vand for at fungere.
Entreprenøren sørger
for at tanken fyldes med
vand efter tømningen.

