Tømningsordning
for
bundfældnings- og samletanke

Tømningsordning i Køge, Greve og Stevns kommuner
For at sikre den bedst mulige rensning af spildevand fra huse
på ejendomme, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak, har
Køge, Greve og Stevns kommuner en obligatorisk kommunal
tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke, som
KLAR Forsyning varetager.
Hvem skal bruge ordningen?
Som ejer af en bundfældningstank eller samletank har du pligt
til at benytte den kommunale tømningsordning.
Du skal være opmærksom på, at spuling af ledningssystemer
og tømning af sive- og køkkenbrønde ikke er omfattet af tømningsordningen.
Dine forpligtelser
Der er en række krav, du skal leve op til, for at tømningsordningen kan forløbe problemfrit og uden risiko for miljø, sundhed
og sikkerhed for tømningsordningens personale.
Dem kan du læse her eller i deres fulde længde i tømningsregulativet, som du finder på www.klarforsyning.dk.
Du kan også få regulativet udleveret, hvis du henvender dig til
din kommune.
•

Du har pligt til at sørge for, at din tank bliver tømt, hvis der
opstår behov for en ekstra tømning.

•

Du skal sørge for, at din tank vedligeholdes, så den 		
fungerer miljømæssigt forsvarligt.

•

Du skal sørge for, at der er adgang til tanken, så slamsugeren kan komme til med sugeslangen, når tanken skal tømmes.

•

Hvis du skal sætte en ny tank op, skal du være opmærksom
på, at tanken maximalt skal placeres 20 meter fra en vej,
hvor spulevognen kan køre frit (3,6 m bred og frihøjde på 4
m). Du skal også sørge for, at der er mulighed for at vende,
hvis vejen er blind.

•

Du må kun bruge tanken til almindeligt spildevand fra huset.

•

Du skal kontakte KLAR Forsyning, hvis der er speciel-		
le forhold, der skal tages hensyn til i forhold til adgangen til
tanken, f.eks. kørsel på agerjord.

•

Du skal sørge for, at dækslerne til tankene er fuldt til
gængelige. Samtidig skal de ligge i terrænhøjde og 		
bør som hovedregel ikke veje over 50 kg.

•

Du skal holde pladsen omkring tanken ryddelig, så 		
sten, grene og andet ikke havner i tanken under tømningen.

•

Hvis vi finder fejl eller mangler under tømningen, har du
pligt til at sørge for at få rettet op på problemet.

Hvis du ikke overholder reglerne, og vi derfor ikke kan tømme
din tank, når vi kommer, vil du blive opkrævet et beløb, fordi vi
har kørt forgæves.
Du vil også blive opkrævet et ekstra gebyr, hvis dit dæksel vejer
mere end 50 kilo.
Hvor tit får jeg tømt min bundfældningstank?
Du får tømt din bundfældningstank en gang om året.
Ønsker du en ekstra tømning, skal du selv bestille den.
Hvordan bestiller jeg ekstra tømning?
Du skal kontakte KLAR Forsyning, hvis du har brug for generelt
at få en ekstra tømning.
Hvis du derimod blot har brug for en enkel ekstra tømning, skal
du tage direkte kontakt til det slamsugerfirma, der kører i din
kommune.
Hvor kan jeg se, hvornår I tømmer tankene?
KLAR Forsyning orienterer løbende om kommende tømninger
med mindst 14 dages varsel, via annoncer i den lokale dagspresse og på KLAR Forsynings hjemmeside www.klarforsyning.dk.
Du kan også tilmelde dig en sms-ordning på vores hjemmeside, så du modtager en sms cirka en uge før, vi tømmer på din

vej.
Tømning af samletanke
Når du skal have tømt din samletank, skal du selv kontakte det
slamsugerfirma, der står for opgaven i din kommune, og lave
en aftale med dem.
Du skal sørge for at bestille tømningen senest 3 dage før, du
gerne vil have din tank tømt.
Hvad koster det?
KLAR Forsyning har hverken indtægter eller udgifter ved ordningen. Du betaler altså den reelle pris, det koster at have en
tømningsordning.
Du kan se priserne på www.klarforsyning.dk.
Du vil få en tømningsrapport efter hver tømning. Hvis vi har
kørt forgæves, vil du også få en tømningsrapport, hvor du kan
se, hvorfor vi ikke kunne tømme din tank.
Du vil blive opkrævet særskilt, hvis du får en ekstra tømning.
Hvem står for tømningsordningen?
Køge, Greve og Stevns kommuner er myndighed for reglerne
omkring tømningsordningen.
KLAR Forsyning har indgået en aftale med slamsugerfirmaet
FKS Slamson, der står for tømningen i Køge og Stevns kom-

muner, og med firmaet Leif M. Jensen, der står for tømningen i
Greve Kommune.
Henvendelser
Hvis du har spørgsmål til driften af tømningsordningen, skal
du henvende dig direkte til det slamsugerfirma, der kører i din
kommune.
Har du spørgsmål til reglerne omkring tømningsordningen,
skal du henvende dig til din kommune.
Slamsugerfirma for Køge og Stevns kommuner
FKS Slamson
Tlf: 63 42 10 17
mail@fksslamson.dk
Slamsugerfirma for Greve
Leif M. Jensen
Tlf. 59 43 38 03
KLAR Forsyning
Telefon: 56 65 22 22
klar@klarforsyning.dk

