
  

Det skal du vide 
om din bundfældnings- 

eller samletank



 

Formålet med en obligatorisk 
tømningsordning er at sikre, 
at vi tømmer alle bundfældnings-
tanke én gang om året og 
samletanke, når de er fyldte. 
Det er nødvendigt, for at 
vi sammen kan passe på 
vores miljø. 

Du er automatisk tilmeldt 
ordningen gennem din 
ejendoms BBR-oplysninger. 
Er din husstand tilmeldt 
andre ordninger, skal du 
derfor afmelde dem. 

Du er tilmeldt en obligatorisk 
tømningsordning

Hvad er en bundfældningstank?
Trix-, septic- og trekammertanke er alle bundfældnings-
tanke, der har det til fælles, at de opsamler slammet, 
imens spildevandet siver ned i jorden via dræn. Slammet 
tømmes af vores entreprenør. Der skal altid være vand i 
din tank - også efter vi har tømt den. Nogle slamsugere 
presser vandet ud af slammet og fører det tilbage i 
tanken. Andre gør ikke. Hvis du selv skal fylde vand på, 
vil det fremgå af tømningsattesten, som vi lægger i din 
postkasse. 

Hvad er en samletank?
En samletank er en lukket tank, som samler al spildevandet 
fra husstanden. Den udleder ikke noget spildevand. 

Hvis du er i tvivl om hvilken tank, du har på din grund, 
så kan du løfte dækslet og se, hvordan din tank ser ud. 
En bundfældningstank har ofte flere kamre og både 
ind- og udløb (T-stykker). En samletank er en lukket tank 
med ét kammer og kun et indløb. Du kan også ringe til 
din kommune og høre, hvad der er registreret på din 
ejendom. 

Bundfældnings- eller samletank

BUNDFÆLDNINGSTANK

SAMLETANK



  

Hvorfor skal en bundfældningstank tømmes?
Det slam, som er i tanken, bundfældes og begynder der- 
efter at rådne eller gære. Slammet vil med tiden fylde 
mindre, men kan ikke rådne helt væk. Derfor er det 
vigtigt, at vi tømmer bundfældningstanken hvert år, så vi 
sikrer, at der altid er plads til at tilbageholde nyt slam.  
Er det ikke muligt, kan rester af slammet løbe ud i vand-
løbet og forurene dyre- og plantelivet. Du kan også 
risikere, at drænene stopper til, og derfor skal spules. 

Hvorfor skal en samletank tømmes? 
Hvis tanken er fuld, er der risiko for, at spildevandet løber  
ud på jorden og forurener miljøet. Men udover at tømme 
den, når den er fuld, er det også vigtigt, at det sker 
regelmæssigt. Ellers risikerer du, at papir, fedt og andre 
affaldsstoffer gror fast i samletanken.

Hvorfor skal din tank tømmes?

Det er dit ansvar, at der er adgang 
til tanken. Du skal derfor sørge 
for, at der er anlagt en fast 
adgangsvej, så vi kan komme til 
med slamsugeren.   

Fra adgangsvejen og hen til din tank må der højest være 
60 meter, og denne strækning skal være beskåret for 
beplantning. Slangen kan nemlig bevæge sig, når den 
suger, og det kræver plads. Tanken skal have et aftageligt 
dæksel i terrænhøjde, og det skal være frit, det vil sige,  
at beplantning og småsten er fjernet omkring dækslet. 

Tømningen omfatter løft af dæksel op til 25 kg. Dæksler 
på 25-50 kg løfter vi mod ekstra betaling. Du kan også 
lave en aftale med os om, at afstanden må være op til 150 
meter mod betaling. 

Hvis du etablerer ny tank, skal du oplyse til os, hvor din 
nye bundfældnings- eller samletank er placeret. 

Det gør du ved at sende en færdigmelding eller eventuelt 
en skitse til Fors A/S. 

Hvis du ikke har sørget for, at entreprenøren kan udføre 
sit arbejde, skal du betale for forgæves kørsel.  

Du skal sikre, at der er 
adgang til tanken 

Værd at vide
INDLØB:  Et rør, der leder spildevandet til 
 bundfældnings- eller samletanken.
UDLØB:  Et rør, der leder spildevandet væk fra 
 bundfældningstanken. 
T-STYKKE:  Et rør, der kobler ud- og indløb til 
 bundfældningstanken. 

Hvad skal du selv gøre? 
Vores entreprenør suger indholdet i din bundfæld-
nings- eller samletank op med en slamsuger. 

Du skal selv: 
• Bestille og betale for spuling af dræn, indløb og 
 tømning af sive- og køkkenbrønde. 
• Vælge hvilken entreprenør, der skal gøre det. 
 Hvis du ønsker, at vores entreprenør gør det 
 samtidig med tømning af tanken, skal du give 
 direkte besked til dem. 
• Bestille eventuel ekstra tømning hos os.

Det er dit ansvar, at din tank altid er funktionsdygtig. 
Hvis entreprenøren oplever fejl ved tømning, f.eks. 
at den er utæt, står det på  tømningsattesten. Det er 
vigtigt, at du udbedrer fejlen, da der ellers er risiko 
for, at tanken ikke fungerer optimalt. Hvis fejlen 
betyder, at der er risiko for forurening, indberetter vi 
den til kommunen.



Vi tømmer din bundfældningstank 
én gang årligt. Vi sender en SMS 
op til to uger før tømningen af 
tanken. Hvis vi ikke kan finde dit 
telefonnummer, sender vi et brev.

Når vi har tømt tanken, lægger vi en tømmeattest i din 
postkasse. Du behøver ikke at være hjemme. Det fremgår 
af attesten, hvornår din bundfældningstank er tømt.

Vi tømmer din samletank, når den er fyldt. Husk at 
kontakte os, når det er ved at være tid, så tømmer vi 
inden for to hverdage efter din bestilling. 

Hvad koster det? 
Du betaler for selve tømningen, aflevering af slam og 
administration. På vores hjemmeside fors.dk/priser finder 
du vores gældende priser. 

Hvornår tømmer vi?

Værd at vide
• Hæld aldrig miljøfarligt affald i dit afløb, f.eks. 
 kemikalier, olie eller medicinrester. Det skader 
 miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve 
 kloaksystemet. 

• Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. 
 Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til.

• Smid aldrig klude, vådservietter, vatpinde, bind 
 og lignende i dit afløb. Slamsugeren kan ikke 
 suge det op, og det kan koste dig en merudgift 
 at få renset din tank.

Hvis du har 
spørgsmål, 
kan du 
kontakte os på  
70 20 20 66
eller 
fors@fors.dk



  

Fors A/S
70 20 20 66

www.fors.dk 
fors@fors.dk

Fors A/S er forsyningsvirksomhed i Holbæk, Lejre 
og Roskilde kommuner. Vi er ca. 175 medarbejdere, 
der leverer vand, varme, renser spildevand, indsam-
ler affald og driver genbrugspladser. I alt berører vi 
hver dag 190.000 kunder med et eller flere af vores 
produkter. 

Vi har respekt for vores kunder og vil være den 
forsyningsvirksomhed, som skaber den bedste 
kundeoplevelse. Det gør vi ved at arbejde smartere, 
lytte til kunderne og levere bæredygtige løsninger, 
der tager højde for fremtiden.

Det kalder vi effektiv forsyning, til for dig.




