Rejectvandstank
Slamtank

Den fælles tømningsordning omfatter ikke
tømning af køkkenbrønde eller spuling
af indløb.

Afvandingstank

Tanken tømmes med en såkaldt
KSA-udskiller, og rejectvandet
(det rensede spildevand) ledes
tilbage til tanken.

Afstanden fra vejen, hvor
slamsugeren kan holde, og
ind til bundfældningstanken
må højst være 60 meter.

Dækslet skal være
synligt og må højst
veje 25 kg.

Der skal være fri adgang fra
slamsugeren og ind til tanken.

Tanken passer ikke sig selv. Den skal
tømmes regelmæssigt, så nyt slam
ikke bare løber gennem tanken.
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Hvad er en
bundfældningstank?
En bundfældningstank er en beholder, der tilbageholder slam,
papir, fedt og andre affaldsstoffer
fra det spildevand, du udleder
fra din ejendom.

Indholdet i bundfældningstanken suges
op i slamtanken.
Sådan ser din bundfældningstank ud, før den
bliver tømt.
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5 gode råd

Skyl ikke bleer, bind, vat og
engangsklude ud i toilettet.
Affaldet stopper toilettet
og kloakrørene.

Sådan kan din bundfældningstank se ud kort
tid efter tømning.
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Hæld aldrig kemikalier, olie,
medicinrester og andre miljøskadelige stoffer ud i kloakken.
Plant ikke træer ved dine
kloakrør. Træernes rødder
kan ødelægge rørene.

Under tilsætning af polymer pumpes slammet op
i afvandingstanken, hvor afvanding finder sted.
Slammet holdes tilbage, og vandet ledes
i rejectvandstanken.
Rejectvandet pumpes tilbage
til bundfældningstanken.

Styrken i KSA-systemet er, at slamsugeren kan
tømme tanke en hel arbejdsdag – uden at skulle
køre til et renseanlæg med det afvandede slam.
Det giver en mindre vejbelastning og som følge
heraf en mindre miljøbelastning.

Hæld ikke fedt i vasken. Det
størkner og stopper rørene til.
Brug en tæt si ved afløbet i
vasken, så kartoffelskræller
og andet affald ikke ryger
ud i kloakken.

Den benyttede slamsuger anvender KSAsystemet (Kombineret Slamsuger- og
Afvandingssystem).

Princippet i anlægget er følgende:

Vidste du?
En bundfældningstank kaldes
også en trixtank, septiktank eller
en flerkammertank.

Sådan fungerer ordningen

Sådan ser din bundfældningstank ud efter en uge.

Energi Viborg Vand sørger for driften af den
fælles tømningsordning. Blandt andet kontakten
til slamsugerfirmaet, opkrævning af gebyrer og
udsendelse af varsling om tømning. Desuden
håndtering af fejl og mangler ved tanke, hvor
fejlen hindrer en forsvarlig tømning.
Viborg Kommune er myndighed på ordningen.
Det vil sige, at kommunen behandler ansøgninger om dispensation til ordningen, håndterer
private slamsugerfirmaer og giver påbud, hvor
der er miljømæssige problemer på ejendommen.

Grundejerens ansvar
Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din bundfældningstank. Det betyder, at du skal overholde følgende:
Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan
klare kørsel med lastbil.
Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser
ind over vejen.

Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til bundfældningstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet
af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning.
Energi Viborg kan beslutte, at ejendomme, hvor den ordinære
slamsuger ikke kan komme til, skal tømmes med en mindre bil.

Afstanden fra kørefast vej til tanken må højst
være 60 meter.
Dækslet er frit tilgængeligt.
Dækslet er fritlagt.
Dækslet vejer højst 25 kilo.
Min. 4 meter

Området omkring dækslet er fri for beplantning.
Der er opsat synligt skilt med husnummer ved
offentlig/privat vej.
Ingen løse hunde ved tanken.

Kørebane min. 3 meter

Forgæves tømning
Har du ikke sørget for, at entreprenøren kan
udføre sit arbejde, skal du betale for en forgæves
kørsel. Du modtager en ny varsling om tømning
og skal så sørge for at bringe forholdene i orden,
inden entreprenøren kommer igen.
Læs mere på www.energiviborg.dk

Adgangsvejen skalopfylde følgende krav:
Mindst 3 meter bred.
	En fri højde på mindst 4 meter over adgangsvejen.
Grene, hække og buske må ikke vokse
ud over adgangsvejen.

Er dit dæksel for tungt?
Din bundfældningstank skal have et aftageligt
dæksel placeret i terrænhøjde. Dækslet må højst
veje 25 kg. Entreprenøren skal have nemt ved at
vippe dækslet af og lægge det på plads igen efter
tømningen. Vejer dit dæksel mere end 25 kg, skal
det være løftet af, inden entreprenøren kommer.

Natur og Vand
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Tlf. 8787 5620
naturogvand@viborg.dk

Bøssemagervej 8
8800 Viborg
Tlf. 8929 2807
energiviborg.dk
lkj@energiviborg.dk
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kg 11,4 kg 13,0 kg 14,6 kg 16,3 kg 17,9 kg 19,5 kg
kg 15,5 kg 17,7 kg 19,9 kg 22,1 kg 24,3 kg 26,6 kg
kg 20,2 kg 23,1 kg 26,0 kg 28,9 kg 31,8 kg 34,7 kg
kg 25,6 kg 29,3 kg 32,9 kg 36,6 kg 40,2 kg 43,9 kg
kg 31,6 kg 36,1 kg 40,6 kg 45,2 kg 49,7 kg 54,2 kg
kg 38,2 kg 43,7 kg 49,2 kg 54,6 kg 60,1 kg 65,6 kg
kg 45,5 kg 52,0 kg 58,5 kg 65,0 kg 71,5 kg 78,0 kg
kg 53,4 kg 61,1 kg 68,7 kg 76,3 kg 84,0 kg 91,6 kg
kg 62,0 kg 70,8 kg 79,7 kg 88,5 kg 97,4 kg 106,2 kg
kg 71,1 kg 81,3 kg 91,4 kg 101,6 kg 111,8 kg 121,9 kg
kg 80,9 kg 92,5 kg 104,0 kg 115,6 kg 127,2 kg 138,7 kg
kg 91,4 kg 104,4 kg 117,5 kg 130,5 kg 143,6 kg 156,6 kg

Sådan regner du vægten
ud på dit betondæksel
Måler du diameter og tykkelse på et
betondæksel, kan du nemt aflæse
vægten af dækslet i skemaet.
Vejer dit dæksel over 25 kg, anbefaler vi, at du skifter til et dæksel af
metal, plastik eller gummi. Kontakt
eventuelt en entreprenør eller kloak
mester for yderligere oplysninger og
priser på dæksler.

Tømning af

bundfældningstanke

Tømmeuger for de fire områder
1 1. april-1. juni

Alle husstande med en bundfældningstank er med
i den fælles tømningsordning. Samletanke er ikke
med i ordningen.

Hvam

2 15. maj-15. juli

St. Torup

3 1. juli-15. september

Ulbjerg

4 1. september-31. oktober

V. Tostrup

Møldrup
Roum

1

Sundstrup
Nørre Rind

Skals

Klejtrup

Bjerregrav
Pederstrup

Knudby

Vorning
Hjarbæk

Fly

Kjeldbjerg
Mønsted

4

Hammershøj

Foulum

Løgstrup
Romlund

Vridsted

Tjele

Fiskbæk

Tastum
Stoholm

Hvorfor skal tanken tømmes?

Lindum

Kvorning
Mollerup
Tindbæk

Ørum

Viborg

3

Løvskal
Tapdrup Vejrumbro
Lee
Finderup
Mammen
Bruunshåb
Vinkel
Hjorthede
Hald Ege
Rindsholm
Birgittelyst
Bjerringbro
Sønder Rind
Dollerup
Grønhøj
Almind
Tange
Skelhøje Lysgård
Gullev
Rødkjærsbro
Ravnstrup

Hvis din bundfældningstank ikke bliver tømt, vil den
til sidst indeholde så meget slam, at den ikke kan
fungere efter hensigten. Det medfører, at rester af
slam, papir og lignende løber ud i vandløb og søer
og forurener dyre- og plantelivet. Har du et nedsivningsanlæg, er der fare for, at drænet stopper til,
og anlægget skal omlægges.

Daugbjerg
Sjørup

Resen

2

Frederiks

Højbjerg

Sahl

Karup
Kølvrå

Varsling om tømning
Har du et mobilnummer, der er tilmeldt
adressen, får du automatisk en sms
ca. 14 dage før tømningen.

Det betaler du for

© www.tankegang.dk

Energi Viborg må ikke tjene penge på at tømme bundfældningstanke
– ordningen skal hvile i sig selv. Vi opkræver derfor kun det beløb,
der dækker de faktiske udgifter. Gebyret opkræves én gang om året.
Du finder de aktuelle priser på www.energiviborg.dk

Hvornår tømmer vi din tank?
Som udgangspunkt tømmes tanke ved helårsbe
boelse minimum 1 gang årligt og tanke ved fritidshuse
hvert andet år. Ca.14 dage før din bundfældningstank
bliver tømt, får du et brev, en mail eller en sms med
besked om, hvilken uge din tank tømmes. På kortet
kan du se, hvilken periode vi tømmer i dit område.
I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle.
Du behøver nemlig slet ikke være hjemme. Som alle
vore andre samarbejdspartnere er entreprenøren
vant til at tage størst mulig hensyn, når arbejdet
udføres. Entreprenøren afleverer en tømningsattest,
hvor du blandt andet kan se, hvornår han har tømt
din bundfældningstank. Du har også mulighed for
at få tilsendt din tømningsattest pr. mail. Læs mere
om det på vores hjemmeside.

Du har ansvaret

12/2013
26378

Tømning af tanken

Transport og rensning

Du har ansvaret for, at din bundfældningstank er i
orden, og at den fungerer efter hensigten. Hvis du
er i tvivl, om din tank er i orden, kontakter du en
autoriseret kloakmester. Når vi tømmer din tank,
informerer vi dig, hvis vi finder fejl eller mangler ved
tanken. Det er dit ansvar som ejer at få udbedret
disse fejl og mangler.

Dispensation
Kontrol af tanken

Ekstra tømninger
Du skal selv bestille og betale for
eventuelle ekstra tømninger. Det
gælder også, hvis du får brug for
spuling af sivedræn, tømning af
køkkenbrønd eller udskiftning af
et for tungt dæksel.

Administration af ordningen

Ønsker du ikke at være med i den fælles tømningsordning, kan du undtagelsesvis søge om dispensation. Frameldingen skal ske senest den 1. februar i
tømningsåret, som starter den 1. april.
Venlig hilsen
Energi Viborg Vand A/S

