Tømning af din
bundfældningstank

min. 4 m

Få svar på dine spørgsmål

max. 50 m

En miljørigtig ordning
En regelmæssig tømning af din bundfældningstank
nedsætter risikoen for, at indholdet i tanken løber
urenset ud og forurener grundvandet og dermed drikkevandet.
Tømningen er også med til at sikre
en god vandkvalitet i vores mange
vandløb, søer og i Ringkøbing Fjord.
Ordningen giver os desuden sikkerhed for, at slammet og spildevandet fra bundfældningstanken
bliver renset korrekt.

min. 3 m

Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til
bundfældningstanken, og at dækslet er synlig.

Vi sørger for tømningen af tanken
Når entreprenøren har fundet din bundfældningstank,
tømmer han den helt for
slam og spildevand. Derefter
fylder han tanken delvis
med vand, som indeholder
mikroorganismer, der er
klar til at forarbejde nyt
spildevand.

50

Har du spørgsmål til ordningen eller konkret
til forholdene omkring din bundfældningstank,
er du velkommen til at kontakte os.
Telefon 9674 8600
tomningsordning@rsforsyning.dk
Du kan finde mere information på
www.rsforsyning.dk.
Her kan du bla. læse om:
• Regulativ om tømningsordning
• Aktuel pris
• Hvad med ekstra tømning
• Hvem er entreprenør i dit område
• Tidsplan

kg

Plads til dækslet
Der skal være plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så man kan vippe dækslet af og lægge
det ved siden af tankens åbning. Dækslet må maks
veje 50 kg.

Til fælles gavn
Det koster et fast beløb om året at få tømt tanken.
Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter. Den fælles tømningsordning gør det muligt at holde
udgifterne nede, fordi entreprenøren kan planlægge
kørslen for et stort område.

Ansvar for tanken
Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er
i orden, og at den fungerer efter hensigten.
Undgå forstoppelse
Lad være med at skylle bleer, bind og vat ud i toilettet.
Det kan stoppe afløb og
kloakken. Kemikalier, olie
og medicin hører heller
ikke hjemme i kloakken.
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Vi klarer resten
Når forholdene omkring tanken er i orden, sørger vi for
den årlige tømning. Finder vi fejl og mangler ved tanken,
får du besked.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Østergade 130
6900 Skjern
Telefon 96 74 86 00
Fax 96 74 85 01
tomningsordning@rsforsyning.dk
www.rsforsyning.dk

Få styr på dit

SPILDEVAND
Tømning af bundfældningstanke

