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Information om tømning af bundfældningstanke 
 

Tømningsordning for bundfældningstanke 

Har du en bundfældningstank, så skal du være tilmeldt den kommunale tømningsordning som udføres af 

Fredericia Spildevand og Energi A/S.  

Vi sørger for at din tank bliver tømt én gang om året. Det er en obligatorisk ordning, så du kan ikke søge om 

fritagelse for ordningen. 

På Fredericia Spildevand og Energi A/S´ hjemmeside www.frse.dk kan du finde regulativet, som ligger til 

grund for tømningsordningen. 

 

Hvordan virker bundfældningstanken? 

Bundfældningstankens (kaldes også septic- eller trixtank) opgave er at tilbageholde slam, papir, fedtstoffer mv. 

fra sanitært spildevand, så det ikke ledes til f.eks. vandløb, dræn eller til nedsivnings-, minirenseanlæg eller 

anden type anlæg. 

 

På figur 1 kan du se en bundfældningstank (trixtank), og på figur 2 en septiktank: 

 

 
                 Figur 1.                                   Figur 2. 

 

En tank til en almindelig husstand vil typisk være fyldt med slam i løbet af et år, og skal derfor tømmes én gang 

om året. Hvis ikke, betyder det at urenset spildevand løber ud til skade for vandmiljøet (eller tilstopper dit f.eks. 

nedsivnings-, minirenseanlæg). 

 

Hvornår kommer Fredericia Spildevand og Energi A/S, og hvad bliver der gjort? 

Vores entreprenør udfører tømningen hvert år i perioden august til november. 

Entreprenøren giver besked til dig ca. 8 dage før tømningen. Al indhold i tanken suges op i slamsugeren, og 

tanken kontrolleres. Entreprenøren laver en tømningsrapport til dig, og ligger den i din postkasse. Så kan du se, 

hvornår tømningen er foretaget, og om der er fejl, du skal sørge for at udbedre. 

 

Hvad gør Fredericia Spildevand og Energi A/S´ entreprenør ikke? 

Spuling af ledningssystemer og tømning af sive- og køkkenbrønde er ikke omfattet af ordningen. 

Hvis du har behov for en ekstra tømning af tanken, skal du selv bestille og betale dette hos et privat 

slamsugerfirma, du selv vælger. 
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Du skal selv sørge for at: 

• Der er fri adgang til tanken via en kørefast adgangsvej til din ejendom. Vejen skal være minimum 3,6 meter 

bred, og frihøjden under grene og lignende hindringer skal være mindst 4 meter. 

 

 
 

• Der skal være vendemulighed for slamsugeren. Der må højst være 50 meter fra holdepladsen for slamsugeren til 

tanken. 

• Der skal være fri adgang til tanken, så tømning kan foretages uhindret. Adgangsvejen frem til tanken skal være 

ryddet og evt. beplantning være beskåret eller fjernet, så sugeslange kan føres frem. 

• Dæksel skal være aftageligt (må ikke sidde fast eller være tildækket af jord, græs eller planter i krukker o.lign.), 

og være ført op til terræn. Det må veje max. 50 kg (tænk på entreprenørens ryg!). 

• Hvis der konstateres fejl eller mangler ved tanken (f.eks. manglende tæthed eller T-stykke) skal du hurtigst 

muligt lade dette udbedre af en autoriseret kloakmester. 

• Du skal selv betale, og sørge for at fylde tanken op med ¾ -del vand efter tømningen. 

Det er vigtigt, at du straks efter tømningen fylder vand på igen (specielt hvis du har et nedsivnings- eller 

minirenseanlæg). Hvis tanken ikke fyldes op, kan der dannes en kompakt masse, som langsomt stiger op 

når tanken igen fyldes med spildevand fra toilet, bad og køkken. Hvis denne masse når udløbet af 

bundfældningstank og videre til renseanlæg kan det stoppe til. 

 

Hvad koster det? 

Du kan se gældende takster på Fredericia Spildevand og Energi A/S´ hjemmeside, www.frse.dk eller kontakte 

os på telefon 76 20 71 00. 

Du betaler kun for selve tømningen, aflevering af slam og administration. Tømningsordningen er udbudt i 

licitation for at sikre den bedst mulige pris for alle ejendomme i det åbne land. 

Du skal være opmærksom på, at hvis forholdene på din ejendom ikke opfylder betingelserne i afsnittet: ”Du 

skal selv sørge for at”, så har entreprenøren ret til at køre videre og forlange opkrævning for “forgæves 

kørsel”, og du vil blive opkrævet et ekstra gebyr. Tanken vil blive forsøgt tømt igen. 
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Særlige forhold for landejendomme med dyrehold 

Landmænd med dyrehold skal sikre, at der på adgangsvejen, hvor slamsugervognen skal køre, ikke findes 

gyllerester eller lignende, som kan medvirke til smitteoverførsel mellem ejendomme. Landmænd med SPF-

svinebesætninger, som ønsker tømning efter specielle forholdsregler, bedes henvende sig til direkte til 

Fredericia Spildevand og Energi A/S. 

 

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål om din bundfældningstank (f.eks. tidspunkt for tømning, evt. klager mv.), så kan du 

henvende dig hos Fredericia Spildevand og Energi A/S på tlf. 76 20 71 00. 
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