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Varsling og tømning af 
bundfældningstank
Du vil 1-1,5 uge før der foretages tømning blive varslet på 
sms eller mail. Hvis du ønsker at få varsling pr brev vil der 
blive pålagt et administrations gebyr. 

Du kan gå ind på ffv.dk — spildevand — tømningsordning og via den kode 
som står bag på folderen ændre mobil nr eller mail adresse, samt kan du tilgå 
din tømnings rapport og anden information omkring tømningsordning.

Tømningstyper
Din tank tømmes som udgangspunkt 1 gang årligt som type 1. Hvor det 
overskydende rejektvand føres tilbage i tanken efter at slammet er presset 
ud ved tilsætning af pulymer, derved slipper tankejer for at fylde tanken med 
drikkevand og den biologiske proces bliver ikke standset. Der kan vælges 
anden tømnings type 2. hvor tanken tømmes helt og hvor det herefter er 
tankejers ansvar at fylde tanken med vand ved at lade vandet løbe i 1-1,5 time 
til genfylding. 

Har du spørgsmål vedrørende tømninger, tømningstyper eller ønskes mere 
end 1 tømning årligt kan FFV kontaktes på mail ffv@ffv.dk eller på 62 61 16 66

Ansvaret for tanken
Som ejer af tanken er du ansvaret for at 
tanken ikke stopper, evt spuling af tank eller 
ledning påhviler ejer af tanken 

Undlad at skylle bleer, bind, vatpinde og 
klude ud da det kan stoppe afløbet.

Takster for 2018 
Findes på vores hjemmeside ffv.dk — priser — spildevand

Køb af dæksler
Det er muligt at købe letvægtsdæksler gennem FFV på tlf.  62 61 16 66.

Hjælp entreprenøren med at komme frem
Entreprenøren skal kunne køre frem til ejendommen. Adgangsvejen 
skal derfor være kørefast i tømningsperioden og beskåret for 
beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters højde. Fra adgangsvej 
til bundfældningstank må der max. være 45 meter, tanken skal være 
markeret og adgangsvejen må ikke være hindret af låste låger eller hegn.

VARSLING på sms og mail


