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E-mail: info@herningvand.dk
www.herningvand.dk

Åbningstider:

Man- torsdag
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08.00-16.00
08:00-12:00
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Tømningsordning for bundfældningstanke
(septiktanke).
Byrådet har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indføres en
obligatorisk tømningsordning i hele Herning Kommune. Ordningen
omfatter bundfældningstanke på enkeltejendomme, der ikke er
tilsluttet offentlig kloak.

Hvad kommer det til at koste?
Ordningen er tilstræbt gjort billigst muligt og skal økonomisk hvile i sig
selv uden at belaste andre spildevandsopgaver.
Taksten fastsættes hvert år i forbindelse med Herning Vand A/S´
budgetlægning ud fra de faktiske udgifter. Takstblade for Herning Vand
A/S godkendes af byrådet i Herning Kommune og kan findes på Herning
Vand A/S´ hjemmeside.

Hvilke regler gælder?
Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Herning Kommune
gælder for alle ejendomme med bundfældningstank. Regulativet bliver
revideret primo 2012.

Klagemulighed?
Kommunalbestyrelsens beslutning om gennemførelse af tømningsordning for bundfældningstanke m.v. samt bidragsfastsættelse kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
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Hvorfor skal septiktanken tømmes?
Mange tror, at septiktanke aldrig skal tømmes. Det er en misforståelse.
Tanken er indbygget i afløbssystemet for at rense spildevandet for
stoffer, der enten kan synke til bunds eller flyde. For at dette kan
fungere, skal tanken til en almindelig husstand kunne rumme mindst
2000 liter. Spildevandet vil dermed være ca. et døgn om at passere, så
synke- og flydestoffer kan nå at blive adskilt før spildevandet løber
videre. Lette stoffer stiger til tops i tanken og danner flydeslam, der
ligger som en kage på overfladen. Tunge stoffer synker ned som
bundslam.

Hvor ofte skal septiktanken tømmes?
Efter et års brug af en septiktank m.v. på 2.000 liter vil der være 300 liter
flydeslam, 900 liter bundslam og ca. 800 liter vand. Septiktanken skal
tømmes for stadigvæk at kunne fungere effektivt. Ellers fyldes den helt
op med slam, så spildevandet løber lige igennem og direkte ud i naturen.
Har en tank ikke været tømt i nogle år, er den enten fyldt helt op med
slam, hvor det urensede spildevand har gravet sig en rende gennem
slammet i tanken, eller der er sket en ”bundvending”. Dette skyldes een
af naturens mærkelige luner. Bundslammet ligger normalt og gærer, men
hvis et eller andet går skævt i gæringsprocessen, får man en
bundvending, hvor der bliver vendt op og ned på det hele. Slammet
hvirvles op og løber urenset ud i f.eks. dræn og vandløb.
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Regelmæssig tømning sikrer, at septiktanke m.v. altid fungerer korrekt,
forebygger forstoppelse og mindsker risikoen for forurening, herunder
tilstopning af dræn og sivedræn.
For en almindelig husstand skal tanken tømmes én gang om året.
Ved hver tømning efterses tanken, og eventuelle fejl og mangler noteres.
Du får en tømningsrapport som bevis for at vi har tømt septiktanken, og
Herning Vand A/S får en kopi heraf.

Eksempler på bundfældningstanke:
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Hvordan foregår tømningen?
Arbejdet med tømningen, bliver overdraget til et tømningsfirma, som
har erfaring i dette arbejde fra tømningsordninger i andre kommuner og
som råder over det nødvendige specialudstyr hertil.
Ved denne metode foretages tømningen med en kombineret slamsuger
og slamafvanding opbygget på en lastbil, idet:
1. Indholdet i septiktanken suges op i slamsugeren.
2. Det opsugede slam og spildevand filtreres i slamsugeren. Det
filtrerede spildevand, som indeholder de mikroorganismer der
nedbryder spildevandet, ledes tilbage i septiktanken, hvilket
sikrer at tanken straks er i funktion igen.
3. Under kørslen til den næste ejendom pumpes det afvandede
slam over i en afvandingstank på slamsugeren.
4. Når slamsugeren har tømt ca. 15 septiktanke aflæsses det
afvandede slam i et anlæg til yderligere afvanding.

Skal mit kloaksystem ændres?
Mange private kloaksystemer er lavet sådan, at kun spildevand fra WC
ledes til septiktanken. Alt andet ledes udenom til nedsivningsdræn,
vandløb, søer m.v. Sådan har der været tradition for at lave tingene, men i
dag skal, ved nye anlæg, alt spildevand tilledes septiktanken.
Kloakanlægget skal være i orden, så første gang slamsugeren kommer,
vil der blive set efter om septiktanken er stor nok, om rør eller
skillevægge i septiktanken er beskadigede og om tanken er let
tilgængelig.
Hvis det skulle vise sig, at din septiktank m.v. er for lille, forkert
konstrueret, eller har andre fejl, vil du senere få besked om, hvad der skal
laves om. Der vil være en rimelig frist til at få udført de påtalte ting,
såfremt særlige miljømæssige forhold ikke gør sig gældende.
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Hvad skal jeg gøre inden slamsugeren kommer?
Det er absolut nødvendigt at du sørger for at:
• Bringe dækslet i terrænhøjde.
• Dækslet er frilagt og tilgængeligt.
• Dækslet ikke sidder fast.
• Dækslet ikke vejer mere end 50 kg.
• Vejen er fremkommelig.
• Der kan køres med slamsuger indtil en afstand af højest
50 meter fra tanken.
• Tanken ikke indeholder olie.
Hvis disse forhold ikke er i orden, når slamsugeren kommer, vil den køre
igen uden at tømme tanken, men du skal alligevel betale for en tømning
og de omkostninger entreprenøren har haft med sin forgæves kørsel
(beløbet fremgår af takstbladet).
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Hvor ligger septiktanken?
For at kunne vise entreprenøren, hvor din septiktank m.v. er placeret,
beder vi dig tydeligt markere tanken før tømning, hvis der ikke er
indsendt en skitse.

Hvornår starter ordningen?
Den første tømning foretages hvert år fra medio marts. Ordningen
omfatter ca. 5.000 boliger og det forventes at der kan tømmes 20-30 tanke
dagligt.
Ca. en uge før tømningen udføres, vil der blive fremsendt informationer
fra tømningsfirmaet

Spørgsmål?
Tømningsordningen kan give nogle mindre problemer, men ved fælles
hjælp vil disse hurtigt være overstået.
Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Herning Vand A / S ,
telefon 99 99 22 99
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