REGLER FOR DÆKSLER – BUNDFÆLDNINGSTANKE – EJERS FORPLIGTIGELSER:
Vær opmærksom på, at der er nye regler for, hvor tungt et dæksel må være, jfr. Vordingborg
Kommunes Regulativ for tømning af bundfældningstanke - 2008.
Et dæksel må som udgangspunkt kun veje 25 kg. Vejer dækslet imellem 25 kg og 50 kg kan dette
accepteres, men så opkræves der fremover et tillægsgebyr på 272,50,- kr. incl. moms pr. tømning
(2010-prisniveau) på grund af entreprenørens ekstra arbejde med at håndtere de tunge dæksler.
Håndterer grundejeren selv dækslet i forbindelse med tømningen, opkræves der selvfølgelig ikke
ekstra-gebyr.
Dæksler der vejer mere end 50 kg accepteres ikke og skal derfor skiftes til et let senest inden
næste tømning (med mindre du/I vælger selv at løfte dækslet i forbindelse med de kommende
tømninger).
Skiftes dækslet – fx hvis det er i stykker, må det nye dæksel ikke veje over 25 kg.
Desuden skal dækslet være letaftageligt og i niveau med det omkringliggende terræn.
Nyt dæksel skaffes nemmest via et af de lokale byggemarkeder – eller kontakt evt. en af de lokale
entreprenører/kloakmester. Vordingborg Forsyning har ingen lette dæksler.
Der findes mange typer af lette dæksler, men det mest almindelige er et af genbrugsplast til ca.
700 kr. Disse kan tåle en vægt på op til 400 kg.

Der findes også lette dæksler i støbejern, som er velegnede til fx flisebelægninger.

Ligger tanken et sted hvor der kører tung trafik fx lastbiler, kan det anbefales at skifte til den type
betondæksler, der har et mindre dæksel i det store, se foto.Her skal chaufføren kun løfte det lille
lette dæksel

De nye regler er indført på baggrund af Arbejdstilsynets regler for tunge løft og for at tage videst
mulig hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø.

Husk at beplantning langs adgangsvejen skal være beskåret, således at til - og frakørsel på
tømmetidspunktet kan ske uhindret. Husk også at husnummeret skal være synligt fra vejen.
Kan tømningen kun udføres ved at der køres helt op til ejendommen, fx hvis ejendommen ligger for
enden af en lang markvej, skal slamsugeren kunne vende på ejendommen. Der må ikke være
længere imellem tanken og der hvor slamsugere kan holde, end at der max skal anvendes 60 m
slange.
Bundfældningstanken skal være frit tilgængelig og pladsen omkring tanken skal på
tømningstidspunktet være uaflåst og holdes i ryddelig stand, så tømning kan foregå uhindret.
Såfremt slamsugerfirmaet forhindres i at tømme tanken, fx hvis adgangsvejen er aflåst eller der er
placeret noget oven på tanken, vil ejeren blive opkrævet tillæg for forgæves tømning.

