
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Udluftning

Bundfældningstank

> RENSNINGSANLÆGGENE
 ER BIOLOGISKE

Alle de renseanlæg, der bliver koblet på 
en bundfældningstank, er biologiske. 
Det betyder, at de indeholder mikroor-
ganismer og derfor er særligt følsom-
me over for husholdningskemikalier. 
Undlad derfor at hælde terpentin, klor 
og andre stoffer i dine afløb. Undgå 
også vatpinde, kondomer, bind og bleer, 
der får tank og renseanlæg til at stoppe 
til, og som mikroorganismerne ikke kan 
omsætte.

ANLÆGSDYBDE

UDGIFTER		
OG	VEJLEDNING

Udgifter til etablering 
af bundfældnings-
tank er på
10.000 - 20.000 kr.

Indhent altid 2-3 tilbud 
fra forskellige kloak-
mestre 

Bundfældningstank

Udløb evt. til rensning

Udløb fra ejendomme

TRIXTANK, SEPTIKTANK ELLER BUNDFÆLDNINGS- KRAV
TANK? Det er kun spildevand fra husholdning, der må ledes 
Trixtank, septiktank og bundfældningstank er for- ud i bundfældningstanken. Regnvand fra tag og an-
skellige ord for det samme og består af en beholder dre overflader skal nedsives eller udledes til dræn 
med to eller tre kamre og et udløb til dræn. Bund- eller vandløb. Du kan ikke genbruge din eksisteren-
fældningstanken har til opgave at tilbageholde slam- de tank med mindre den lever op til kravene i spilde-
met i det spildevand du udleder fra din ejendom.  vandsbekendtgørelsen. Tal med din kloakmester , 

hvis du er i tvivl. 
SÅDAN VIRKER DEN
Bundfældningstanken holder kun de fastere dele Ligger din ejendom i et område uden rensekrav kan 
fra dit toilet og afløb tilbage som slam i tanken. du nøjes med, at rense dit spildevand i en bundfæld-
Spildevandet ledes ud af tanken. Bundfældnings- ningstank. 
tanken renser kun spildevandet for ca. 30% af det 
organiske stof og derudover lidt for fosfor og kvæl- DRIFT
stof. Derfor skal tanken ofte kobles med et biologisk En bundfældningstank skal tømmes for slam 
renseanlæg. mindst en gang om året, så det ikke havner i det bio-

logiske anlæg og løber videre ud i vandløbene. Du 
skal være tilmeldt den fælles ordning for tømning 
hos NK-Spildevand A/S. Efter tømning skal tanken 
fyldes op med vand. 
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