ANSØGNING OM DISPENSATION FOR TØMNING
AF BUNDFÆLDNINGSTANKE
UDFYLDES AF EJER:
Undertegnede ansøger hermed SK Spildevand A/S om dispensation fra det nuværende tømningsinterval og ønsker
fremover tanken tømt hvert:
			

2. år 		

3. år 		

4. år

Navn og adresse:

Tlf. nr.:
E-mail (letter sagsbehandlingen og giver hurtigere svar på ansøgningen):
Tømningsadresse:

Ejendommen benyttes af antal personer:
Ejendommen benyttes ca. antal dage om året:
Ejendommen er et helårshus/sommerhus:
Årligt vandforbrug:
Tankstørrelse:
Tanken er sidst tømt den:
Tanken er en (se beskrivelse af tanktyperne på næste side):
Septiktank			

Trixtank			

Flerkammertank

Bemærk, at helårshuse højst kan få dispensation for tømning hvert 2. år, og at sommerhuse højst kan
få dispensation for tømning hvert 4. år. Der gives IKKE dispensationer til septiktanke! Disse er dimensioneret til et
absolut minimum iflg. Teknologisk Institut. I øvrigt henvises til side 9 i vores tømningsregulativ, som du finder her:
http://www.skforsyning.dk/media/23742_Regulativ_2011.pdf
Dato og underskrift:

/
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UDFYLDES AF SK SPILDEVAND A/S:
Der gives hermed:

Dispensation		

Afslag

Tanken skal tømmes næste gang i år:
Tanken skal herefter kun tømmes hvert:

2. år

3. år

4. år

Dog skal tanken i øvrigt tømmes efter behov. Sker der ændringer i benyttelsen af anlægget, skal dette meddeles
SK Spildevand A/S. Dispensationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
Dato, stempel og underskrift, SK Spildevand A/S:
				
/
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BESKRIVELSE AF TANKTYPERNE
Septiktank:
Bundfældningstank med ét kammer, udført som en brønd med dykket ind- og udløb. Set ovenfra en
rund tank med et indløb i den ene side og et udløb i den anden side uden nogen skillerum.
Septiktank set fra siden:		

Septiktank set fra oven, 2 eksempler:

Trixtank:
Bundfældningstank med 2-3 kamre, hvor slam ad skrå flader glider ned til et særligt rådnerum.
Eksempler på trixtanke:

Flerkammertank:
Bundfældningstank med 2-3 kamre. Kan være udformet på flere måder.
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