
Serviceydelser og kvalitetsstandard for Tømningsordning for septiktanke og samletanke 

HVORFOR 

Odsherred Kommune har indført en tømningsordning for alle ejendomme, der ikke er tilsluttet 

kloaknettet. Alle ejendomme i sommerhusområder og i det åbne land med 

bundfældningstanke (septiktank/trixtank) og samletanke er omfattet af ordningen. Det er 

Odsherred Forsyning A/S, der står for tømningen af tankene og bortskaffelse af slammet. 

Formålet er at forbedre vandmiljøet i Odsherred Kommune til gavn for alle borgere (rent 

drikkevand, flere fisk i vandløbene, rene søer, og rent badevand). Regelmæssig tømning af 

hustanke er nødvendigt for at sikre, at tankene fungerer optimalt og virker efter hensigten, så 

slam ikke fortsætter ud i dræn og vandløb. Slammet fra tankene behandles og renses i 

Forsyningens renseanlæg, hvor behandlingen er miljømæssig optimal. 

HVORNÅR 

Tømme hustanke Trixtanke, ved automatisk tømning og transportere slammet til Spildevands 
forsynings Renseanlæg til videre behandling. 

 
1) Stå for tømningsplanen og information. Helårstanke og sommerhuse med helårsstatus 

tømmes hvert år. Det sker i jan- marts og nov-december måned. 
Sommerhustanke tømmes fra april-juli og sidst i august-oktober. 
 
Der skal minimun gå ¾ år kan max gå 1½ år mellem de helårlige tømninger 
og sommerhuse tanke tømmes hvert 3 år. Der kan gå op til 3½ år imellem. Der kan 
også ske tømning efter kun 2 år. Men uden ekstra betaling. 
 
Årsagen til forskydningen skyldes den store kloakering de næste 30 år. 
 
Ved overgang til kloak tømmes en ekstra gang for årets tømningsbidrag – på et 
tidspunkt grundejeren selv kan bestemme – med en uge varsel 
 

2) Samletanke tømmes efter bestilling fra kunder i Odsherred inden 24 timer. I juli og del 
af august tømmes alene samletanke. 
 

3) Foretage ekstra ydelser mod betaling for ydelser, som kunden ønsker. Køkkenbrønd  
tømmes gratis, hvis den er markeret tydeligt og nær hustanken 
 
 
 
 



 
 
 

4) Taksterne sættes af forsyningen. I taksterne  indgår betaling for behandling af 
spildevands slam på renseanlægget. Det er således at hvis man får fortaget en ekstra 
tømning af en privat entreprenør er der betalt for behandlingen af slamet på 
Renseanlægget. 
I samme takst indgår betaling til vandværker for vandmåleraflæsning. Som bruges i 
forbindelsen med indbetning af vandforbrug til statsafgifter.  Samt udgifter til 
udsendelse af regning. Trykning af folder information.  
 
 
 
 
 
 

HVAD 
 

Tømningsordningen har 4 biler, som fortager tømningerne i hele kommunen. 

 Bilerne står i Fårevejle hvor der er omklædning og bade faciliteter til chaufførene.  

Administrationen foregår fra Odsherred Forsyning, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge.  

I Weekenden og helligdage varetages telefoner af vagte personalet i forsyningen. 

 

Ydelse  
Takst u. 

moms
Takst m. 

moms 

Ydelse  
Takst u. 

moms
Takst m. 

moms

Tilslutningsbidrag for nye tanke 480,00 600,00

Helårstanke 480,00 600,00

Sommerhustanke 192,00 240,00

Samletanke 200,00 250,00

Samletanke 2500 l. 320,00 400,00

Samletanke 3500 l. til 5900 l. 480,00 600,00

Samletanke over 5900 l. til 10.000 
l. 

640,00 800,00

Samletanke og hustanke over 
10.000 l. og for hver 10.000 l.  

960,00 1.200,00

Tømning med slange fra 50 m. til 
80 m. 

180,00 225,00



Ydelse  
Takst u. 

moms
Takst m. 

moms 

Tillæg for tømning af sivebrønde 200,00 250,00

Tillæg for spuling af system 200,00 250,00

Tillæg for forgæves kørsel til 
tømning 

320,00 400,00

 


