
Her kan du læse om tømningsordningen og se priser

Tømningsordningen varetages af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Er din ejendom ikke
tilsluttet en o�entlig kloak, er den omfattet af Tårnby Kommunes tømningsordning.
Tømningsordningen er obligatorisk i Tårnby Kommune og gælder for alle ejendomme med
en spildevandstank.

Der er mulighed for at bestille tømning af tanke eller ved at ringe på tlf.: 32 46 20 30.

Akut tømning
Har du brug for en akut tømning, skal du bestille den på tlf.: 32 46 20 30 og taste 3 for
spildevand og dernæst 2 for akut tømning.

Priser for tømning af bundfældningstanke i 2022
For tømning af bundfældningstanke betales kun for kørsel: 474 kr. inkl. moms. Alle tankene

er mindre end 5 m3, derfor betales der ikke for kørsel til store tanke.

Priseksempler på tømning af samletanke i 2022
Tankstørrelse Ordinær tømning. Inkl.

moms
Akut tømning. Inkl.
moms

2,5 m3 549,47 kr. 2.025,72 kr.

3 m3 564,61 kr. 2.040,86 kr.

6 m3 1.129,23 kr. 2.131,73 kr.

Priser for tømning af bundfældningstanke eller samletanke
Prisen for tømning af tanke omfatter et administrationsbidrag, der opkræves alle
tankejere en gang årligt, og en tømningspris for hver gang du får tømt din tank.

Administrationsgebyr Ekskl. moms Inkl. moms

Forside » Spildevand » Tømning af tanke

Tømning af tanke

Akut tømning af tanken sker indenfor 3 timer

Almindelig tømning sker indenfor 3 hverdage

https://portal.envidan.com/KundeSider/TankStatus.aspx?KID=151&KNR=185&BID=4019
https://taarnbyforsyning.dk/
https://taarnbyforsyning.dk/spildevand


Administrationsgebyr Ekskl. moms Inkl. moms

Administrationsbidraget dækker blandt andet
omkostninger til it-system, bookingsystem,
husleje og rapportering til kommunen pr. år.

200 kr. 250 kr.

Tømningsprisen består af vanda�edningsbidrag og tømning
Vanda�edningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms

Vanda�edningsbidrag pr. m³ 24,23 kr. 30,29 kr.

Bundfældningstanke Ekskl. moms Inkl. moms

Ordinær tømning 379,20 kr. 474 kr.

Akut tømning 1.560 kr. 1.950 kr.

Samletanke Ekskl. moms Inkl. moms

Ordinær tømning af samletank til og med 5
m³ per gang (indenfor 3 dage fra bestilling)

379,20 kr. 474 kr.

Ordinær tømning af samletank med mere end
5 m³ per gang (indenfor 3 dage fra bestilling)

758,40 kr. 948 kr.

Akut tømning af samletank per gang vilkårligt
af størrelse (indenfor 3 timer fra bestilling)

1.560 kr. 1.950 kr.

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms

Forgæves kørsel pr. gang 317 kr. 396,25 kr.

Force Majeure
Skulle det ske, at der i forbindelse med Force Majeure tømmes med en vogn, der ikke kan
tage hele tankindholdet, justeres taksten i forhold til den tømte volumen. Afviser man
vognen og dermed tømning, faktureres for forgæves kørsel.

Ingen ekstra afgift for dæksler over 25 kg i 2022
Der opkræves i 2022 ikke ekstra afgift for løft af dæksler over 25 kg. Det kan dog ikke
udelukkes, at selskabet på et tidspunkt indfører et gebyr for det. Står du derfor og skal
udskifte dit dæksel alligevel, vil det være hensigtsmæssigt at anska�e et dæksel på under
25 kg.

A�evering af spildevand for eksterne
slamsuger�rmaer

Ekskl. moms Inkl. moms



A�evering af spildevand for eksterne
slamsuger�rmaer

Ekskl. moms Inkl. moms

Vanda�edningsbidrag pr. m³ 33 kr. 41,25 kr.

Køb af teknisk vand til slamsugere Ekskl. moms Inkl. moms

Teknisk vand pr. m³ 8 kr. 10 kr.

Vanda�edningsbidrag pr. m3 24,23 kr. 30,29 kr.

Der kan kun a�everes spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Spildevand fra septiktanke
og samletanke skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

Det tekniske vand må kun bruges til spildevandstekniske formål. 
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