Adgang
Med hensyn til adgangsforhold har du ansvaret for:
At entreprenøren har adgang til din ejendom:
Du er forpligtet til at anvise eller anlægge en adgangsvej, som er kørefast i tømningsperioden og beskåret
for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters
højde. Fra adgangsvejen og hen til din bundfældningstank må afstanden højst være 50 meter. Inden
for denne afstand skal der være en fri gangvej, så
entreprenøren kan bære slangen hen til tanken uden
risiko for at beskadige dine beplantninger.
At entreprenøren kan finde
bundfældningstankens dæksel:
Du skal gøre bundfældningstankens dæksel synligt, så
det er nemt at få øje på. Tanke placeret i skure eller
lignende skal være markeret, så entreprenøren ikke
er i tvivl om, hvor tanken er. Døre, hegn og andet,
som skal passeres for at komme til tanken, må ikke
være låste. Tanke placeret i indhegninger med dyr,
skal være frit tilgængelige og dyrene være lukket
inde i en anden indhegning. Løsgående hunde skal
ligeledes være i indhegning.
Hvis du er i tvivl om, hvor bundfældningstanken
befinder sig på din ejendom, kan du eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester.

At entreprenøren kan aftage
bundfældningstankens dæksel:
Bundfældningstanken skal være forsynet med et
aftageligt dæksel i terrænhøjde, som maksimalt må
veje 50 kg. Et dæksel er aftageligt, når entreprenøren
med et almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet
af og væk fra bundfældningstanken – og på plads
igen efter tømningen. Dæksler nedlagt i forskellige
former for sten eller lignende er således ikke tilladt.
Det er en god idé at prøve at løfte jerndæksler for
at sikre, at de ikke er rustet fast.

Nej tak
Ja tak

At entreprenøren har adgang
til bundfældningstankens dæksel:
Området omkring bundfældningstankens dæksel skal
være fri for beplantning eller være anlagt således, at
entreprenøren undgår at beskadige dine beplantninger, når han ved tømningen tager dækslet af og
lægger det på igen.

Nej tak

min. 4 m

Ja tak

max. 50 m

min. 3,6 m

> 50 kg

