
De planlagte uger er vejledende.
 
Tømninger udføres af JK Kloakservice – underleverandør til Simon Moos
 
Skal du have tømt din bundfældningstank, modtager du nogle uger før tømning en vars-
ling på SMS, mail eller brev med oplysning om hvornår vi kommer, så du kan sørge for fri 
adgang til dækslet.
 
Varsling med pr. brev pålægges et gebyr på kr. 31,81, tilmeld dig derfor sms- eller mail-
varsling. Kontaktoplysninger kan sendes til septikordning@simonmoos.com eller du kan 
ringe på tlf. 73151030, hvortil du også skal rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til selve 
tømningen. 
 
Ønsker du en ekstra tømning af din tank, uden for den ordinære rutekørsel skal du kon-
takte Simon Moos på ovenstående tlf. eller mail eller du kan bestille tømningen online på 
www.gribvand.dk. Ekstratømninger fritager ikke for den ordinære rutetømning.
 
Ønsker du en påmindelse på sms eller mail, dagen før tømning kan en sådan tilkøbes fast 
for kr. 25,45 pr. tømning.
 
Vejer dit dæksel mere en 50 kg skal det udskiftes. Der påkræves et gebyr på kr. 127,25 for 
håndtering af dæksler der vejer over 50 kg og over 25 kg hvis tanken er nyere end 2012. 
 
Evt. tillægsydelser, såsom spuling eller tømning af køkkensivebrønde, skal bestilles inden 
selve tømningsdagen. Der anbefales at sivedræn spules rene hver 2.-4., så man undgår 
forstoppelser i drænene.
 
Hvis du ikke ønsker din bundfældningstank tømt med KSA-bil, men med slamsuger, skal 
du selv fylde vand retur, Gribvand Spildevand A/S påtager sig ikke ansvar for opdrift. 
Tømning med alm. slamsuger er dyrere end tømning med KSA. Se priserne på vores 
hjemmeside. 
 
Ejendomme med samletanke
Skal du have tømt din samletank skal du kontakte Svend Erik Norby på tlf. 48392305 eller 
svend.e.norby@mail.dk, som også skal kontaktes hvis du har spørgsmål til selve tømnin-
gen. Du kan også bestille tømning online på www.gribvand.dk

Rutetømning af bundfældningstanke
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KSA-tømning

Alme Englodsvej x
Almevej x
Annasvej x
Bakkebjergvej x
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Bakkesvinget x
Bavnebakken x
Bjørn Andersens Vej x
Bjørstrupvej x
Boserupvej x
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Bøgebjergvej x
Dragstrup Enghave x
Dønnevældevej x
Ebholmvej x
Enghaven x
Esbønderupvej x
Esrum Hovedgade x
Faksemosevej x
Ferlevej x
Frederiksværksvej x
Gillelejevej x
Græsmosevej x
Gydevej x
Haregabsvej x
Helsingevej x
Husebyvej x
Hvideportvej x
Højbjergvej x
Hågendrupvej x
Jydebjergvej x
Kirkevej x
Kohaven x
Kolbevej x
Kolsbæk-Byvej x
Kongsholmvej x
Kukkerbakkevej x
Langørevej x
Lille Vokstrupvej x
Maglemosevej x
Mosevej x
Munkebakke x
Møllebakken x
Møllebjergvej x
Møllevejen x
Mårumvej x
Nobisvej x
Ny Mårumvej x
Porsagervej x
Præstevejen x
Pårupvej x
Ryttermosevej x
Saltrup Mark x
Smidstrupvej x
Smithsvej x
Sodemarksvej x
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Steensbergsvej x
Stokkerupvej x
Sygehusvej x
Søndergårdsvej x
Søvejen x
Thorsgårdsvej x
Toftegårdsvej x
Toftevej x
Tulstrupvej x
Unnerupvej x
Valbyvej x
Vandmosegårdsvej x
Villingerødvej x
Vokstrupgårdsvej x
Østvej x
Slamsuger/traktor

Almevej x
Annasvej x
Bakkesvinget x
Boserupvej x
Bregnerødvej x
Dragstrupvej x
Ferlevej x
Gilbjergstien x
Gilbjergstien x
Helsingevej x
Hesbjergvej x
Klostermarksvej x
Munkebakke x
Ny Mårumvej x
Præstevejen x
Præstevejen x
Pårupvej x
Rishavevej x
Ryttermosevej x
Smidstrupvej x
Smidstrupvej x
Steensbergsvej x
Stokkerupvej x
Stumpevad x
Søgårdsvej x
Søndergårdsvej x
Toftevej x
Tulstrupvej x
Østre Alle x


