
Vejnavn Planlagt tøm ningsuge i 2021
14 15 16 17 18 19

KSA-tømning
Anders Nielsens Vej x
Argusvej x
Baune-Mosen x
Baune-Åsen x
Begoniavej x
Bierke-Åsen x
Birkebakken x
Brunebjerg x
Bryndholmen x
Bue-Ager x
Dalvej x
Dams-Åsen x
Egeholt x
Egemosevej x
Egerndalen x
Egernskoven x
Enebærvej x
Fyrrestien x
Fyrrevej x
Gelands-Åsen x
Grandalen x
Granvej x
Grusbakke-Åsen x
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Grønneweys-Åsen x
Gøgevænget x
Hedevej x
Hejrevænget x
Helle-Ager x
Hesselbjergvej x
Hummel-Haven x
Hvid-Ager x
Hyttebakke x
Højbrovej x
Højvangen x
Kishøjen x
Kiøvs-Ager x
Klitrosestien x
Klitten x
Knolden x
Knold-Åsen x
Lavningen x
Leerbjerg-Åsen x
Lerbjerg x
Lille Orebjergvej x
Lille Sandbjerg x
Lundevej x
Lyngen x
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Maglegærdet x
Maglehøjvej x
Møllemosen x
Oluf Andersens Vej x
Pilevej x
Riishøj-Åsen x
Rødager x
Rørhavevej x
Rørkæret x
Rørstykket x
Rågeleje Strandvej x
Sandgravs-Åsen x
Skovbakken x
Skovgærdet x
Skovkjærs-Åsen x
Slettevej x
Steenleng-Åsen x
Stokkebrovej x
Stokkevangen x
Store Orebjergvej x
Storkevænget x
Strandgårdsvej x
Stub-Åsen x
Stærevænget x
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Tjørne-Åsen x
Tofthøjs-Åsen x
Tranevænget x
Udsholt Strandvej x
Vagtelvænget x
Øllenbjerg x
Åkandevej x
Åvej x
Slamsuger-/traktortømning

Bjergvej x
Bue-Ager x
Egernskoven x
Hedevej x
Karl Andersens Vej x
Klitten x
Knolden x
Rævehaugen x
Slettevej x
Store Orebjergvej x
Strandmarken x
Stumpevad x
Toppen x
Udsholt Strandvej x

Rutetømning af bundfældningstanke
Nye kontrakter – nye priser
Vi er forpligtet at gennemføre et udbud af tømningsordningen i Gribskov Kommune 
hver fjerde år. Tidligere indgåede kontrakter udløb den 31. december 2020, hvorfor 
Nordkøb A/S på vegne af Gribvand Spildevand A/S i 2020 gennemførte et nyt udbud af 
tømningsordningen. 

Hvad betyder det for dig som forbruger
Har du en bundfældningstank vil den fremover blive tømt af FKSSlamson, som også 
tømmer i en del af vore nabokommuner.

Har du en samletank vil det fortsat være Svend Erik Norby som skal kontaktes, hvis du 
ønsker tømning.

Priser
Du vil desværre opleve en prisstigning for tømning af både samletanke og bundfæld-
ningstanke. Alle indkomne tilbud har ligget højere end tidligere og Gribvand Spildevand 
A/S er forpligtet til at vælge det tilbud som vurderes bedst og billigst. Du kan se vores 
priser på hjemmesiden www.gribvand.dk 

Rutetømning af bundfældningstanke
Planlagte uger er vejledende
I forbindelse med den obligatoriske tømning af din bundfældningstank vil du modtage en 
varsling 1-2 uger inden selve tømningen. Varsling sker på mail, sms eller brev. Ved brev-
varsling pålægges der et gebyr. Vil du undgå gebyr for brevvarsling skal du kontakte 
FKSSlamson på nedenstående mail eller tlf.
 
Som grundejer skal du sikre, at der er fri adgang til tanken før tømning. Dækslet til tanken 
skal være fritlagt (være synligt, fri for f.eks. planter og evt. markeret med en pind).  
Derudover må dækslet ikke sidde fast, og adgangen til tanken må ikke være aflåst. 

Det kan være vanskeligt for en slamsuger/KSA-bil at komme frem, det er derfor vigtigt, at 
beplantningen langs vejen beskæres. Ejendommen skal være forsynet med husnummer.

Er dækslet ikke frit tilgængeligt i forbindelse med tømningen opkræves gebyr for forgæves 
kørsel. Du vil også blive opkrævet et ekstra gebyr, hvis dækslet vejer over 50 kg. For nyere 
tanke opkræves der gebyr, hvis dækslet vejer over 25 kg. 

Tillægsydelser såsom tømning af køkken/sivebrønde eller spuling af dræn skal bestilles før 
selve tømningsdagen. Det anbefales at sivedræn spules rene hvert 2. - 4. år, så undgås det 
at drænet stopper til. Tillægsydelser opkræves direkte af entreprenøren.

Ønsker du tømning af din tank udenfor rutetømningen skal du kontakte FKSSlamson på 
nedenstående nummer eller mail. Ekstra tømning af tanken fritager IKKE for den planlagte 
rutetømning.

HUSK at vådservietter, engangskulde vatpinde m.m. IKKE må skylles ud i toilettet. I så fald 
kan KSA-bilen ikke tømme tanken, der i stedet tømmes med slamsuger, hvilket er en 
dyrere løsning for dig.

Henvendelser vedr. tømning af bundfældningstanke skal rettes til FKSslamson A/S  
tlf. 63 42 10 17. Mail: to@fksslamson.dk.

Ejendomme med samletanke
Skal du have tømt din samletank eller har du spørgsmål til udført tømning skal du kontakte 
Sven Erik Norby på tlf. 48392305  eller svend.e.norby@mail.dk. Du kan også bestille en 
tømning online på www.gribvand.dk

Log ind på vores selvbetjening på www.gribvand.dk og læs om vores brug af CPR-
numre og tag stilling til om du vil give samtykke.


