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KSA-tømning
Alme Englodsvej x
Almevej x
Annasvej x
Bakkebjergvej x
Bakkesvinget x
Bavnebakken x
Bjørn Andersens Vej x
Bjørstrupvej x
Boserupvej x
Bregnerødvej x
Bygaden x
Bøgebjergvej x
Dragstrup Enghave x
Dragstrupvej x
Dønnevældevej x
Ebholmvej x
Enghaven x
Esbønderupvej x
Esrum Hovedgade x
Faksemosevej x
Ferlevej x
Frederiksværksvej x
Fyrvejen x
Gilbjergstien x
Gillelejevej x
Græsmosevej x
Græstedvejen x
Gydevej x
Haregabsvej x
Hellebjergvej x
Helsingevej x
Hesbjergvej x
Hillerødvejen x
Holtvej x
Husebyvej x
Hvideportvej x
Højbjergvej x
Hågendrupvej x
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Jydebjergvej x
Kirkevej x
Klostermarksvej x
Kohaven x
Kolbevej x
Kolsbæk-Byvej x
Kongsholmvej x
Krigsagervej x
Krogskilde x
Kukkerbakkevej x
Langørevej x
Lille Vokstrupvej x
Ll Fjellenstrupvej x
Maglemosevej x
Mosevej x
Munkebakke x
Museumsvej x
Møllebakken x
Møllebjergvej x
Møllevej x
Møllevejen x
Mårumvej x
Nakkehoved  
Strandvej

x

Nobisvej x
Ny Mårumvej x
Parkvej x
Petersborgvej x
Porsagervej x
Præstevejen x
Pårupvej x
Rishavevej x
Ryttermosevej x
Rødkildevej x
Rørvænget x
Saksevej x
Saltrup Mark x
Skovvej x
Smidstrupvej x

Vejnavn Planlagt tøm ningsuge i 2022
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Smithsvej x
Sodemarksvej x
Sophienlund Alle x
Steensbergsvej x
Stien x
Stokkerupvej x
Sygehusvej x
Søborg Søvej x
Søborggårdsvej x
Søgårdsvej x
Søndergårdsvej x
Søvejen x
Thorsgårdsvej x
Toftegårdsvej x
Toftevej x
Tranekærvej x
Tulstrupvej x
Unnerupvej x
Valbyvej x
Vandmosegårdsvej x
Villingerødvej x
Vokstrupgårdsvej x
Ørbakkevej x
Østvej x
Ålekistevej x

Rutetømning af bundfældningstanke
Planlagte uger er vejledende 
– Hvis der opstår forsinkelser vil du få besked
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 
brevvarsling 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 bliver 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 vådservietter, engangskulde vatpinde mm. IKKE må skylles ud i toilettet. KSA-bilen 
kan ikke tømme tanken, der i stedet tømmes med slamsuger, hvilket er en dyrere løsning 
for dig fordi slammet skal afleveres og behandles på et af vores renseanlæg.

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 kon-
takte 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. 

Priser for tømninger kan ses på www.gribvand.dk

Skal du have tømt med lille vogn udføres tømninger på  
nedenstående veje i uge 33 eller 34

Almevej Hesbjergvej Ryttermosevej
Annasvej Hillerødvejen Smidstrupvej
Bakkesvinget Højbjergvej Sophienlund Alle
Boserupvej Klostermarksvej Stokkerupvej
Bregnerødvej Munkebakke Søndergårdsvej
Bøgebjergvej Nobisvej Toftevej
Dragstrupvej Ny Mårumvej Valbyvej
Ferlevej Præstevejen Vokstrupgårdsvej
Gilbjergstien Pårupvej
Helsingevej Rishavevej


