
Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 
i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Sorø Vand 
A/S og Sorø Spildevand A/S foregik som tidligere annonceret 
tirsdag d. 16. januar 2018 på Sorø renseanlæg.

Der var i alt 8 personer, der kandiderede til at blive valgt som 
forbrugerrepræsentant.

De 84 fremmødte forbrugere valgte Arne Juel Jensen og Irene 
Juul Vissing som forbrugerrepræsentanter.

Som suppleanter valgte de fremmødte forbrugere Nils Hilker og 
Torben Andersen.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne med virk-
ning fra 1. januar 2018, og er valgt for en fireårig periode.

Valgperioden følger de øvrige bestyrelsesmedlemmers 
valgperiode.

Eventuelle klager over valgets afholdelse skal være modtaget 
skriftligt af Sorø Forsyning, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille eller 
pr. mail mail@soroeforsyning.dk senest 30. januar 2018. 

 
 

 
 
 
TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE i SORØ KOMMUNE. 
 
Tømningen omfatter både helårshuse og sommerhuse. 
 
I Dianalund området opstarter tømningen i uge 35, den 28. august 2017. 
I Stenlille området opstarter tømningen i uge 40, den 2. oktober 2017. 
 
Tømningen foretages i år 2017 som tidligere år af FKS Slamson, Teknikervej 36, 5260 Odense S 
og kan kontaktes på tlf. 63 42 10 27 tlf. tid hverdage fra kl. 8.00 til kl. 12.00  for nærmere op-
lysninger eller aftaler omkring tømningen, tidspunktet mm. 
Specielle opgaver udover tømningen, f.eks. spuling af rør, skal aftales og afregnes direkte med 
entreprenøren. 
 
2 mdr. før tømningsperioden kan bundfældningstanken blive tømt, mod at borgeren betaler et 
ekstra tillæg uden for ruten i.h.t. Sorø Forsynings takstblad. Tømningen udelades hermed ved 
den ordinære rute. 
 
FKS Slamson døgnvagt tlf. 64 42 10 82. 
 
Sorø Forsyning tømmer hustanke 1 gang årligt: 
Grundejeren har pligt til at lade hustanke på sin ejendom kontrollere og tømme ved Sorø Forsy-
nings foranstaltning 1 gang om året, efter de af Sorø kommunes fastsatte retningslinier. Grund-
ejeren har pligt til at anvise beliggenheden af hustanke. 
Deltagelse i Sorø Forsynings ordning fritager ikke den enkelte grundejer for i henhold til gæl-
dende love og bestemmelser at sikre, at hustankene fungerer miljømæssigt forsvarligt.  
 
Betaling til Sorø Forsynings tømningsordning kan ses i ”Takstbladet” under ”Tømningsordnin-
gen”. Beløbet for en ordinær tømning og spildevandsafgiften  bliver opkrævet på regning fra 
Sorø Forsyning, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille.  

 
2. gangs tømning: 
Ekstra ordinære tømninger af hustanke, når der er behov for det. Det vil sige at 2. gangs tømning 
rekvireres efter eget valg et Slamsugerfirma og betales på egen regning. 
 
I henhold til Sorø kommunes ”Regulativ for tømningsordning” er grundejeren, som er om-
fattet af ordningen, forpligtet til at: 

 
• Sørge for fri adgang til sine hustanke og sørge for, at området omkring tankene er ryd-

det således, at tømningen kan foretages uhindret 
• Sørge for, at tankdækslet er synligt i terrænniveau, og at dækslet kan ses. Man kan fx 

sætte en stolpe el.lign. for at indikere, hvor tanken er placeret. Dækslet skal være let af-
tageligt, så entreprenøren med almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet af og på 
plads igen.  
Hvis dækslet er låst med skruer eller bolte, skal disse afmonteres inden tømning. 

• Dækslet må som udgangspunkt ikke veje mere end 30 kg, og skal kunne håndteres efter 
de til enhver tid gældende krav fra Arbejdstilsynet. Et betondæksel der er 60cm i diame-
ter og 5 cm tykt vejer ca. 62 kg. 
Ved anlæg af nye tanke overstiger vægten af tankdæksel ikke over 30 kg. 
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