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Vejledning i brug og vedligehold af minirenseanlæg 
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Procedure P4.6.-29-1, ”Driftsstyring” 
 
Sagsnr.:  Sagsnavn:   Dato: 
 

Vejledning i brug og vedligehold af minirenseanlæg til ___ PE svarende ___ husstand(e). 
Producent af anlægget er:   Afløb er via: gravitation/tryk 
 
watercare.dk og biokube.dk har på deres hjemmesider vejledning om brug og drift af anlægget samt en 
beskrivelse af virkemåde. 
 
For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne og producentens driftsvejledning følges. 
Især er det vigtigt at følge producentens anvisninger for tømning og rengøring samt bestemmelser 
i Deres tilladelse eller godkendelse. 
 
Deres spildevand afledes til et minirenseanlæg. Anlægget består af en bundfældningstank og et 
minirenseanlæg samt rør til afløb. Afløb fra anlægget kan være via gravitation eller tryk, og ved tryk er 
der også installeret en pumpe med alarm, som kan kræve eftersyn. Se producentens vejledning herom. 
Den vedlagte plan viser, hvor de enkelte dele er placeret.  
  
Afløb er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og 
flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Spa vand der 
indeholder klor må ikke afledes til anlægget.  
 

· Bundfældningstanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.  
· Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.  
· Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og tømning.  
· Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende. 
 
I det minirenseanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at 
mikroorganismerne i anlægget sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal 
følgende iagttages:  
· Til anlægget må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen, f.eks. benzin, olie, 

terpentin, stærke kalkfjerningsmidler, klor m.m. 
· Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken.  
· Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det 

kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind, vådservietter m.m.  
· Arealet over fordelerrørene må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres. Der bør ikke 

plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet. 
· Fordelerrørene bør spules hvert 2. - 3. år for at undgå tilstopning. 
 
Tegn på rotter i afløbssystemet skal straks anmeldes til kommunen. Vi gør desuden opmærksom på 
Deres ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at lade opståede 
fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici. 
 
Hvis De ikke er tilsluttet en fast tømningsordning, anbefaler vi at tegne kontrakt om periodisk tømning 
med Hans Frisesdahl A/S. Opstår der problemer med anlægget, eller har De yderligere spørgsmål, er De 
velkommen til at kontakte os på telefon 75 36 07 43.  

https://watercare.dk/da/brochurer.aspx
https://www.biokube.dk/index.php/service-og-support/vejledninger
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