
Har du allerede købt en 

samletank på egen hånd, 

som du gerne vil have  

etableret i haven? 

Fint! 

Har kommunen sagt, at tan-

ken kan godkendes �l dit 

spildevand? 

Kontakt en autoriseret  kloakmester. 

Det er nemlig ham, der skal søge �lla-

delse hos Odense Kommune om at 

etablere en samletank. Det er også 

ham, der skal udføre arbejdet, når den 

skri#lige �lladelse er givet. Til sidst skal 

han give kommunen en skri#lig færdig-

melding, når arbejdet er udført.  

Så er du i mål! 
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Kontakt Odense Kommune.  

Vi hjælper dig med at finde ud af, om 

kommunen kan godkende tanken.  

Kontakt Laura på LALAN@odense.dk, 

telefon 65 51 24 19. 

Eller Henrik på HENSC@odense.dk, 

telefon 65 51 24 64. 

Siger kommunen, at     

tanken kan godkendes? 

Ja 

Ja 

Nej 

Kontakt en autoriseret kloak-

mester for at få hjælp �l at finde 

og etablere en samletank. 

Vær også sikker på, at Odense 

Kommune kan godkende tanken 

før den købes, og få kloakmeste-

ren �l at udføre arbejdet. 

Ja 

Nej 

Ja 

 

SPILDEVAND — HVAD ER DET? 

Spildevand er alt vand, der kommer fra brug af 

kolonihavehuset, dvs. vand fra toilet, køkken-

vask, bad og lignende - inde såvel som ude.  

Spildevand fra kolonihaven skal opsamles og 

må ikke udledes på eller i jorden eller �l dræn, 

vandløb og lignende.  

 

KLOAKMESTEREN SKAL:  

• Ansøge Odense Kommune om �lladelse �l 

at etablere en samletank. Herunder ind-

sende  kloaktegning og oplysninger om 

tank m.m. �l Odense Kommune.  

• Etablere samletanken, men først e#er at 

Odense Kommune har sendt en skri#lig 

�lladelse �l dig og kloakmesteren. 

• Give Odense Kommune en skri#lig færdig-

melding, når arbejdet er udført. Først da er 

tanken lovlig og kan tages i brug.  

Vi anbefaler, at du selv følger op på, om 

kloakmesteren får sendt færdigmeldingen.  

 

OBS! 

Har du allerede en nedgravet samletank, der 

ikke har en skri#lig �lladelse fra Odense Kom-

mune, så ring �l Laura på telefon 65512419 el-

ler Henrik på telefon 65512464 og hør, hvad du 

kan gøre! 

Spildevand og samletank i kolonihaven? 

 

Start her! 

Har du spildevand i kolonihaven 

og brug for en samletank? 

Nej 

Sådan gør du! 

Nej 


