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Tømningsregulativ 

§ 1 Formål 

Regulativet fastsætter regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Nordfyns 

Kommune. Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering 

af slam fra bundfældningstanke og samletanke. 

§ 2 Lovgrundlag 

Regulativet er udarbejdet på grundlag af Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov 

om Miljøbeskyttelse, kapitel 15 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbe-

skyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1448 af 11. december 2007 og lov om betalingsregler for 

spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 7. juni 2010.  

§ 3 Gyldighedsområde 

§ 3.1 Regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet spildevandsforsyningens 

kloak og som har etableret bundfældningstank (septiktank, trixtank eller lignende) eller sam-

letank. 

 

§ 3.2 Nordfyns Kommune er myndighed indenfor området og Vandcenter Syd as er drift 

ansvarlig. 

§ 4 Grundejers forpligtelser 

§ 4.1 Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank eller samletank, er omfattet af 

dette regulativ, og har pligt til at lade bundfældningstanken og/eller samletanken tømme 

og kontrolleret for fejl og mangler.  

 

§ 4.2 Grundejer må kun lede almindeligt spildevand til bundfældningstanken eller samletan-

ken. Alt andet kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

 

§ 4.3 I forbindelse med tømning og tilsyn af bundfældningstanken eller samletanken er 

grundejer forpligtet til at give adgang til Vandcenter Syd eller dennes underentreprenør eller 

kommunens medarbejdere. 

 

§ 4.4 Hvis der konstateres fejl eller mangler ved bundfældningstanken eller samletanken, er 

det grundejers pligt straks af få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autorise-

ret kloakmester. Udgiften hertil påhviler grundejeren. 

 

§ 4.5 Grundejer har pligt til at sikre, at bundfældningstanken og/eller samletanken er lovlig 

og funktionsdygtig og fungerer miljømæssigt forsvarligt efter gældende regler. 

§ 5 Adgangsforhold 

§ 5.1 Grundejer er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken eller samle-

tanken, det vil sige at anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, indtil 60 meter fra tan-

ken. Herefter skal der være fri adgang så håndbåren sugeslange kan føres til tanken, uden 

risiko for skade på hegn eller beplantning m.v. 
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§ 5.2 Beplantningen langs adgangsvejen skal overholde et frirum på 3,50 meter i bredden 

og 4,20 meter i højden indtil 60 meter fra tanken. Herefter skal der være fri adgang så 

håndbåren sugeslange kan føres til tanken, uden risiko for skade på hegn eller beplantning 

m.v. 

 

§ 5.1 Dæksler skal være synlige, ligge i terrænhøjde, være fritlagte og til enhver tid tilgæn-

gelige. Dækslerne skal kunne håndteres efter de til en hver tid gældende krav fra arbejdstil-

synet. Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt arbejdstilsynets 

AT-vejledning D.3.1 af september 2005 om løft, træk og skub. 

 

§ 5.2 Kan tømning ikke foretages, er der tale om forgæves kørsel, som der afregnes for.   

Følgende forhold betragtes som forgæves kørsel: 

 Tilkørselsvej/adgangsvej til tanken er ikke fremkommelig 

 Adgangsvejen er spærret af forhindringer der ikke kan fjernes inden for 10 minutter efter 

ankomsttidspunktet. 

 Tanken kunne ikke findes eller tank og dæksel er ikke tilgængeligt 

 Adgangsvejen er mere end 60 meter 

 Dæksel kunne ikke løftes med godkendt løftegrej 

§ 6 Tømning 

§ 6.1 Bundfældningstanke skal tømmes minimum en gang om året.  

 

§ 6.2 Samletanke tømmes efter behov. 

 

§ 6. 3 Vandcenter Syd fastsætter tidspunkt for tømning. Grundejeren vil blive underrettet via 

sms/mail eller brev inden tømningen foretages. 

 

§ 6.4 Tømningen foretages normalt i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00 på hverdage. Tømning sker 

så vidt muligt inden for den samme måned hvert år. 

 

§ 6.5 I forbindelse med tømning vil tanken blive kontrolleret for fejl og mangler.  

 

§ 6.6 Ønskes tømningshyppigheden ændret, skal der ske henvendelse til Vandcenter Syd. 

 

§ 6.7 Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det grundejer for egen regning 

at rekvirere tømning ved Vandcenter Syd. Opkrævning for ekstra tømning eller tømning 

uden for normal arbejdstid sker i henhold til gældende takstblad. 

§ 7 Tilmelding og afmelding 

§ 7.1 Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke eller samletanke tilmelder 

kommunen tanken til tømningsordningen. 

 

§7.2 Afmelding fra ordningen kan kun finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes spildevands-

forsyningens kloak eller nedrives. Det påhviler grundejer at gøre opmærksom på sådanne 

forhold. 

 

§ 7.3 Fritagelse for tømningsordningen gives kun i helt særlige tilfælde f.eks. hvis en ejendom 

står tom. Fritagelsen gives kun for 1 år ad gangen. 
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§ 7.4 Ansøgning om fritagelse fra regulativet skal sendes til Nordfyns Kommune med be-

grundelse for fritagelse. 

§ 8 Opkrævning 

§ 8.1 Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet betalingen dækker udgifter til 

tømning, transport, slambehandling samt administration af ordningen. 

 

§ 8.2 Ekstra tømning og andre ekstra ydelser samt forgæves tømninger afregnes særskilt 

efter gældende takster. 

 

§ 8.3 Opkrævningen sker aconto, hvert kvartal, i forbindelse med opkrævning af forbrugs-

afgifter. 

 

§ 8. 4 Taksterne fastsættes en gang årligt af Vandcenter Syd. De fastsatte takster fremgår af 

Vandcenter Syds hjemmeside: www.vandcenter.dk og opkræves af Administrationsservice 

Fyn sammen med vand- og spildevandsafgiften. 

 

§ 8.5 Efterkommer ejeren af bundfældningstanken eller samletanken ikke regulativet kan 

Nordfyns Kommune på grundejers regning få forholdene bragt i orden. 

§ 9 Administration og klager 

§ 9.1 Nordfyns Kommunes afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til højere admi-

nistrativ myndighed jf. § 51 i Bekendtgørelse 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilla-

delser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 

§ 9.2 Tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen hører under Vandcenter Syd. 

Henvendelser vedrørende drift af tømningsordningen skal rettes til Vandcenter Syd. 

§ 10 Overtrædelse og straf 

§ 10.1 Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde jf. kapitel 17  i 

Spildevandsbekendtgørelsen.  Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spilde-

vandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

§ 11 Ikrafttrædelse 

Regulativet træder i kraft den 27. august 2015 og erstatter tidligere gældende regulativ af  

1. januar 2007. 

 

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. august 2015 

 

http://www.vandcenter.dk/

