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Regulativ for tømning af  
bundfældningstanke 

i Skanderborg Kommune 
 
 
 

September 2011 

 
§1 Formål 
Skanderborg Kommune har en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke med henblik 
på at sikre, at der gennemføres en sikker og miljømæssig forsvarlig tømning og bortskaffelse af slam fra 
bundfældningstanke i Skanderborg Kommune. Tømningsordningen varetages af Skanderborg Forsynings-
virksomhed A/S. 
 
Nærværende regulativ fastsætter de nærmere regler for betalingen til denne fælles, obligatoriske tøm-
ningsordning, samt reglerne for tømningsordningens driftsmæssige tilrettelæggelse. 
 
Regulativet indeholder derudover oplysninger af rent informativ karakter om de regler, der finder anvendel-
se efter Miljøbeskyttelsesloven, og som håndhæves af Skanderborg Kommune. 

 
§2 Gyldighedsområde 
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11.12.2007 om spildevands-
tilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer (Spildevandsbekendtgø-
relsen), kan en kommunalbestyrelse bestemme, at der i hele eller dele af kommunen skal gennemføres en 
fælles ordning for bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. 
 
Skanderborg Kommune har i medfør af disse bestemmelser bestemt, at enhver ejendom inden for Skan-
derborg Forsyningsvirksomhed A/S’ forsyningsområde, der har etableret bundfældningstank, og som sam-
tidig ikke er kontraktligt medlem af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, er forpligtet til at benytte en 
sådan tømningsordning.  
 
Ved bundfældningstanke som nævnt ovenfor forstås septiktanke, trixtanke, 2-kammertanke, 3-
kammertanke og lignende bundfældningstanke for husspildevand. 

 
§3 Ejerens forpligtelser 
Ejerne af bundfældningstanke, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade bundfældningstanken på 
ejendommen tømme af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ foranstaltning i overensstemmelse med 
regulativets bestemmelser og til den af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsatte betaling. Tømnin-
gen skal foretages af en af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S udpeget entreprenør.  
For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsy-
ningsselskaber mv. er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstan-
ken og afholdelsen af de deraf følgende omkostninger, mens ejeren af bundfældningstanken i øvrigt er an-
svarlig for bundfældningstankens etablering og drift. 
 

§4 Tilmelding og afmelding 
Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen, foranledi-
ger Skanderborg Kommune tilmelding til ordningen. 
 
Eksisterende bundfældningstanke, som er registreret i kommunens  interne database, tilmeldes tømnings-
ordningen af Skanderborg Kommune. 
 
Hvis eksisterende bundfældningstanke ikke bliver tilmeldt, f.eks. på grund af manglende registrering i BBR, 
er ejeren af ejendommen forpligtet til at meddele dette til Skanderborg Kommune. 
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Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes kloak, eller hvis den 
pågældende bundfældningstank af andre årsager sættes ud af drift eller sløjfes. 
 
Afmelding effektueres, når Skanderborg Kommune fra autoriseret kloakmester har modtaget en færdigmel-
ding vedrørende tilslutning til kloak eller afblænding og frakobling af vand til ejendommen med beskrivelse 
af, hvordan denne er sløjfet. 
 

§5 Etablering af bundfældningstanke 
Nye bundfældningstanke skal etableres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, jf. de 
nugældende regler i bekendtgørelse nr. 1587 af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Funktionskrav til bundfældningstan-
ke).  
 
Grundejeren  er  forpligtet til at angive tankens placering til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 

 
§6 Drift og tømning 
Tømningen foretages 1 gang om året ved oppumpning af hele tankens indhold, hvorefter den efterfyldes 
med vand af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Skanderborg Kommune kan ændre tømningsfre-
kvensen, hvis dette er påkrævet af miljømæssige årsager. Ejeren af ejendommen betaler for de ekstra 
tømninger. 
 
Tømning finder sted på et af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsat tidspunkt. Tømning foretages 
normalt i tidsrummet kl. 6-18 på hverdage. Ejer af ejendommen adviseres om tømning minimum 2 uger i 
forvejen.    
 
Ved ejendomme med speciel status, f.eks. SPF-besætninger, kan tømning foretages på en måde, der 
medvirker til at reducere risikoen for smitte.  
 
Hvis der er behov for ekstra tømninger, påhviler det ejeren for egen regning at rekvirere tømning. Ekstra 
tømninger fritager ikke grundejeren for at deltage i og betale til tømningsordningen, og ekstra tømninger 
afregnes særskilt efter en fastsat takst, jf. det til enhver tid gældende takstblad. 
 
Overdrager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S arbejdet til en entreprenør, er denne at betragte som 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ repræsentant. 
 

§7 Adgangsforhold, vedligeholdelse og ændring af anlæg  
Ejeren af ejendommen er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en køre-
fast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 meter fra bundfældningstanken, 
25 meter ved nye tanke etableret efter 01.01.2011. Beplantning langs vejarealer skal beskæres, så der er 
en fri passage på 3,0 m i bredden og 4,0 m i højden. Ligeledes skal området omkring bundfældningstanken 
holdes ryddeligt, så tømningen kan foregå uhindret. Ral, jord, løse fliser og andet skal fjernes fra dækslets 
kanter, så dette ikke falder ned i tanken, når dækslet åbnes. 
 
Dæksler skal være synlige og ligge over terrænhøjde. Dæksler skal være let aftagelige og vægtmæssigt 
være lovlige i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning. Hegn og porte skal være åbne, og løse hunde 
skal holdes væk.  
 
Ejeren af ejendommen er pligtig til at give adgang for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for udøvelse 
af de med ordningen forbundne funktioner samt at sikre de fornødne adgangsforhold for tømningsmateriel. 
 
Hvis tømning ikke kan foretages som følge af ovenstående, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves kør-
sel. 
 
I forbindelse med tømning må grundejer tolerere almindelig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre 
krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning. 
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Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstanken påhviler grundejeren. Deltagelse i tømningsordnin-
gen fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssig forsvarligt. 
Ejeren af ejendommen har pligt til at foranledige, at eventuelle mangler eller defekter ved bundfældnings-
tanken bliver udbedret. Dette skal foretages ved en autoriseret kloakmester. Mangler ved bundfældnings-
tanken kan bl.a. være defekte T-rør, revner i tanken, defekt dæksel m.m. 
 
Ejeren af ejendommen er endvidere ansvarlig for en eventuel jordforurening som følge af defekte rør, 
dæksler eller revner i bundfældningstanken. 
 
Ejeren af ejendommen har pligt til at meddele Skanderborg Kommune, hvis der er konstateret utætheder af 
rør, revner i tanken mv. 
 
Hvis Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i forbindelse med tømningen af bundfældningstanken måtte 
blive bekendt med fejl og mangler ved bundfældningstanken orienteres ejeren skriftligt herom på tømnings-
adressen med kopi til kommunen.  
 

§8 Betaling 
For deltagelse i tømningsordningen skal ejeren af ejendommen betale et årligt tømningsbidrag til dækning 
af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ’ anlægs- og driftsudgifter forbundet med tømningsordningen. 
Tømningsordningen skal hvile-i-sig-selv. 
 
Det årlige tømningsbidrag dækker betalingen for én årlig tømning af en bundfældningstank pr. ejendom. 
 
Herudover er der tillæg til bidraget, som kan ses af takstbladet for tømningsordningen. 

  
Ved etablering af særlige anlæg til brug for tømningsordningen, kan der opkræves et særligt anlægsbidrag 
til finansiering af de udgifter, der er forbundet med den pågældende facilitet. 
 
Drifts- og anlægsbidrag samt ovennævnte tillæg fastsættes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 
mindst én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af budgettet for 
tømningsordningen, og bidragene godkendes efterfølgende af Skanderborg Kommune. 
 
De fastsatte bidragstakster og tillæg fremgår af det takstblad, som kan ses på Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed A/S’  hjemmeside www.skanderborgforsyning.dk 
 

§9 Regnskab 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for tøm-
ningsordningens udgifter og indtægter. Regnskabsåret er selskabets normale regnskabsår. 
 
Tømningsordningens regnskab omfatter etablering af særlige anlæg, drift og administration for tømning af 
bundfældningstanke og slambehandling, herunder udgifter til etablering af og administration af ordningen. 
 
Hvis ikke de opkrævede bidrag betales rettidigt, kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræve et 
gebyr for at rykke for betaling og kan kræve samtlige omkostninger til inddrivelse af gælden afholdt af eje-
ren af ejendommen. 
 
Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter i henhold til rentelovens regler herom. 
 

§10 Tilsyn og håndhævelse m.v.  
Tømningsordningen administreres af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 
 
Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af Skanderborg Kommune. 
 
Overtrædelse eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde, jf. § 54, stk. 2, i 
Spildevandsbekendtgørelsen. 
 

§11 Ikrafttrædelse  
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Regulativet træder i kraft den 30. november 2011. 
 
Samtidig ophæves tidligere vedtaget regulativ af september 2007. 
 
Ændringer i regulativets bestemmelser kan foretages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S med efter-
følgende godkendelse af Skanderborg Kommune. 
 
Fastsat af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den 24.05.2011 og godkendt af Skanderborg Kommune 
den 30. november 2011. 

 
Henvendelse vedr. dette regulativ og tømningsordningen kan ske til Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed tlf. 87 93 93 93. 
 


