
 

 

 

 

 
 

Regulativ for tømning af 
bundfældningstanke til 

husspildevand. 
 

Gældende fra 
1. januar 2010. 

 



§ 1 Regulativets formål og lovgrundlag 
For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke ud fra 

principperne i bedst tilgængelig teknologi, fastsætter Byrådet følgende bestemmelser for 

tømning af bundfældningstanke i Haderslev kommune. Fastsættelsen sker på grundlag af 

§ 48 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om 

spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.  

 
Ifølge reglerne kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i hele eller dele af kommunen 

skal gennemføres fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke m.v. Enhver 

grundejer er forpligtet til at gøre brug af ordningen.  

 
§ 2 Regulativets gyldighedsområde  
Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig 

kloak og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en 

bundfældningstank med afløb. (septiktanke, trixtanke eller lignende tanke). Ejendomme 

med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.  

 

§ 3 Tilslutningspligt  
De ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at deltage i 

tømningsordningen.  

 
§ 4 Tilmelding og afmelding  
Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger kommunen tilmelding 

til tømningsordningen.  

 
Såfremt en ejendom erklæres kondemneret, tilsluttes offentlig kloak, hvor der ikke 

længere indgår en bundfældningstank i ejendommens spildevandssystem, eller at 

ejendommen nedrives, udtages ejendommen af tømningsordningen med virkning fra det 

efterfølgende år. 

 
§ 5 Dispensation  
Der kan ikke meddeles fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning. 

 
§ 6 Adgangsforhold og indretning  
Kommunens repræsentanter har inden for normal arbejdstid adgang til de af regulativet 
omhandlende ejendomme for tømning og tilsyn med bundfældningstanke. 
 

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken, dvs. anvise 

eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med lastbil med slamsuger indtil en 

afstand af 50 meter fra bundfældningstanken. Såvel området omkring 

bundfældningstanken som adgangsvej skal holdes ryddeligt og indklippet, så tømning kan 

foregå uhindret og kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v. 

Entreprenøren skal bl.a. kunne gå uhindret og udlægge slanger frem til 

bundfældningstanken. 



 
Bundfældningstanke skal være forsynet med forsvarlige og synlige dæksler, der skal være 

let aftagelige. Dæksler skal veje under 25 kg svarende til AT-vejledning D.3.1 fra 

Arbejdtilsynet og frit tilgængelige og ligge minimum i terrænhøjde, af hensyn til tømning 

og inspektion.  

 
Dyrehold med speciel status 

Ved landbrugsejendomme med besætninger med speciel status kan tømningen blive 

foretaget efter en fremgangsmåde, der kan medvirke til at reducere risikoen for en evt. 

smitteoverførsel.  

 
Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele kommunen, hvis der er behov for, at der 

tages hensyn til ovennævnte særlige forhold ved tømning af ejendommens 

bundfældningstank.  

 
§ 7 Tømning  

Tømningshyppigheden for sommerhuse fastsættes til 1 gang årligt, alle andre fastsættes ud 

fra følgende formel:  
 
 
 
 

 

*Mindste størrelse på ”krav i antal personækvivalenter” er 5, hvilket medfører at, alle 
bundfældningstanke mindre end 2,0 m3 altid skal tømmes 2 gange årligt.  

 

Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Tømning af 

bundfældningstankene foretages af kommunens entreprenør. 
 

Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejeren for egen regning at 

rekvirere tømning i fornødent omfang udover den almindelige tømning. 

 
§ 8 Grundejerens forpligtigelser 
Grundejeren skal sørge for, at bundfældningstanken er i lovlig og funktionsdygtig stand. 

Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at 

sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. Bundfældningstankens 

vedligehold og reparationer påhviler således grundejeren.  

 
§ 9 Betaling 
For deltagelse i tømningsordningen betales hvert år følgende bidrag, der er fastsat af 

Byrådet. 

 
• Administrationsbidrag 
• Tømnings- og behandlingsbidrag 
• Særbidrag 

krav i antal personækvivalenter* 

2,5 * bundfældningstankens volumen i m3 
> 1   =>  2 årlige tømninger 



 

 
Administrationsbidrag dækker kommunens udgifter til administration. 
 
Tømnings- og behandlingsbidrag dækker udgiften til tømning, transport og 
bortskaffelse af slam, dette bidrag varierer ud fra hvilken tømningskategori 
ejendommen er tilmeldt. 

 

Særbidraget dækker udgifter, der ikke er indeholdt i tømnings- og 

behandlingsbidraget, og vil fremgå af kommunens takstblad under særbidrag. 
 
Bidrag til tømningsordningen for bundfældningstanke, fastsættes på grundlag af 
budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. 
Bidrag til tømningsordningen fremgår af kommunens takstblad for budgetåret. 
 
Såfremt bundfældningstanken ikke er frit tilgængelig, når kommunens entreprenør 
besøger ejendommen for tømning, skal ejeren betale for en forgæves kørsel. 

 
§ 10 Tilsyn, håndhævelse mv.  
 

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder 

bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.  

 
§ 11 Klager  
 

Klager skal være skriftlige og rettes til Haderslev kommune, Gåskærgade 26, 6100 

Haderslev.  

 

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ er endelige og kan ikke påklages til 

anden administrativ myndighed.  
 

Overtrædelser af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, i henhold til 

Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007, § 54 stk. 2. 

 

 

Teknik- & Miljøservice 

Haderslev Kommune 

Rådhuscentret 7 

6500 Vojens 

Vedtaget af Haderslev byråd den 27. august 2009. 


