
 

 

Vejledning til regulativ for 

tømning af samletanke til 

husspildevand 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1 Regulativets formål og lovgrundlag 

 
Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse 

af spildevand fra samletanke m.v.   

 
Tømningsordningen gennemføres med baggrund i § 47 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 

december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 
 

§ 2 Regulativets gyldighedsområde  

 
Enhver grundejer der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem er forpligtet til at gøre brug af ordningen.  

 

Ordningen omfatter kun samletanke, altså ikke bundfældningstanke, køkkenbrønde, gennemløbsbrønde, tørklo-

setter samt andre brønde. 

 

Samletank er en lukket beholder, uden afløb. 

 

Der må altså ikke ledes regnvand og overfladevand til samletanken. 

 
 
§ 3 Tilslutningspligt  
 

Ordningen omfatter alle samletanke. Alle ejendomme som er omfattet af ordningen har pligt til at deltage i 

denne. 
 

 

§ 4 Tilmelding og afmelding  
 

Ved tilladelse til etablering af nye samletanke foranlediger kommunen tilmelding til tømningsordningen.  

 
Når en ejendom erklæres ubeboelig af kommunen tages ejendommen ud at tømningsordningen.  

 

Ved nedrivning af en ejendom udtages den af tømningsordningen, når der forligger en færdigmelding.  

 

Når en ejendom tilsluttes offentlig kloak udtages den af tømningsordningen, når der forligger en færdigmelding 

 

 

§ 5 Dispensation  
 

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

 
 
§ 6 Adgangsforhold og indretning  

 

Tømningen af og tilsyn med samletanke foregår på hverdage og sker i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 18.00.  

 

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til samletanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast ad-

gangsvej, så der kan køres med lastbil med slamsuger indtil en afstand af 50 meter fra samletanken.  

Såvel området omkring samletanken som adgangsvej skal holdes ryddeligt og indklippet, så tømning kan fore-

gå 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 samletanken. 

 
Adgangsvejen skal være minimum 3,60 m bred og have en frihøjde på 4,50 m. 



 

 
 

Overstiger afstanden mellem tanken og kørefast adgangsvej 50 m eller det ikke er muligt at gå og udlægge 

slangen for tømning, tømmes tanken ikke. 
 
Dæksler eller studser på samletanke skal være synlige og let aftagelige. Dæksler må ikke veje mere end 25 kg. i 

henhold til Arbejdstilsynets vejledning D3.1. 

Vejer dæksler over 25 kg. tømmes tanken ikke. 

 

For at undgå at grus, jord og lignende falder ned i samletanken skal der være ryddet omkring dækslet. 

Blomsterkrukker og lignende der står på dækslerne, skal fjernes inden tømningen.  

Overholdes disse betingelser ikke, tømmes tanken ikke. 

 
Dyrehold med speciel status 

Ved landbrugsejendomme med besætninger med speciel status kan tømningen blive foretaget efter en frem-

gangsmåde, 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 oven-

nævnte særlige forhold ved tømning af ejendommens samletank.  

 
 

§ 7 Tømning  

 
Tømning af samletanke foretages af kommunens entreprenør. 

 

Tømningshyppigheden fastsættes efter vandforbrug og tankstørrelse efter følgende formel:  

 
 

 

 
 

*Hvis der ingen vandmåler er, sætter kommunen i samarbejde med grundejeren antal tømninger pr. år..  

 
Alle samletanke tømmes altid minimum 1 gang årligt. Denne tømning vil som udgangspunkt ske i foråret.  

Øvrige tømninger udføres efter aftale med den enkelte grundejer, der i samarbejde med kommunens tømnings-

entreprenør fordeler de resterende tømninger, ud fra overstående formel over resten af året. Er der behov for 

yderligere tømninger/akut tømninger, aftales og bestilles disse hos kommunens tømningsentreprenør, udover 

den almindelige tømning. 

 

Vandforbrug i m³ gange 0,75
*
 

> antal årlige tømninger 
Samletankens volumen i m

3
 

 



 

Kommunes tømningsentreprenør kan findes på hjemmesiden www.provas.dk.  

 

Hvis grundejer er vidende om, at der i det næst kommende år, vil ske en større reduktion i vandforbruget eller 

dette forøges væsentligt, er det grundejer pligt at indberette dette til kommunen, så antal tømninger kan regule-

res fremadrettet. 

 

Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Tømning af samletankene foretages af en af kom-

munen udpeget entreprenør. 

 

Senest 14 dage før en tank tømmes, modtager grundejeren en meddelelse om i hvilken uge tømningen foreta-

ges. 

En grundejer kan ikke forlange at entreprenøren ringer og oplyser tidspunktet for tømningen. Men det er mulig 

at kontakte entreprenøren for at få oplyst den forventede dag for tømningen. 

  

Forgæves kørsler: 

Kan tømningen ikke foretages vil der ved 1. forgæves kørsel bliver udskrevet 2 tømningsattester. Den ene attest 

afleveres i postkassen på tømningsadressen, og den anden attest sendes pr. post til ejendommens ejer. Der gives 

en frist på 1 måned til at bringe forholdene i orden. Tidligst 5 uger efter 1. forgæves kørsel vil entreprenøren 

igen forsøge at tømme tanken. 

Såfremt tømningen ikke kan gennemføres 2. gang sendes en indberetning om dette til Haderslev Kommune. 

  
 
§ 8 Grundejerens forpligtigelser 
 

Grundejeren skal sørge for, at samletanken er i lovlig og funktionsdygtig stand.  

 

Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at samletanken 

fungerer miljømæssigt forsvarligt. Samletankens vedligehold og reparationer påhviler således grundejeren.  

 

I forbindelse med tømningen udfører entreprenør et eftersyn af samletanken. 

 

Konstateres der fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt, straks at få fejlene udbedret. Fejl eller 

mangler vil fremgå af tømningsattesten. 

Fejl og mangler på tanken må kun udbedres af autoriserede kloakmestre.  

 

Hvis en samletank ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen jvf. Miljøbeskyttelsesloven håndhæ-

ve dette overfor ejer. 

 

 

§ 9 Betaling 

 
For deltagelse i tømningsordningen betales hvert år følgende bidrag, der er fastsat af Byrådet. 

 
 Administrationsbidrag 

 Tømnings- og behandlingsbidrag 

 Særbidrag 

 

Administrationsbidraget dækker kommunens udgifter til at forvalte tømningsordningen, bidraget må kun dække 

forvaltningen af samletanke. Hvis der skal myndighedsbehandles på selve spildevandsanlægget må dette ikke 

dækkes af administrationsbidraget, men skal dækkes via det skattefinansierede område. 

 

Tømnings- og behandlingsbidraget dækker udgiften til kommunens forsyningsselskab og tømningsentreprenø-

ren – bidraget dækker udgifter til tømning, transport, bortskaffelse af slam og forsyningsselskabets administra-

tive udgifter. 

 

Såfremt der på en ejendom findes flere tanke, afregnes der pr. tank.  

http://www.provas.dk/


 

 

Særbidrag dækker udgifter, der ikke er indeholdt i tømnings- og behandlingsbidraget - forgæves kørsel og sær-

ligt gebyr for dyrehold med speciel status mv. 

 

Hvis bestemmelserne omkring adgangsforhold og tankens indretning ikke er opfyldt, tømmes tanken ikke, og 

der opkræves særbidrag for forgæves kørsel. 

 

Alle bidrag vil fremgå af Haderslev Kommunens takstblad kan ses på www.haderslev.dk eller ved henvendelse 

i borgerservice. 

 

 

§ 10 Tilsyn, håndhævelse mv.  
 

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

lovens kapitel 9 og 10.  

 
 

§ 11 Klager  
 

Klager vedrørende bestemmelser i regulativet og vejledningen skal være skriftlige, og rettes til Haderslev 

kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev.  

 

Klager over den praktiske gennemførelse af tømningsordningen skal rettes til entreprenøren. 


