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Regulativ for tømning af
Bundfældningstanke

Tømningsregulativ for bundfældningstanke

§ 1. Formål
Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdisponering af
affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på forsvarlig vis.
Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt
kloakforsyningen i Assens Kommune.
§ 2. Lovgrundlag
Dette regulativ er udarbejdet på grundlag af:
 Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017)
 Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1121 af
3. september 2018)
 Betalingsloven (Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010)
Lovgrundlaget er ovenstående eller senere ændringer til forskrifterne.
§ 3. Gyldighedsområde
Regulativet omfatter samtlige ejendomme med bundfældningstank i Assens Kommune.
Dette gælder også ejendomme med bundfældningstank, som har indgået kontraktligt
medlemskab af Assens Forsyning a/s, jævnfør spildevandsbekendtgørelsens § 58.
Tanke uden afløb (samletanke) og tørklosetter er ikke omfattet af dette regulativ.
Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning, spuling eller vedligeholdelse
af ejendommens øvrige kloaksystem.
§ 4. Definitioner
Ved bundfældningstank til spildevand forstås enhver form for tæt, nedgravet beholder med
afløb, som anvendes til opsamling af husspildevand.
Ved obligatorisk tømning forstås en tømning af bundfældningstanken, som forsyningens
entreprenør er forpligtet til at foretage i henhold til regulativet, og som grundejeren er
forpligtet til at betale for.

§ 5. Tømningspligt
Alle grundejere af ejendomme, som er omfattet af dette regulativ, er forpligtet til at gøre
brug af ordningen efter de af Assens Kommune fastsatte regler og tømningsordningens
takster.
§ 6. Tømning af bundfældningstank
Den obligatoriske tømningsfrekvens for ejendomme med bundfældningstank er som
følger:
Hustype

Tømningsfrekvens

Helårsboliger

1 gang om året

Flexboliger
Sommerhuse, der har opnået
status som helårsbeboelse
Sommerhuse

1 gang hvert andet år – i ulige år

Alle helårsboliger, flexboliger og sommerhuse (med status som helårsbeboelse) med
bundfældningstank får tømt én gang årligt. Sommerhuse hvert andet år i ulige år.
På ejendomme med minirenseanlæg kan Assens Kommune dog stille krav om, at
bundfældningstanken tømmes to gange om året, hvis der opstår problemer med
minirenseanlægget i form af overskridelser af de lovmæssige udlederkrav til det rensede
spildevand, hvis årsagen til overskridelsen efter kommunens vurdering skyldes
bundfældningstanken. Hver enkelt tømning afregnes som en ordinær tømning.
De obligatoriske tømninger finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt og ved en af
kommunen udpeget entreprenør. Grundejeren får skriftlig besked om tømningstidspunkt 1
- 2 uger før entreprenøren foretager tømningen.
Tømning foretages normalt på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00. Tømning sker så
vidt muligt inden for den samme måned hvert år.
Såfremt en tanks kapacitet er for lille skal antallet af årlige tømninger øges. Det påhviler
den enkelte grundejer for egen regning at rekvirere ekstra tømninger efter behov.
Bortskaffelse, behandling og deponering af slam fra bundfældningstankene skal godkendes
af Assens Kommunes miljøafdeling.
Tømningsordningen administreres af Assens Forsyning a/s.
§ 7. Krav til bundfældningstanke og deres placering
Tanken skal være CE-mærket og godkendt til opbevaring af spildevand af kommunens
miljøafdeling. Den skal opfylde de anvendelseskrav til bundfældningstanke, som fremgår
af § 30 i spildevandsbekendtgørelsen.
Tanken skal være indrettet således, at den tilbageholder bundfældeligt slam og flydeslam
fra det tilledte spildevand.

Det påhviler ejere af bundfældningstanke at overholde følgende:


Der skal være fri adgang til tankdækslet. Pladsen omkring tanken skal holdes i
ryddelig stand, således at tømningen kan foregå uhindret.



Tankdæksler skal være synlige og være i eller over terrænhøjde, således at tømning
af alle kamre kan foregå fra terræn.



Dæksler skal være let aftagelige og må maksimalt veje 50 kg (jf. gældende
arbejdsmiljøregler). Betondæksler skal være gravet helt frit, så det er unødvendigt at
anvende graveredskaber for at åbne dækslet ved tømning.



Tanken skal være tæt for ind- og udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal
T-rør og nødvendige skillerum være i orden.



Afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej må ikke overstige 50 m.



Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at
slamsugeren kan vende ved ejendommen.



Private veje skal være farbare.

Såfremt tømning ikke kan foretages, når entreprenøren kommer til ejendommen,
opkræves ejeren for forgæves kørsel. Taksten herfor fremgår af Assens Forsynings
takstblad.
§ 8. Grundejerens forpligtelser
Vedligeholdelse og reparation af tanken påhviler grundejeren. Hvis der konstateres fejl og
mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få fejlene udbedret.
Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
§ 9. Til- og afmelding
Alle ejendomme med eksisterende bundfældningstank er automatisk med i ordningen.
På ejendomme uden bundfældningstank sørger Assens Kommune for tilmelding til
tømningsordningen i forbindelse med, at der meddeles tilladelse til etablering af nyt
spildevandsanlæg med bundfældningstank.
Afmelding fra ordningen kan finde sted, hvis en ejendom tilsluttes et offentligt kloakanlæg
eller boligen nedlægges. Det påhviler ejendommens ejer at gøre opmærksom på sådanne
forhold.
Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år, kan kommunen efter
ansøgning tillade midlertidig afmelding. Det påhviler ejendommens ejer, at tilmelde sig
ordningen, så snart ejendommen er beboet eller benyttet.
§ 10. Betaling
Udgift til tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke afholdes af
grundejeren og opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter af Assens Forsyning a/s.

Takster for tømningsordningen fastsættes én gang årligt af Assens Forsyning a/s og
godkendes af Byrådet. Taksterne fremgår af forsyningens årlige takstblad og kan ses på
www.assensforsyning.dk. Betalingsvedtægten kan ligeledes findes på hjemmesiden.
Såfremt betingelserne i § 7 ikke er overholdt, og det derfor ikke er muligt at tømme tanken
ved den ordinære tur opkræves for forgæves kørsel. Efterfølgende tømning sker på
”opsamlingstur” og afregnes som ordinær tømning.
§ 11. Myndighed
Assens Kommune, Miljø og Natur er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i
dette regulativ.
Der dispenseres normalt ikke fra regulativets regler.
Evt. ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt til Assens Kommune vedlagt
begrundelse for ansøgning. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation
i hvert enkelt tilfælde.
§ 12. Klager
Klager skal være skriftlige og rettes til Assens Kommune. Kommunens afgørelser vedr.
tømningsordningen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør § 61 i
spildevandsbekendtgørelsen.
§ 13. Straf
Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med bøde, jævnfør § 67 stk. 2 i
spildevandsbekendtgørelsen.
§ 14. Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft den 1. februar 2019.
Dette regulativ er vedtaget af Byrådet i Assens Kommune den 30. januar 2019.
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