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Regulativ for fælles
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tømningsordning i
Holstebro Kommune

Formål
§1. I henhold til § 48 i spildevandsbekendtgørelsen er det af kommunalbestyrelsen
vedtaget, at der skal være en fælles obligatorisk tømningsordning for
bundfældningstanke i Holstebro Kommune.
Stk. 2. Formålet med ordningen og nærværende regulativ er at fastsætte regler for
tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Holstebro Kommune med henblik på
at forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker.
Stk. 3. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om den
fælles obligatoriske tømningsordnings omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at
etablere og skabe rammerne for velfungerende ordninger.

Regulativets lovgrundla g
§ 2. Regulativet er udarbejdet med hjemmel i § 50 i miljøministeriets bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.m. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(spildevandsbekendtgørelsen), miljøbeskyttelsesloven samt lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven).

Regulativets anvendelsesområ de
§ 3. Regulativet gælder for ejendomme i Holstebro Kommune, der ikke er tilsluttet
offentlig kloak og har etableret bundfældningstanke.
Stk. 2. Regulativets bestemmelser om tømning, tømningshyppighed m.v. gælder også for
ejendomme som har bundfældningstanke og er kontraktlig medlem af
spildevandsforsyningsselskabet, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7a,
stk. 4.

Definit io ne r
§ 4. De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår
af lovgrundlaget for ordningen.
Stk. 2. Ved bundfældningstanke forstås septiktanke, trixtanke eller tanke med en
tilsvarende funktion, dvs. minirenseanlæg, tanke med udløb til nedsivningsanlæg,
minirenseanlæg eller tilsvarende anlæg med udløb til vandløb, søer eller havet.

Ansvarlig for ordninge n
§ 5. Kommunalbestyrelsen er myndighed i forhold til regulativets bestemmelser og i
forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om tilsyn med bundfældningstanke,
herunder tømning samt tilladelser til bundfældningstanke.
Stk. 2. Vestforsyning Spildevand A/S er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af
tømningsordningen og kan lade arbejdet udføre af underentreprenører.
Stk. 3. Overdrager Vestforsyning Spildevand A/S arbejdet til en entreprenør, er denne at
betragte som forsyningens repræsentant.
Stk. 4. Vestforsyning Spildevand A/S skal sikre, at tømningsordningen til enhver tid
drives i overensstemmelse med regulativets bestemmelser herom.

Benyttelsespligt
§ 6. Enhver ejendom i Holstebro Kommune, som falder indenfor regulativets område er
forpligtet til at benytte tømningsordningen.
Stk. 2. Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, som er omfattet af dette
regulativ, har pligt til at lade bundfældningstanken på ejendommen kontrollere og
tømme ved kommunens foranstaltning t il den af kommunalbestyrelsen godkendte
betaling.
Stk. 3. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7a i lov om betalingsregler
for spildevandsanlæg m.v., er Vestforsyning Spildevand A/S ansvarlig for tømning af
bundfældningstanken og afholdelse af de deraf følgende omkostninger, mens ejeren af
bundfældningstanken i øvrigt er ansvarlig for bundfældningstankens etablering,
vedligehold og drift.

Tilmelding og afmelding
§ 7. Ejeren af en ejendom med bundfældningstank er pligtig til at tilmelde sig
tømningsordningen hos Holstebro Kommune.
Stk. 2. Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger Holstebro
Kommune tilmelding til ordningen. Bundfældningstanke, der pr. 1. marts 2015 er
registeret i kommunens bygnings- og boligregister (BBR), er tilmeldt af Holstebro
Kommune.
Stk. 3. Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes kloak,
eller hvis den pågældende bundfældningstank af andre årsager tages ud af drift/sløjfes.
Stk. 4. Afmeldingen effektueres når Holstebro Kommune fra autoriseret kloakmester har
modtaget en færdigmelding vedr. tilslutning til offentlig kloak eller afblænding og
frakobling af vand til ejendommen.

Grundejers ansvar
§ 8. Grundejer må kun tillede husspildevand til bundfældningstanken.
Stk. 2. Grundejeren har pligt til at sikre, at bundfældningstanken er lovlig og i
funktionsdygtig stand. Deltagelse i den fælles obligatoriske tømningsordning fritager ikke
den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt
forsvarligt og lever op til gældende normer og regler på området.
Stk. 3. Bundfældningstanken bør som udgangspunkt leve op til de retningslinier, der er
nærmere beskrevet i Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440),
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 1999 om nedsivningsanlæg op til 30 PE samt
Teknologisk Instituts rørcenter-anvisning nr. 013 om ”Erfaringer med nedsivningsanlæg”.
For spildevandsanlæg etableret efter 1. januar 2011 gælder spildevandsbekendtgørelsens
funktionskrav til bundfældningstanke.
Stk. 4. Grundejeren har pligt til at foranledige, at eventuelle mangler eller defekter ved
bundfældningstanken bliver udbedret. Dette skal foretages af autoriseret kloakmester.
Mangler ved bundfældningstanken kan bl.a. være defekte T -rør, revner i tanken, defekt
dæksel m.m.
Stk. 5. Grundejeren er endvidere ansvarlig for en eventuel jordforurening som følge af
defekte rør, dæksler eller revner i tanken.

Stk. 6. Grundejer skal være opmærksom på, at dækslet ikke må veje over 50 kg, hvis
tømningsentreprenøren skal fjerne det ved tømning. Grundejer kan selv vælge at flytte
dækslet umiddelbart inden tømning, såfremt vedkommende er til stede under tømningen
og straks lægger dækslet på igen inden tømningsentreprenøren kører fra adressen, ellers
opkræves tillægsbidrag jf. § 11.
Stk. 7. Grundejeren er pligtig til at sikre tilstrækkelige adgangsforhold for
tømningsmateriellet, jf. § 9.

Adgangsforho ld
§ 9. Bundfældningstanken skal være let tilgængelig for tømning. Tanken skal således
være beliggende i nærheden af kørefast vej, så tømning er muligt uden risiko for skade
på beplantning, hegn m.v. og således af tømningen kan ske med det tømningsmateriel,
der foreskrives af kommunen/forsyningen.
Stk. 2. Arealet omkring tanken skal holdes ryddeligt, så der ved tømningen ikke er risiko
for skader på bygninger, planter, hegn m.v.
Stk. 3. Dækslet, som skal betjenes i forbindelse med tømning af tanken skal være
synligt, beliggende i terrænniveau og let aftageligt af hensyn til tømning og inspektion.
Dækslet skal være fri for bevoksning, sten, krukker og lignende.
Stk. 4. Grundejeren er pligtig til at give adgang for kommunens repræsentanter
(Vestforsyning Spildevand A/S) til udøvelse af de med ordningen forbundne funktioner.

Tømning
§ 10. Bundfældningstanke tømmes én gang hvert kalenderår i perioden fra februar til
december. Tømning sker så vidt muligt indenfor samme måned hvert år.
Stk. 2. Holstebro Kommune kan på den enkelte ejendom ændre tømnings-frekvensen,
hvis dette er påkrævet af miljømæssige eller andre årsager.
Stk. 3. Tømningen finder sted på et af Vestforsyning Spildevand A/S fastsat tidspunkt og
meddeles grundejeren skriftligt mindst 2 uger inden tømningen finder sted. Derudover
offentliggøres kørselsplanen på Vestforsynings hjemmeside www.vestforsyning.dk
Stk. 4. Tømning foregår normalt i tidsrummet fra 7-18.00 på hverdage.
Stk. 5. Tømning foregår vha. en afvanderbil (slam og væske suges op og bundfældningstanken efterfyldes til 3/4 af tankens volumen). Slammet afleveres på Holstebro
Centralrenseanlæg.
Stk. 6. Det påhviler grundejer at rekvirere eventuelle supplerende tømninger hos
Vestforsyning Spildevand A/S i de tilfælde, hvor tankvolumen er opbrugt før den årlige
tømning. Tømningen skal rekvireres indenfor normal arbejdstid. Sådanne ekstra
tømninger afregnes særskilt i henhold til gældende takstblad, jf. Vestforsynings
hjemmeside, www.vestforsyning.dk
Stk. 7. Ved akut behov i weekender og helligdage og udenfor normal arbejdstid
rekvireres tømning direkte ved godkendt transportør og afleveres ved godkendt
modtagestation. Grundejer er ansvarlig for, at dokumentation for dette foreligger.
Grundejer afregner en sådan tømning direkte med den rekvirerede entreprenør.

Betaling
§ 11. Tømningsordningens anlægs- og driftsudgifter dækkes af et årlig tømningsbidrag,
som betales af alle grundejere under ordningen.
Stk. 2. Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet betalingen dækker
udgifter til tømning, transport, slambehandling samt administration forbundet med
driften af ordningen.
Stk. 3. Det årlige tømningsbidrag dækker betalingen for én årlig tømning af én
bundfældningstank pr. ejendom.
Stk. 4. Der betales tillægsbidrag i følgende tilfælde:
a) Såfremt der er flere tanke på ejendommen betales der et tillæg pr. tank. Er der
mindre end 5 meter mellem flere tanke betragtes de som én tank.
b) Hvor tankens/tankenes samlede indhold af spildevand er 3 m3 eller derover,
betales der et tillæg pr. m3 . Størrelsen af den enkelte ejendoms
bundfældningstank fastlægges enten via Holstebro Kommunes tilladelse til
anlægget eller ved en faktisk måling (aflæsning af manometer på entreprenørens
bil).
c) Eventuelle ekstra tømninger rekvireret ved Vestforsyning Spildevand A/S betales
særskilt efter gældende takstblad.
d) Såfremt tanken er placeret mere end 75 m fra parkeringsmulighed opkræves der
tillæg for ekstra slangelængde.
e) Såfremt dækslet vejer mere end 50 kg, og ikke er fjernet inden tømning, eller lagt
på inden tømningsentreprenøren kører fra adressen, opkræves tillæg for brug af
specielt løfteudstyr.
f)

Der betales et bidrag for forgæves kørsel, dvs. hvor t ømningen ikke kan
foretages, når tømningsentreprenøren er kørt frem til ejendommen.
Der er tale om forgæves kørsel i følgende tilfælde:


Dækslet er ikke synligt (er ikke gravet fri til underkant dæksel)



Dækslet er låst eller på anden måde ikke muligt at løfte.



Adgangsvejen er ikke fri, f.eks. pga. bevoksning, låst port, genstande på
dækslet eller lign.

Stk. 5. Tømningsbidrag samt ovennævnte tillæg godkendes af byrådet én gang årligt på
grundlag af forsyningens fremsendte budgetter og regnskaber for tømningsordningen.
Stk. 6. De fastsatte bidrag/tillæg fremgår af et takstblad, som kan ses på Vestforsyning
Spildevand A/S, www.vestforsyning.dk.
Stk. 7. Bidrag/tillæg opkræves af Vestforsyning A/S.
Stk. 8. Hvis ikke de opkrævede bidrag/tillæg betales rettidigt kan Vestforsyning
Spildevand A/S opkræve et gebyr for at rykke for betaling og kan kræve samtlige
omkostninger til inddrivelse af gælden afholdt af grundejeren.
Stk. 9. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter i henhold til rentelovens
regler herom.

Budget og regnskab
§ 12 Byrådet godkender hvert år det af Vestforsyning Spildevand A/S fremsendte budget
og regnskab for tømningsordningens udgifter og indtægter, herunder det kommende års
bidrag til ordningen. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Tømningsordningens regnskab omfatter drift (udgifter til tømning, transport og
slambehandling) samt administrationen til driften af ordningen, herunder udgifter til
information.

Klage/henvende lser
§ 13. Holstebro Kommunes afgørelser vedrørende tømningsordningen, herunder
tømningsregulativets bestemmelser, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed
jf. spildevandsbekendtgørelsen § 51.
Stk. 2. Kommunen er berettiget til at fortolke dette regulativs bestemmelser i spørgsmål,
som ikke direkte kan afklares efter regulativets bestemmelser.
Stk. 3. Henvendelser vedrørende den daglige administration og drift af tømnings ordningen skal rettes til Vestforsyning Spildevand A/S.
Stk. 4. Henvendelser vedrørende bestemmelserne i dette regulativ og tømningsordningen
iøvrigt, skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune.

Overtrædelse og straf
§ 14. Overtrædelse af de i regulativet anførte bestemmelser kan straffes med bøde efter
bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen.
Stk. 2. Såfremt ejeren af bundfældningstanken ikke efterkommer regulativet kan
Holstebro Kommune som tilsynsmyndighed for private spildevandsanlæg indskærpe det
ulovlige forhold lovliggjort og kan på ejerens bekostning få forholdene bragt i orden i
henhold til miljøbeskyttelseslovens regler herom.

Ikrafttræden
§ 15. Regulativet træder i kraft den 9. oktober 2019. Samtidig ophæves det tidligere
regulativ af 1. juli 2015.
Stk. 2. Ændring af bestemmelser i dette regulativ kan foretages af Holstebro Kommune i
henhold til de i spildevandsbekendtgørelsen fastsatte regler.

Vedtaget af byrådet den 8. oktober 2019.

