Tømnings- og behandlingsbidraget dækker udgiften til tømning,
transport og bortskaffelse af slam.
Administrationsbidraget dækker Spøttrup Kommunes udgifter til
administration af tømningsordningen.

SPØTTRUP KOMMUNE
Borgens og borgernes kommune

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 tanken ikke er tilgængelig, når Kommunens entreprenør
besøger ejendommen for tømning, skal ejeren betale for forgæves
kørsel.
10.

Tilsyn, håndhævelse m.v.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ
gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.
11.

Klage og straffebestemmelser

Afgørelser truffet i medfør at dette regulativ er endelige, og kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde. I
henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999, §
60 stk. 2.
12. Ikrafttræden
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2004.

Regulativ for
Tømningsordning for
bundfældningstanke.

1.

Regulativets formål og lovgrundlag

For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra
bundfældningstanke fastsætter Kommunalbestyrelsen følgende
bestemmelser for en tømningsordning for bundfældningstanke i
Spøttrup Kommune. Fastsættelsen sker på grundlag af § 45 i Miljø- og
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4.
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.
(septiktank, trixtank eller lignende tanke). Ejendomme med tørkloset
eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.
3.

Tilslutningspligt

De ejendomme, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at
deltage i tømningsordningen.
4.

Tilmelding og afmelding

Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger
Teknisk Forvaltning tilmelding til tømningsordningen.
Afmelding fra tømningsordningen finder sted, såfremt ejendommen
tilsluttes offentligt kloak eller at ejendommen nedrives.

lastbil med slamsuger indtil en afstand af 50 meter fra tanken. Såvel
området omkring tanken som adgangsvej skal holdes ryddeligt og
indklippet, så tømning kan foregå uhindret.
Tankens dæksel skal være synligt og ligge i terrænhøjde. Dækslet skal
være let aftagelig og veje under 50 kg.
7.

Tømning

Bundfældningstanken tømmes 1 gang årligt, for sommerhuse dog hvert
andet år. Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt.
Tømning sker ved oppumpning af hele tankens indhold, hvorefter den
efterfyldes med returvand. Tømning af tankene foretages af
kommunens entreprenør.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte differentierede
tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning og/eller
belastning af den enkelte bundfældningstank. Ansøgning om
differentieret tømningshyppighed skal være skriftlig og afgøres af
Kommunalbestyrelsen.
Tømning af tankene meddeles ejer senest 14 dage før tømning.
Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejeren for
egen regning at rekvirere tømning i fornødent omfang udover den
årlige tømning.
8.

Grundejerens ansvar

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

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. Tankens vedligehold og reparationer
påhviler således grundejeren.

6.

9.

5.

Dispensation

Adgangsforhold og indretning

Kommunens repræsentanter har inden for normal arbejdstid adgang til
de af regulativet omhandlede ejendomme for tømning og tilsyn med
bundfældningstankene.
Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs.
anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med

Betaling

For deltagelse i tømningsordningen betales hvert år følgende bidrag der
er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
•
•

Tømnings- og behandlingsbidrag
Administrationsbidrag

