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1

Generelle forhold

1.1

Indledning

Alle husstande i det åbne land med private bundfældningstanke til almindelig
husspildevand skal være med i den kommunale ordning med tømning af
bundfældningstanke.
For at sikre en optimal funktionsdygtighed af bundfældningstankene og
dermed mindske forureningen med spildevand i det åbne land skal
bundfældningstankene tømmes for slam en gang pr. år.
Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af
bundfældningstanke i Hedensted Kommune.

1.2

Lovgrundlag

Regulativet for tømning af bundfældningstanke er udarbejdet med baggrund i
følgende bekendtgørelser:
Bekendtgørelse om Miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19/11 2015.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
nr. 153 af 25. februar 2016.
Bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
m.v. nr. 633 af 7. juni 2010.
Med senere ændringer af bekendtgørelserne

1.3

Regulativets gyldighedsområde

Regulativet gælder for alle husstande i Hedensted Kommune med private
bundfældningstanke til almindeligt husspildevand og som ikke er tilsluttet det
offentlige afløbssystem.

1.4

Benyttelsespligt

Med henvisning til de gældende bekendtgørelser har alle grundejere med
private bundfældningstanke til almindeligt husspildevand pligt til at gøre brug
af den kommunale tømningsordning efter reglerne i dette regulativ.
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Tømningsordningen

2.1

Almindelig tømning

Private bundfældningstanke skal tømmes mindst en gang om året.
Tømningstidspunktet vil som udgangspunkt være det samme hvert år. Men kan
dog variere i et interval på +/- 2 måneder.
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Tømningsordningen for bundfældningstanke administreres af Hedensted
Spildevand og selve tømningen udføres af en entreprenør, som Hedensted
Spildevand har indgået aftale med.
Tømningstidspunkt

Tømningstidspunktet fastlægges af entreprenøren. Grundejeren bliver orienteret
om tømningstidspunktet via Hedensted Spildevands hjemmeside, med angivelse
af, hvilken uge tømningen forventes foretaget. Tømningen foretages på
hverdage i tidsrummet 07:00 - 18:00.
Tømningen udføres med en slamsuger og i forbindelse med tømningen bliver
alt indholdet i bundfældningstanken tømt, og tanken fyldes med afvandet
spildevand.
Grundejerens opgaver
Grundejeren skal selv sørge for vedligeholdelse af bundfældningstanken
og det tilhørende afløbssystem. Entreprenøren vil i forbindelse med tømningen
efterse bundfældningstanken for fejl og mangler og grundejeren skal ved
konstatering af fejl og mangler selv sørge for udbedring af forholdene ved
rekvirering af en autoriseret kloakmester.

2.2

Flere årlige tømninger og akutte tømninger

Bundfældningstanken bliver tømt én gang årligt ved Hedensted Spildevands
foranstaltning. Ved behov for flere tømninger eller akutte tømninger skal
grundejeren selv foranledige og bekoste sådanne tømninger.
Evt. ekstra tømning, som grundejeren bestiller, ændrer ikke tidspunkt eller
pris på den regulativmæssige tømning.
Hedensted Kommune kan ved konstatering af utilstrækkelig kapacitet af den
private bundfældningstank fastlægge behovet for flere årlige tømninger
således, at bundfældningstanken fungerer optimalt og belaster miljøet mindst
muligt.

2.3

Bortskaffelse af slam

Entreprenøren bortskaffer det oppumpede slam fra bundfældningstankene i
overensstemmelse med Hedensted Kommunes anvisninger.
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Placering og adgangsforhold

3.1

Placering

Bundfældningstanke til almindeligt husspildevand skal være placeret således, at
bundfældningstanken er tilgængelig for inspektion, vedligeholdelse og tømning
og grundejeren har pligt til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken og
området omkring bundfældningstanken.
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Da tømningen af bundfældningstankene foretages med en slamsuger skal
grundejeren sørge for adgang til bundfældningstanken via en kørefast
adgangsvej således, at slamsugeren kan nå bundfældningstanken indenfor en
afstand af maksimalt 50 m.

3.2

Adgangsforhold

Grundejeren skal endvidere sørge for, at eventuel beplantning langs med vejarealer indtil skel beskæres således, at der er en frihøjde på minimum 4 meter
og en fri passage på 3 m i bredden.
Hedensted Kommune kan kræve, at grundejeren etablerer en kørefast vendeplads i nærheden af bundfældningstanken, hvis dette vurderes at være
nødvendigt for tømning af tanken.
Grundejeren skal sørge for opfyldelse af følgende forhold for at slamsugeren
kan tømme bundfældningstanken:


Dækslet til bundfældningstanken skal være placeret i terrænhøjde og
være synligt. Hegn og porte skal være åbne, og løse hunde skal holdes
væk.



Dækslet til bundfældningstanken skal være tilgængeligt og være nemt
at løfte af tanken.



Dækslet må maksimalt veje 50 kg og skal kunne håndteres af én mand
ved brug af de krævede hjælpemidler.

Grundejeren skal kunne acceptere almindelige gener ved tømning af
bundfældningstanken med slamsuger som følge af forsigtig fremføring af
slamsugerslangen og kan ikke kræve erstatning for eventuelle mindre skader
på beplantning m.v.

3.3

Forgæves tømning

Hvis entreprenøren ikke kan foretage tømning af bundfældningstanken som
følge af skjult eller utilgængeligt dæksel, eller utilstrækkelige eller uacceptable
adgangsforhold eller andre forhold vil Hedensted Spildevand opkræve et gebyr
for forgæves tømning.
Grundejeren vil blive orienteret om årsagen til den manglende tømning af
bundfældningstanken og vil samtidig blive orienteret om et nyt tidspunkt for
tømning. Grundejeren har pligt til at få forholdene bragt i orden således, at
tømning af bundfældningstanken kan gennemføres.
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Betaling

Tømningsordning skal økonomisk "hvile i sig selv" hvilket betyder, at
grundejeren kun betaler et gebyr svarende til de faktuelle omkostninger til
administration, tømning, transport og behandling af det oppumpede slam.
Gebyret for tømning af bundfældningstanke og eventuelle særydelser
fastlægges af Hedensted Spildevand og godkendes af Byrådet og vil fremgå af
Hedensted Spildevands takstblad. Takstbladet kan ses på Hedensted
Spildevands hjemmeside.
Gebyret for deltagelse i tømningsordningen med en almindelig tømning
opkræves ved tinglyste ejer af ejendommen.
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Til- og afmelding samt dispensation

5.1

Tilmelding

I forbindelse med at Hedensted Kommune giver tilladelse til etablering af en
bundfældningstank vil kommunen automatisk tilmelde bundfældningstanken
til tømningsordningen.

5.2

Afmelding

Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske i forbindelse med, at ejendommen tilsluttes til det offentlige afløbssystem eller, at bundfældningstanken
nedlægges.

5.3

Dispensation

Hedensted Kommune giver som udgangspunkt ikke dispensation for den
tvungne deltagelse i tømningsordningen.
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Administration og klage

6.1

Administration

Alle henvendelser om dette regulativ, vejledning om tømningsordningen,
anvendelse af tømningsordningen m.v. skal rettes til Hedensted Spildevands
entreprenør eller Hedensted Spildevand.
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Hedensted Spildevand A/S fører register over antal ejendomme, der er
omfattet af tømningsordningen og dette register udleveres til Hedensted
Spildevands entreprenør.
Hedensted Kommune eller en repræsentant udpeget af Hedensted Kommune
kan til enhver tid føre tilsyn med placering af og adgangsforhold ved og
omkring bundfældningstanken på ejendommen.
I forbindelse med tilsyn, håndhævelse og afgørelser i sager omkring
bestemmelserne i dette regulativ gælder bestemmelserne i Bekendtgørelse om
Miljøbeskyttelse.

6.2

Klager

Eventuelle klager over den praktiske udførelse af tømningen skal rettes til
Hedensted Spildevand. Klager over administrative afgørelser skal sendes
skriftligt til Hedensted Kommune, Fritid og fællesskab.
Afgørelser truffet af Hedensted Kommune i henhold til bestemmelserne i dette
regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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Overtrædelser

Overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ kan i henhold til kapitel 20 i
Bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 straffes med bøde. Straffen kan
stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt
eller ved grov uagtsomhed.
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Ikrafttrædelse

Dette regulativ er vedtaget i Hedensted Kommunes Byråd den 27. april 2016
og træder i kraft den 1. maj 2016.
Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende regulativ:
Hedensted Kommune, Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014

Kirsten Terkildsen
Borgmester

Jesper Thyrring Møller
Kommunaldirektør

