Regulativ for tømning af samle- og bundfældningstanke
for spildevand
Albertslund Kommune
§ 1 Lovhjemmel
Stk. 1. Spildevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 501 af 21 juni 1999, giver i kapitel 15 kommunen
hjemmel til at fastlægge regler for en obligatorisk tømningsordning for samle- og bundfældningstanke for spildevand.
§ 2 Gyldighedsområde
Stk. 1. Regulativet omfatter de ejendomme i Albertslund Kommune, som leder spildevand til
samle- eller bundfældningstank (septik- eller trixtank).
§ 3 Tømningsordning
Stk. 1. Al tømning af samle- og bundfældningstanke for spildevand skal foretages af den til
tømningsordningen knyttede entreprenør eller af Albertslund Kommunes Kloakforsyning.
Stk. 2. Bundfældningstanke tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Samletanke tømmes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Afhængig af husstandens og tankens størrelse,
samt ejendommens anvendelse kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at tømningsordningen for
den enkelte ejendom skal omfatte flere eller færre årlige tømninger.
Stk. 3. Kloakforsyningen vil i forbindelse med tømning af anlæg fører tilsyn med disses tilstand.
Stk. 4. I forbindelse med tømning af tanken må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring og henlægning af slange fra køretøjet og kan da ikke gøre krav på eventuelle skader på
beplantning, græsplæner m.m.
Stk. 5. Bundfældningstanke tømmes for bund- og flydeslam. Efter enhver tømning af bundfældningstanke foretages en efterfyldning af tanken(e).
Stk. 6. Bortskaffelse, behandling og deponering af det indsamlede slam vil ske på Spildevandscenter Avedøre efter de regler, som fastsættes i licitationsmaterialet.

§ 4 Grundejerens pligter
Stk. 1. Enhver ejer af ejendomme omfattet af dette regulativ har pligt til at vedligeholde samle- eller bundfældningstanke og til at sikre, at tanken(e) fungerer miljømæssigt forsvarligt.
Stk. 2. Grundejeren har endvidere pligt til at lade tømning af tanken(e) foregå efter regulativets bestemmelser, samt til at rekvirere tømning i nødvendigt omfang ud over det i § 3 fastlagte antal.
Stk. 3. Ved nye tilladelser til etablering og indretning af samle- og bundfældningstanke sørger
Kloakforsyningen for tilmelding til tømningsordningen. Ejere af eksisterende anlæg, som
kommunen har kendskab til, vil automatisk blive tilmeldt ordningen. Der udsendes brev om
ordningen til de pågældende grundejere. Øvrige grundejere orienteres om tilmeldingspligten
ved annoncering, og har selv pligt til at tilmelde sig.
Stk. 4. Grundejeren har pligt til at anlægge/anvise den fornødne adgangsvej, samt til at sikre at
tømning kan foregå efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Det er således en forudsætning for kommunens takster for ordningen, at tømningen på ejendommen kan foregå under
overholdelse af arbejdsmiljølovgivningens krav, at tanken er beliggende nærmere end 30 m
fra kørefast vej med uhindret adgang for fremføring af sugeslange, samt at tankens dæksel er
synligt, let aftageligt og ligger i niveau med terræn.

§ 5 Kommunens pligter
Stk. 1. Tømning skal foregå på hverdage indenfor normal arbejdstid 7.00 – 16.00.
Stk. 2. Grundejeren skal adviseres ca. 1 uge før tømningen ved udsendelse af brev eller lignende om hvilken uge, der foretages tømning.
Stk. 3. Der skal efter grundejerens anmodning foretages ekstra tømning(er) efter behov.
§ 6 Betaling
Stk. 1. Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv.
Stk. 2. Takster for ordningen fastlægges, vedtages og opkræves i henhold lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., nr. 716 af 23. juni 2001 som beskrevet i Betalingsvedtægt for
Albertslund Kommunes Kloakforsyning.
Stk. 3. Takster vil fremgå af et takstblad som Kommunalbestyrelsen reviderer hvert år eller alternativt bliver meddelt skriftligt til de berørte grundejere.
Stk. 4. Bidrag pr. tank for den(de) obligatoriske årlige tømning(er) opkræves sammen med
spildevandsafgiften.
Stk. 5. Bidraget for udførte tømninger ud over den obligatoriske opkræves i forbindelse med
hver tømning.
Stk. 6. Hvor det ikke er muligt at udføre den obligatoriske tømning og ekstra kørsel er nødvendig, opkræves et beløb for forgæves kørsel.
Stk. 7. Hvor tømning af bundfældnings- eller samletanken pga. dens størrelse eller placering,
giver anledning til væsentlige øgede omkostninger, i forhold til det fastsatte bidrag pr. tømning, udføres tømningen efter regning.
§ 7 Administration
Stk. 1. Reglerne i dette regulativ administreres af Albertslund Kommunes Miljø- og Planforvaltning. Alle henvendelser om vejledning, til- og afmelding til ordningen, meddelelse om
tømningsbehov, samt klager rettes til Miljø- og Planforvaltningen.
Stk. 2. Kommunen kan bemyndige en entreprenør til at administrere tømningsordningen eller
dele heraf. Eventuelle bemyndigelser til entreprenøren bekendtgøres ved annoncering.
§ 8 Dispensation
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning give dispensation for dette regulativs bestemmelser, hvor særlige forhold taler for det, for eksempel for ejendomme, der over en årrække vil være ubeboede.
§ 9 Straf
Stk. 1. Kloakforsyningen fører tilsyn med, at reglerne i dette regulativ overholdes. Overtrædelse af reglerne i regulativet kan straffes med bøde, efter reglerne i Spildevandsbekendtgørelsens § 60.
§ 10 Ikrafttrædelse
Stk. 1. Dette regulativ træder i kraft den 1. marts 2004.

Regulativet er vedtaget af Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse den 10.02.2004.

