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Formål 

§1.1 I henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 58 er det af kommunalbestyrelsen 
vedtaget, at der skal være en fælles obligatorisk tømningsordning for 
bundfældningstanke i Struer Kommune. 

Formålet med ordningen og nærværende regulativ er at fastsætte regler for tømning 
af bundfældningstanke til husspildevand i Struer Kommune med henblik på at 
forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker.  

Formålet er desuden efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om den fælles 
obligatorisk tømningsordnings omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at 
etablere og skabe rammerne for en velfungerende ordning.   

Lovgrundlag  

§2.1 Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende:    

 Miljøbeskyttelsesloven  
 Spildevandsbekendtgørelsen  
 Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.  

 
Herudover henvises til den enhver tid gældende:  

 Betalingsvedtægt for Struer Energi Spildevand  
 Spildevandsplan for Struer Kommune. 

Definitioner 

§3.1 De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår 
af lovgrundlaget for tømningsordningen.   

§3.2  Desuden anvendes følgende definitioner:  

Bundfældningstank: septiktank, trixtank, flerkammertank eller lignende tank, med til- 
og afløb af husspildevand. Bundfældningstanken er indrettet således, at 
bundfældeligt materiale og flydestoffer fra spildevandet tilbageholdes.   

Gyldighedsområde 

§4.1 Regulativet omfatter alle ejendomme i Struer Kommune, som ikke er tilsluttet 
offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstanke. 

§4.2 Regulativets bestemmelser omfatter også ejendomme, som har 
bundfældningstanke og er kontraktligt medlem af spildevandforsyningsselskabet, jf. 
lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.   

§4.3 Integrerede bundfældningstanke er også omfattet af bestemmelserne i dette 
regulativ. 

§4.4  Ved mere end én bundfældningstank på en ejendom er samtlige 
bundfældningstanke omfattet af tømningsordningen, og der betales pr. tømning af 
hver bundfældningstank. 
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§4.5  Ejendomme med samletank eller tørkloset er undtaget fra dette regulativ. 

§4.6  Struer Kommune er myndighed indenfor området, og Struer Energi Spildevand A/S 
er driftsansvarlig. 

§4.7 Struer Energi Spildevand A/S skal sikre, at tømningsordningen til enhver tid drives i 
overensstemmelse med regulativets bestemmelser herom. 

Tilslutningspligt 

§5.1 Enhver ejendom i Struer Kommune, som falder indenfor regulativets område, er 
forpligtet til at benytte tømningsordningen. jf. § 4.1,  

§5.2 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 til den af kommunalbestyrelsen godkendte 
tømningsbidrag.  

§5.3 For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter §7a i lov om betalingsregler for 
spildevandsanlæg m.v. er Struer Energi 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. 

Grundejerens ansvar 

§6.1 Grundejer må kun lede husspildevand til bundfældningstanken. 
Der må ikke smides affald som f.eks. klude, bind, vatpinde eller andet affald i 
tanken. 
Bortskaffelse af klorholdigt vand fra pool og spabade kræver særlig tilladelse fra 
Struer Kommune. 

§6.2 Grundejer har pligt til at sikre, at tanken er lovlig og i funktionsdygtig stand samt 
fungerer miljømæssigt forsvarligt efter gældende normer og regler på området. 

§6.2  Grundejeren har pligt til at foranledige, at eventuelle mangler eller defekter ved 
bundfældningstanken bliver udbedret, arbejdet skal udføres af autoriseret 
kloakmester og færdigmeldes til Struer Kommune.  
Alle udgifter i forbindelse med reparation og vedligeholdelse påhviler ejeren. 
Mangler og defekter ved bundfældningstanken defineres her som bl.a. defekte T-
rør, revner i tanken, defekt dæksel m.m. 

§6.3 Grundejer er forpligtet til at anvise hvor bundfældningstanken er placeret. 

§6.4 Grundejer er forpligtet til at sikre tilstrækkelige adgangsforhold for 
tømningsmateriellet jf. afsnittet om adgangsforhold.   

§6.5 Grundejeren er forpligtiget til at give adgang for Struer Energi Spildevand A/S, 
dennes underentreprenør og Struer Kommunes medarbejdere i forbindelse med 
tømning og tilsyn af bundfældningstanken.   

Adgangsforhold 

§7.1 Bundfældningstanken skal være let tilgængelig for tømning, herunder gælder at:  
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 afstanden fra kørefast vej/ holdeplads til bundfældningstanken må højst 
være 50 meter. 

 området omkring tanken samt adgangsvejen mellem tank og 
tømningskøretøjet skal holdes ryddet, således at der ikke er risiko for 
person- og materialeskade – såsom skader på bygninger, planter, hegn 
m.v. 

 ejer skal sørge for, at beplantningen er beskåret, så til- og frakørsel med 
tømningskøretøjet kan ske uhindret. 

 adgangsvejen frem til holdepladsen skal have en tilstrækkelig fripassage.   
Tilstrækkelig defineres her som mindst:  

- 3,5 meter bred 
- 4 meter høj 

 hegn og porte skal være åbne, og arealet friholdt for hunde og andre dyr. 

§7.2 For dæksler, som løftes i forbindelse med tømning af bundfældningstanke, gælder 
at:  

 dækslet skal være synligt og nemt at løfte af. 
 dækslet skal føres i terræn, og være tætsluttende 
 dækslet skal være fri for bevoksning, sten, krukker og lignende. 
 dæksler på bundfældningstanke etableret i 2012 og frem skal veje mindre 

end 30 kg 
 dæksler på bundfældningstanke etableret før 2012 skal veje mindre end 50 

kg, dog gælder det, at alle dæksler skal veje mindre end 30 kg fra den 1. 
januar 2025.   

Arbejdstilsynets AT-vejledning D. 3.1 iagttages iht. Løft, træk og skub. 

§7.3 Overholdes kravene til adgangsforholdene ikke på tømningstidspunktet, tømmes 
bundfældningstanken ikke og der vil blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel iht. 
gældende tømningsbidrag.  

Tømning af bundfældningstanken 

§8.1 Struer Energi Spildevand A/S er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af 
tømningsordningen, og kan lade arbejdet udføre af underentreprenør. 

§8.2 Bundfældningstanke skal tømmes minimum 1 gang hvert år, dette gælder både 
helårshuse og sommerhuse. 
Hvis der er behov for ekstra tømninger, skal grundejeren kontakte Struer Energi 
Spildevand A/S. 
Betaling for ekstra tømning sker i henhold til gældende tømningsbidrag, der findes 
på struerenergi.dk. 

§8.3 Ved akut behov i weekender og på helligdage samt udenfor normal arbejdstid 
rekvireres tømning direkte ved godkendt transportør og afleveres ved godkendt 
modtagestation.  
Grundejer afregner en sådan tømning direkte med den rekvirerede entreprenør.  

§8.4 Tømningen foretages normalt i tidsrummet kl.7-18 på hverdage, og er planlagt så 
vidt muligt inden for den samme måned hvert år. 
Ejerne varsles 14 dage i forvejen. 
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§8.5 Struer Kommune kan på den enkelte ejendom ændre tømningsfrekvensen, hvis 

dette er påkrævet af miljømæssige eller uhygiejniske årsager.  

§8.6 I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af 
kontrollen afleveres til grundejer samt Struer Kommune via Envitrix som er den 
nuværende fælles platform. I henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven kan 
kommunen pålægge ejere af bundfældningstanke at udføre forbedringer, så 
anlægget fungerer miljømæssig forsvarligt. 

§8.7 Tømningen og efterfølgende genfyldning foregår vha. tømningskøretøjet (KSA-bil), 
og slammet afleveres på Struer Centralrenseanlæg. Ejer er forpligtet til at modtage 
returvand i bundfældningstanken.  

Til – og afmelding samt fritagelse 

§9.1 Når en ny bundfældningstank færdigmeldes til Struer Kommune, tilmeldes tanken 
automatisk til tømningsordningen. 

§9.2 Afmelding fra tømningsordningen kan ske efter henvendelse til Struer Kommune, og 
er muligt i følgende tilfælde:  

 
 Ejendommens spildevand tilsluttes Struer Energi Spildevands 

spildevandskloak  
 Ejendommen nedrives og bundfældningstanken fjernes eller sløjfes 
 Afløb til tanken afproppes  

 
Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester og betragtes som udført når 
Struer Kommune har modtaget en færdigmelding.  
Først når kloakarbejdet er udført og færdigmeldt til Struer Kommune kan der ske 
afmelding fra tømningsordningen.   
 

§9.3 Ønskes der fritagelse for tømning af bundfældningstanken, skal der sendes 
ansøgning om dette til Struer Kommune. Ansøgningen skal indsendes inden 1. 
januar. Fritagelsen gælder for et år ad gangen.  

Ejendommens vandforbruget indgår i vurderingen af om der kan meddeles fritagelse 
for tømning af bundfældningstanken. Der gives som udgangspunkt ikke fritagelse for 
tømning, hvis vandforbruget på ejendommen har været over 10 m3 i det forgangne 
år. 

 
Der kan maksimalt opnås fritagelse for tømning af bundfældningstank 5 år i træk. 

§9.4 Der meddeles ikke fritagelse for tømning af bundfældningstanken, i de tilfælde, hvor 
bundfældningstanken er tømt akut af andre end Struer Energis entreprenør.  

Betaling 

§10.1 Alle grundejere under tømningsordningen opkræves et årligt tømningsbidrag. 
Har man flere tanke på sin ejendom opkræves et ekstra beløb pr. tank.  
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§10.2 Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv. Tømningsbidraget dækker 
udgifter til tømning, transport, slambehandling samt administration af ordningen. 

§10.3 Tømningsbidragene fastsættes én gang årligt af Struer Energi Spildevand A/S og 
godkendes af Struer Kommune. 
De fastsatte tømningsbidrag findes på takstbladet på Struer Energis hjemmeside 
struerenergi.dk, og opkræves af Struer Energi Spildevand A/S. 

§10.4 Der opkræves tillægsbeløb for ekstra tømning, forgæves kørsel m.m. efter 
gældende tømningsbidrag. 

§10.5 Der fastsættes et særligt tømningsbidrag for bundfældningstanke med volumen over 
3 m3. 

§10.6 Der opkræves ikke tømningsbidrag, når der er meddelt fritagelse fra den 
obligatoriske tømningsordning. 

Administration og henvendelser 

§11.1 Henvendelser vedr. den daglige drift af tømningsordningen rettes til Struer Energi 
Spildevand A/S. 

§11.2 Henvendelser vedr. bestemmelserne i dette regulativ og tømningsordningen i øvrigt 
skal rettes til Struer Kommune. 

§11.3 Kommunens afgørelser vedr. tømningsordningen kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed jf. § 61 i spildevandsbekendtgørelsen. 

Overtrædelse og straf 

§12.1 Overtrædelser af regulativets anførte bestemmelser kan straffes med bøde jf. 
spildevandsbekendtgørelsens §67. 

Ikrafttrædelse 

§13.1 Dette regulativ er vedtaget af Struer Byråd den 29. november 2022. 

§13.2 Det nye regulativ træder i kraft den 1. januar 2023, og erstatter det tidligere regulativ 
for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune. 


