
Regulativ for tømning af  

bundfældningstanke i  



1. Formål 
 
1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra 
bundfældningstanke, fastsættes følgende bestemmelser for den fælles  
obligatoriske tømningsordning af bundfældningstanke for husspildevand i 
Struer Kommune. 
 
2. Gyldighedsområde 
 
2.1 Dette regulativ er udarbejdet på grundlag af kap. 15 i bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser m.m. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 1448 
af 11. december 2007, lov om miljøbeskyttelse nr. 870 af 26. juni 2010 og lov 
om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 7. juni 
2010. 
 
2.2 Regulativet omfatter alle ejendomme i Struer Kommune, som ikke er til-
sluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank som forrens-
ning af husspildevand (septiktank, trixtank eller flerkammertank). 
  
2.3 Ejendomme med tørkloset eller samletank er undtaget fra dette regulativ. 
 
2.4 Struer Kommune er myndighed indenfor området, og Struer Forsyning 

Spildevand A/S er driftsansvarlig. 

3. Tilslutning 
 
3.1 Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, som er omfattet af 
dette regulativ, har pligt til at lade tanken tømme og kontrollere efter bestem-
melserne i dette regulativ. 
 
3.2 Ved tilladelse til etablering af en ny bundfældningstank sørger Struer 

Kommune for at den tilmeldes tømningsordningen.  

 

 

 

Tømningsregulativ for Struer Kommune  

2 



 

 

 

 

 

3.3 For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter §7a i lov om beta-
lingsregler for spildevandsanlæg m.v. er Struer Forsyning Spildevand A/S an-
svarlig for tømning af bundfældningstanken. 
 
 
4. Grundejerens ansvar 
 
4.1 Grundejere må kun tillede almindeligt husspildevand til bundfældningstan-
ken. 
 
4.2 Bortskaffelse af klorholdigt vand fra pool og spabade kræver særlig tilla-
delse fra kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 
 
4.3  I forbindelse med tømning og tilsyn af tanken er grundejere forpligtet til at 
give adgang til  Struer Forsyning Spildevand A/S, dennes underentreprenør 
og Struer Kommunes medarbejdere. 
 
4.5 Grundejere har pligt til at sikre, at bundfældningstanken er lovlig og i funk-
tionsdygtig stand samt fungerer miljømæssigt forsvarligt efter gældende nor-
mer og regler på området. 
 
4.6 Mangler eller defekter ved tanken skal udbedres, arbejdet udføres af au-

toriseret kloakmester. Mangler ved bundfældningstanken kan bl.a. være de-

fekte T-rør, revner i tanken, defekt dæksel m.m. Alle udgifter i forbindelse 

med reparation og vedligeholdelse påhviler grundejeren. 
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5. Adgangsforhold 
 
5.1 Det påhviler grundejeren at sørge for, at der er fri adgang til bundfæld-
ningstanken. Se figuren. Der skal anvises eller anlægges en kørefast ad-
gangsvej indtil 50 meter fra tanken. Arealet omkring tanken skal holdes rydde-
ligt, så der ikke er risiko for skader på bygninger, planter, hegn mv.  
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6. Tømning 
 
6.1 Struer Forsyning Spildevand A/S står for den praktiske gennemførelse af 
tømningsordningen, og kan lade arbejdet udføre af underentreprenør.  
 
6.2 Tømning af tankene finder sted på et af Struer Forsyning Spildevand fast-
sat tidspunkt og meddeles grundejerne ca. 2 uger i forvejen. Desuden offent-
liggøres kørselsplanen i dagspressen og på Struer Forsynings hjemmeside.  
 
6.3 Tømning foretages normalt i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage. Tømning 
sker så vidt muligt inden for den samme måned hvert år.  
 
6.4 I forbindelse med tømning af bundfældningstanken vil tanken blive kon-
trolleret for fejl og mangler. Dæksler skal være tætsluttende. 
 
6.5 Tømningen foregår vha. en afvanderbil (slam og væske suges op, og 
bundfældningstanken efterfyldes til ¾ af tankens volumen). Slammet afleve-
res på Struer Centralrenseanlæg.  
 
6.6 Bundfældningstanke tømmes én gang hvert år. Er der behov for yderlige-
re tømninger må grundejerne rekvirere ekstra tømning hos Struer Forsyning 
Spildevand A/S. Betaling for ekstra tømning sker i henhold til gældende takst-
blad.   
 
6.7 Såfremt der foreligger dokumentation for at en tanks kapacitet er util-
strækkelig, kan Struer Kommune beslutte at antallet af tømninger skal øges. 
Omvendt hvis der foreligger dokumentation for at en tank har betydelig over-
kapacitet, kan Struer Kommune fastsætte en lavere tømningshyppighed. 
 

6.8 Ønskes tømningshyppigheden ændret, skal der indsendes en ansøgning 
til Struer Kommune inden 1. januar. 
 



6.9 Hvis ejendommen nedrives, skal alle bundfældningstanke som hovedre-

gel fjernes. Når dette er sket, sender ejere oplysningerne til Struer Kommune, 

så BBR kan opdateres. 

 

 

7. Betaling 

7.1 Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet betalingen dæk-

ker udgifter til tømning, transport, slambehandling samt administration af ord-

ningen.  

 

7.2 Hvis en bundfældningstank på grund af sin størrelse, placering eller af an-

den årsag påfører Struer Forsyning Spildevand A/S omkostninger ved tøm-

ning, der væsentligt overstiger den normale udgift for en tømning, kan Struer 

Forsyning Spildevand A/S bestemme, at grundejeren skal betale for tømnin-

gen efter specificeret regning. Herudover kan der fastsættes en særlig takst 

hvis volumenet overstiger 3 m
3
.  

 

7.3 Er der tale om forgæves kørsel, vil tanken ikke blive tømt. Der opkræves 

et beløb for forgæves kørsel i henhold til Struer Forsyning Spildevand A/S 

takstblad. Efter et nyt varsel til ejeren, vil tanken forsøges tømt igen. Der er 

tale om forgæves kørsel når: 

 

 - Dæksler på eksisterende tanke vejer over 50 kg. 

 - Dæksler på bundfældningstank etableret i 2012 og frem vejer over 30 kg 

 - Dæksler er ikke synlige, i terrænhøjde eller let aftagelige 

 - Pladsen omkring tanken er ikke ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret 

 - Hegn og porte er lukkede eller der er løse hunde på ejendommen 
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7.4 Taksterne fastsættes én gang årligt af Struer Forsyning Spildevand A/S. 

De fastsatte takster fremgår af Struer Forsynings hjemmeside: 

www.struerforsyning.dk og opkræves af Struer Forsyning Service A/S sam-

men med vandafgiften og/eller afgift af spildevand. 

 

7.5 Efterkommer ejeren af bundfældningstanken ikke regulativet kan Struer 

kommune på grundejerens bekostning få forholdene bragt i orden. 

8. Klager 
 
8.1 Klage over forhold vedr. tømningsordningen skal være skriftlig og rettes til 
Struer Kommune. Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordningen 
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  
 
8.2 Henvendelser vedrørende den daglige drift rettes til Struer Forsyning 
Service A/S.  
 
9. Overtrædelse 
 
9.1 Overtrædelser af de i regulativet anførte bestemmelser kan straffes med 
bøde eller fængsel jvf. § 54 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. de-
cember 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelsesloven kap. 
3 og 4. 
 
10. Ikrafttrædelse 
 
10.1 Dette regulativ er vedtaget af bestyrelsen for Struer Forsyning Spilde-
vand A/S og godkendt af Struer Byråd den 31. januar 2012, og træder i kraft 
den 1. februar 2012.  
 

10.2 Samtidig ophæves regulativ for tømning af septiktanke i Struer Kommu-

ne vedtaget af Struer Byråd den 18. september 2001. 

http://www.struerforsyning.dk/


Få yderligere information hos: 

 

Struer Kommune 
Natur- og Miljøafdelingen 
 

Østergade 11– 15 
7600 Struer 
 
Telefon: 9684 8451 
Fax: 9684 8409 
 
Mail: teknisk@struer.dk  
 

www.struer.dk 

 

Struer Forsyning 
 

Jyllandsgade 1 
7600 Struer 
 
Telefon: 9684 2241  
Fax: 9784 0125 
 

Mail: forsyning@struerforsyning.dk  
 

www.struerforsyning.dk 
 
 


