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I medfør af Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser
m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 § 48 har Byrådet i Brønderslev
Kommune med tiltrædelse pr. 1. januar 2009 indført obligatorisk tømningsordning for alle
hustanke i Brønderslev Kommune.
1

Formål og gyldighedsområde

1.1

Regulativet har til hensigt, at sikre:
 En forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra
hustanke
 En bedre kontrol af funktion og tilstand af hustanke

1.2

Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at
kommunens hustanke bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med de
gældende anbefalinger, og ordningen har det overordnede formål at mindske
udledning og nedsivning af miljøbelastende stoffer.

1.3

Regulativet gælder for alle ejendomme i Brønderslev Kommune, som ikke er
tilsluttet offentligt kloaksystem og som leder spildevand til hustanke. Med
hustanke forstås septiktanke, trixtanke og lignende bundfældningstanke i
tilknytning til afløbssystemet. Ordningen omfatter ikke tømning af samletanke
(tanke uden afløb), fedtbrønde, tørkloset m.v.

1.4

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse
af ejendommens øvrige kloaksystem.

1.5

Brønderslev Kommunes Miljø- og Teknikudvalg er bemyndiget til at ændre
regulativets indhold i takt med udviklingen på området, dog indenfor de i
lovgivningen fastsatte regler.

1.6

Regulativet administreres for så vidt angår myndighedsområdet af Brønderslev
Kommune og driftsområdet af Brønderslev Forsyning A/S.

2

Lovgrundlag

2.1

Bestemmelserne i dette regulativ er udarbejdet med baggrund i følgende:
 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 Lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 om bekendtgørelse af lov
om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. med senere ændringer
 Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om
miljøbeskyttelse, med senere ændringer.
 Spildevandsplaner for Brønderslev og Dronninglund Kommune

3

Grundejerens pligter og ansvar

3.1

Enhver ejer af ejendom med hustank som i henhold til punkt 1.3 er omfattet af
ordningen har pligt til at lade sin hustank kontrollere og tømme ved kommunens
foranstaltning efter bestemmelser, som er angivet i dette regulativ, med mindre
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Brønderslev Kommune har givet grundejeren tilladelse
slutdisponering eller genanvendelse af humane affaldsprodukter.

til

alternativ

3.2

Grundejeren har pligt til at anvise beliggenheden af hustanke på ejendommen.

3.3

Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for –
i henhold til gældende love og bestemmelser – at sikre at hustanken fungerer
miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler i
henhold til retningslinierne i Dansk Ingeniørforenings norm for mindre
afløbsanlæg med nedsivning (DS 440).

3.4

Grundejeren er forpligtiget til:








At give adgang til kommunens medarbejdere og entreprenører for at udføre
arbejdet.
At sikre kørefast vej indtil 50 meters afstand til tanken.
At sikre at hustankens dæksel er frit tilgængelig, og området omkring tanken
er ryddet, så tømning uhindret kan ske med slamsugerbil.
At sikre at tanken er forsynet med dæksel med max. vægt på 50 kg, og er
forsynet med gribe-ring, løfte-hul eller andet beregnet for løftegrej.
At dæksler er frit tilgængelige i terrænhøjde eller højere. Dækslerne må ikke
være overdækket med jord, græs el. planter.
At området omkring tanken er tilgængeligt, så tømning kan foregå uden risiko
for skade på beplantning, hegn m.v.
At adgangsveje har en frihøjde på 4 m og fribredde på 3 m.

Ved manglende overholdelse af ovenstående vil grundejeren blive pålagt
betaling for forgæves kørsel.
3.5

Grundejeren må ikke, tillede andet vand til hustanken end vand af
husspildevandskvalitet.
Alt
andet
kræver
særskilt
tilladelse
efter
Miljøbeskyttelsesloven. Der må således ikke forekomme engangsvaskeklude,
bleer og lignende i hustanken.

4

Tømning

4.1

Tømningshyppigheden for hustanke er fastlagt til én gang årligt. Tømningen
foregår ved hjælp af en afvanderbil eller i særlige tilfælde med almindelig
slamsuger.

4.2

Brønderslev Kommune er inddelt i mindre distrikter. Tømningen foregår
distriktsvis og vil normalt ikke variere mere end én måned fra år til år.
Tømningerne vil blive varslet pr. brev samt i lokal-aviserne ca. 2 uger før disse
starter. Af annoncerne fremgår det hvilke veje, der bliver berørt af tømningen i
den annonceret periode.

4.3

Såfremt der foreligger klar dokumentation for at en tanks kapacitet er
utilstrækkelig, kan Brønderslev Kommune fastsætte at antallet af tømninger kan
øges. Omvendt hvis der forelægger klar dokumentation for at en tank har
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betydelig overkapacitet, kan Brønderslev Kommune fastsætte en lavere
tømningsfrekvens.
4.4

Det påhviler ejeren at rekvirere tømning i fornødent omfang udover den
obligatoriske årlige tømning. Ekstra tømninger skal bestilles via Brønderslev
Forsyning A/S, såfremt forsyningens entreprenør ønskes anvendt. Ekstra
tømninger afregnes særskilt efter fastsat takst. Anvendes anden entreprenør til
ekstra tømninger er dette et privat anliggende mellem rekvirent og entreprenør,
og afregning herfor er dermed kommunen uvedkommende.

5

Betaling, opkrævning og takster

5.1

Byrådet godkender takster for ordinære og for ekstraordinære tømninger m.v.
Taksterne fremgår af et takstblad.

5.2

Der betales for en ordinær tank op til 3 m3. Herudover afregnes der pr. ekstra
antal m3. Bidraget dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling
samt til administration af ordningen.

5.3

Tømningsordningen skal ifølge lovgivningen økonomisk hvile i sig selv.

5.4

Betaling for tømning opkræves sammen med øvrige forbrugsafgifter af
Brønderslev Forsyning A/S. Betaling for ekstra tømninger m.v. udover den faste
årlige tømning opkræves særskilt af Brønderslev Forsyning A/S.

5.5

Hvor tømning af hustanken på grund af størrelse, placering og/eller lignende
giver anledning til væsentlig øgede omkostninger i forhold til det fastsatte bidrag
pr. tømning, udføres tømningen efter regning.

5.6

Der opkræves bidrag for hver forgæves kørsel, hvor tankene ikke kan tømmes,
dette opkræves ligeledes af Brønderslev Forsyningen A/S.

5.7

Tilbagebetaling for bidrag for obligatoriske tømninger vil ikke finde sted.

5.8

Bidrag til tømningsordning har jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
m.v. § 10, samme fortrinsret, som de på faste ejendomme hvilende kommunale
skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den
bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til, om ejendommen senere måtte have
skiftet ejer.

5.9

Bidrag som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler
herom.

6

Tilmelding og afmelding

6.1

Ved tilladelse til etablering af nye hustanke tilmelder Brønderslev Forsyning A/S
samtidig tanken til ordningen.

6.2

Afmelding fra ordningen kan kun finde sted hvis hustanken nedlægges i
forbindelse med, at der sker tilslutning til offentlige spildevandsanlæg, eller hvis
der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene.
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6.3

Der kan som udgangspunkt ikke meddeles fritagelse for deltagelse i
tømningsordningen.

6.4

Såfremt en ejendom står ubeboet i minimum 12 måneder, kan ejendommen efter
skriftlig ansøgning fritages for den kommunale tømningsordning. Ved fornyet
beboelse skal ejendommen igen tilmeldes.

7

Overtrædelse

7.1

Overtrædelse af de i regulativet anførte bestemmelser eller undladelse af at
efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde eller fængselsstraf i
henhold til § 54 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

7.2

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed jf. § 41 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007
om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

7.3

Den administrative tilrettelæggelse af tømningsordningen hører under
Brønderslev Kommunes Teknik & Miljøenhed, hvortil henvendelse vedrørende
klager og vejledninger m.v. rettes.

7.4

Til- og afmeldinger samt spørgsmål vedr. betaling rettes til Brønderslev
Forsyning A/S som varetager denne funktion.

8

Regnskab

8.1

Brønderslev Forsyning A/S fastsætter hvert år taksterne ved budgetlægningen.

9

Ikrafttræden

9.1

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2009. Således vedtaget af
Brønderslev Kommune den 11. december 2008.

9.2

Samtidig ophæves eksisterende regulativ for tidligere Brønderslev Kommune af
9. september 1998.
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