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SPILDEVAND For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke, 
fastsætter Stevns kommunalbestyrelse følgende bestemmelser for en 
tømningsordning for bundfældningstanke i Stevns Kommune
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Formål
Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Stevns 
Kommune. Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra 
bundfældningstanke. 

Lovhjemmel
Regulativet er udarbejdet i henhold til følgende lovgivning:

 Spildevandsbekendtgørelsen, kap. 18 (BEK. nr. 1317 af 4. december 2019)
 Betalingsloven, § 1, stk. 3 og 5 og § 3, stk. 3 (LBK nr. 553 af 24. april 2020) 
 Miljøbeskyttelsesloven, kap. 3 og 4 (LBK nr. 1218 af 25. november 2019)

§ 1: Regulativets gyldighedsområde
Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme i Stevns Kommune, som ikke er tilsluttet 
Stevns Spildevand A/S’ spildevandsanlæg, og som i forbindelse med afløbssystemet for 
husspildevand har etableret en bundfældningstank såsom: flerkammertank, septiktank, trixtank, 
integreret tank i biologisk minirenseanlæg m.m.   

Regulativet gælder både for hustanke og fællestanke.

For ejendomme omfattet af kontraktligt medlemskab af Stevns Spildevand A/S efter
§ 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., er Stevns Spildevand A/S 
ansvarlig for tømning af bundfældningstanken. Tømning af bundfældningstankene er omfattet af 
tømningsordningen.

Regulativet omfatter ikke samletanke, som der er et særskilt regulativ for.
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§ 2: Tilslutningspligt
De ejendomme, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade bundfældningstankene tømme 
udelukkende ved Stevns Spildevand A/S’ foranstaltning efter regulativets bestemmelser.

§ 3: Tilmelding
Tanke, som er registreret i BBR-registret, er eller bliver automatisk tilmeldt ordningen.

Ved etablering af ny tank eller ændring af eksisterende tank skal Stevns Kommune godkende tankens 
placering og udformning, hvorfor grundejer skal søge kommunen om tilladelse hertil.

Ved tilladelse til etablering/tilslutning af en ny bundfældningstank foranlediger Stevns Spildevand A/S, 
at der sker en tilmelding til tømningsordningen.

Det er grundejers ansvar at sikre sig, at alle ejendommens bundfældningstanke er tilmeldt ordningen. 
Ved tvivl, kontakt da Klar Forsyning A/S.

§ 4: Afmelding
Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes direkte til Stevns 
Spildevand A/S’ spildevandsanlæg, eller hvis den pågældende tank af andre godkendte årsager, 
tages ud af drift. Det påhviler grundejer at fremsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester til 
Stevns Kommune.

Stevns Spildevand A/S sørger for afmeldingen.

§ 5: Dispensation/fritagelse
Dispensation/fritagelse kan kun meddeles af Stevns Kommune efter ansøgning, såfremt særlige 
forhold gør sig gældende. Det er Stevns Kommune, der vurderer, om der er tale om særlige forhold.

§ 6: Adgangsforhold og indretning
1. Grundejer er forpligtet til at anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres og 

holdes med slamsuger indtil en afstand af maksimalt 45 m fra bundfældningstanken.

2. Beplantning langs vejarealer skal beskæres ind til skel, og der skal være fri passage 4,0 m 
over vejbanens arealer, se nedenstående figur.
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3. Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.

4. Tankens dæksel skal være synligt og ligge i terrænhøjde. Dækslet skal være let aftageligt og 
må maksimalt veje 50 kg, men bør ikke veje mere end 30 kg, jf. arbejdstilsynets regler.

5. Hegn og porte skal være ulåste, og løse hunde skal holdes væk.

6. I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring af 
sugeslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.

7. Ved etablering af nye tanke skal Stevns Kommune godkende placering, indretning og 
udformning. Nye tanke må ikke placeres mere end 20 m fra adgangsvej, og skal være indrettet 
i overensstemmelse med bygge- og miljølovgivningens krav.

8. Kan tømning ikke foretages, er der tale om en forgæves kørsel. Taksten herfor fremgår af 
Stevns Spildevand A/S’ takstblad. Regning herfor fremsendes.

§ 7: Tømning
Bundfældningstanke tømmes obligatorisk én gang årligt på et af Stevns Spildevand A/S fastsat 
tidspunkt.

Tømningstidspunktet annonceres i en af de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen 
samt på Klar Forsynings A/S’ hjemmeside: https://www.klarforsyning.dk/

Det påhviler grundejer at rekvirere tømning i det fornødne omfang udover den årlige obligatoriske 
tømning. Eventuel ekstratømning påvirker ikke tidspunktet for den årlige tømning, uanset tidspunktet 
for den ekstra tømning.

Påfyldning af rent vand på tanken i nødvendigt omfang efter tømningen påhviler grundejer.

Hvis tanken tages ud af drift, er det grundejers ansvar at bestille en sluttømning. Dette kan ske hos 
Klar Forsyning eller en valgfri entreprenør. Sluttømningen skal finde sted senest 8 uger efter, at 
tanken er taget ud af drift, og dokumentation for tømningen skal sendes til Stevns Kommune. Den 
årlige tømning kan også fungere som sluttømning, hvis tømningen finder sted efter at tanken er taget 
ud af drift og inden for ovennævnte tidsfrist.

§ 8: Grundejers ansvar
Grundejeren har pligt til at anvise hvor bundfældningstanken ligger.

Der må ikke tilledes andet vand til bundfældningstanken end husspildevand. 

Grundejeren skal sørge for, at bundfældningstanken er i lovlig og funktionsdygtig stand. Deltagelse i 
den kommunale tømningsordning fritager ikke grundejeren fra ansvaret for tankens indretning, 
pasning og tømningshyppighed, således at tanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

https://www.klarforsyning.dk/
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§ 9: Tilsyn, håndhævelse m.v.
Stevns Kommune kan i forbindelse med udøvelse af sin tilsynspligt skride ind med påbud, såfremt 
tanken ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Beslutninger i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10: Betaling
For deltagelse i tømningsordningen betales de af Stevns Spildevand A/S fastsatte takster. Taksterne 
godkendes årligt af Stevns Kommunalbestyrelse. Betalingsforholdene følger af betalingsvedtægten for 
Stevns Spildevand A/S.

Taksten beregnes for hver tilsluttet bundfældningstank.

Beløbet dækker alle udgifter forbundet med den faste tømningsordning, dvs. udgifter til tømning og 
bortskaffelse af tankindholdet samt administration af ordningen.

Beløbet for den/de årlige obligatoriske tømning(er) opkræves sammen med opkrævningen af 
forbrugsafgifter. For ekstratømninger opkræves beløbet ved udstedelse af særskilt regning.

Såfremt tankens placering, størrelse eller andre forhold medfører væsentlige forøgede omkostninger 
ved tømning i forhold til øvrige tanke, udføres tømningen efter regning.

§ 11: Straffebestemmelser
Overtrædelse af regulativets bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan 
straffes med bøde.

§ 12: Ikrafttrædelsen
Regulativet er vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den 17. december 2020.

Regulativet træder i kraft den 18. december 2020 og erstatter tidligere regulativ af januar 2013.

KLAR Forsyning A/S
Vasebækvej 40 
4600 Køge 
Telefon 56 65 22 22
www.KLARforsyning.dk 

http://www.klarforsyning.dk/

