Regulativ for tømning af
bundfældningstanke i
Morsø Kommune

Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune
Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017
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§ 1 Formål
Regulativet fastsætter regler for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune.
Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra
bundfældningstanke.
Tømningsordningen drives af Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune varetager ansvar
vedrørende efterkommelse af regulativets bestemmelser.

§ 2 Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet på grundlag af lovbekendtgørelse nr. 996 af 23. juni 2017 om lov om
miljøbeskyttelse, kapitel 18 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 726 af 1. juni 2016 og lov om betalingsregler for
spildevands-forsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 7. juni 2010.

§ 3 Gyldighedsområde
Regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet spildevandsforsyningens kloak og som
har etableret bundfældningstank (septiktank, trixtank eller lignende).

§ 4 Tilslutningspligt
Enhver ejendom indenfor Morsø Kommune, der er omfattet af nærværende tømningsordning, er
forpligtet til at benytte tømningsordningen.
For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 07/06/2010) er Morsø Forsyning A/S ansvarlig for
tømning af bundfældningstanken og afholdelsen af de deraf følgende omkostninger.

§ 5 Tilmelding og afmelding
Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke i henhold til spildevandsbekendtgørelsen
foranlediger Morsø Kommune tilmelding til ordningen.
Hvis eksisterende bundfældningstanke ikke er tilmeldt, f.eks. på grund af manglende registrering i
BBR, er ejeren af ejendommen forpligtet til at meddele dette til Morsø Kommune.
Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes forsyningens
spildevandsanlæg, eller hvis den pågældende bundfældningstank af andre årsager sættes ud af
drift eller sløjfes.
Afmelding sker, når Morsø Kommune fra autoriseret kloakmester har modtaget en færdigmelding
vedrørende tilslutning til kloak eller afblænding og frakobling af vand til ejendommen med
beskrivelse af, hvordan bundfældningstanken er sløjfet.

§ 6 Grundejers forpligtelser
Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank er omfattet af dette regulativ og har pligt til at
lade bundfældningstanken tømme og kontrolleret for fejl og mangler.
Grundejer må kun lede almindeligt spildevand til bundfældningstanken. Andre typer spildevand
kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
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Grundejer har pligt til at sørge for at dæksler er fritlagt i terræn og frit tilgængelige.
Grundejer af en ejendom med SPF-svinebesætning er ansvarlig for at oplyse Morsø Forsyning A/S
om, at en sådan besætning forefindes på ejendommen med henblik på, at Morsø Forsyning A/S
derefter kan tilbyde nødvendige forholdsregler i forbindelse med tømning af bundfældningstanken.
I forbindelse med tømning og tilsyn af bundfældningstanken er grundejer forpligtet til at give
adgang til Morsø Forsyning A/S eller dennes underentreprenør eller kommunens medarbejdere.
Hvis der konstateres fejl eller mangler ved bundfældningstanken eller samletanken, er det
grundejers pligt af få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriseret kloakmester.
Udgiften hertil påhviler grundejeren.
Grundejer har pligt til at sikre, at bundfældningstanken er lovlig og funktionsdygtig og fungerer
miljømæssigt forsvarligt efter gældende regler.

§ 7 Adgangsforhold
Grundejer er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken, det vil sige at anvise eller
anlægge en kørefast adgangsvej, indtil 50 meter fra tanken.

Beplantningen langs adgangsvejen skal overholde et frirum på 3,6 meter i bredden og 4,50 meter i
højden indtil 50 meter fra tanken. Herefter skal der være fri adgang, så sugeslange kan føres til
tanken uden risiko for skade på hegn eller beplantning m.v.
Dæksler
Dæksler skal være i terrænhøjde eller højere og må ikke være tildækket. Vægten må maksimalt
være 30 kg og skal kunne betjenes af én person.
Såfremt dæksel konstateres tungere end 30 kg, vil kommunen håndhæve forholdet med krav om
udskiftning af dæksel.
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Dækslerne skal kunne håndteres efter de til enhver tid gældende krav fra arbejdstilsynet, jf.
bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt arbejdstilsynets ATvejledning D.3.1 af september 2005 om løft, træk og skub.
I forbindelse med etablering af nye tanke skal disse være beliggende mindre end 30 meter fra
kørefast vej.

§ 7 Tømning
Tømningsordningen administreres og drives af Morsø Forsyning A/S.
Bundfældningstanke skal tømmes mindst én gang årligt. Tømningen meddeles grundejer ca. 2
uger forinden.
Tømningen foretages af, den af Morsø Forsyning A/S valgte, underentreprenør.
Efter hver tømning skal bundfældningstanken fyldes med vand af entreprenøren. Entreprenøren
skal ligeledes sende dokumentation for tømning og kontrol af tank og dæksel til Morsø Forsyning
A/S. Kopi af tømning og kontrol efterlades på ejendommen efter endt tømning og kontrol.
Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejer for egen regning at rekvirere
tømningen. Ekstra tømninger aftales og afregnes derfor direkte med entreprenøren.
Som grundejer skal du sikre, at der er fri adgang til tanken til spildevand. Hvis adgangsforholdene
på grunden ikke er i orden, vil hustanken blive tømt med en traktor-slamsuger. Du vil som
grundejer blive opkrævet herfor ud fra de enhver tids gældende takster.
Kan tømning ikke foretages, er der tale om forgæves kørsel, som der afregnes for.
Følgende forhold betragtes som forgæves kørsel:
Tilkørselsvej/adgangsvej til tanken er ikke fremkommelig.
Adgangsvejen er spærret af forhindringer, der ikke kan fjernes af grundejer inden for 10
minutter efter ankomsttidspunktet.
Tank og dæksel er ikke tilgængelige.
Adgangsvejen er mere end 50 meter.
Dæksel vejer mere end 30 kg.
Grundejer vil blive informeret om årsagen til, hvorfor tømningen ikke er foretaget som varslet, og
samtidig blive orienteret om, at tømningen vil blive foretaget senere på året. Grundejer har pligt til
at få forholdene bragt i orden, så den efterfølgende tømning kan foretages iht. bestemmelserne.

§ 8 Opkrævning
Alle udgifter til tømning, bortskaffelse af spildevand og slam, samt eventuel forgæves kørsel
afholdes af grundejeren.
Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet betalingen dækker udgifter til tømning,
transport, slambehandling samt administration af ordningen.
Ekstra tømning og andre ekstra ydelser samt forgæves tømninger afregnes særskilt efter
gældende takster.
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Opkrævningen sker aconto, halvårlig, i forbindelse med opkrævning af forbrugsafgifter.
Taksterne fastsættes en gang årligt af Morsø Forsyning A/S og godkendes af Morsø Kommune.
De fastsatte takster og vilkår vedr. betaling fremgår af Morsø Forsynings hjemmeside
www.morsoeforsyning.dk og opkræves af Morsø Forsyning sammen med vand- og
spildevandsafgiften.

§ 9 Administration og tilsyn
Tømningsordningen administreres af Morsø Forsyning A/S.
Tilsyn og håndhævelse vedr. vilkår og bestemmelserne i dette regulativ foretages af Morsø
Kommune med baggrund i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

§10 Klager
Klager skal være skriftlige og rettes til Morsø Kommune. Klager vedrørende daglig drift rettes til
Morsø Forsyning A/S.
Tømningshyppigheden eller den fastsatte betaling kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordningen kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.

§ 11 Overtrædelse
Overtrædelse af regulativet kan straffes med bøde jf. kapitel 20 bekendtgørelse nr.726 af 1. juni
2016 (spildevandsbekendtgørelsen). Straffen kan stige til hæfte eller fængsel indtil 2 år, hvis
overtrædelsen er begået forsætlig eller ved grov uagtsomhed.

§ 12 Ikrafttrædelse og ændringer
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves tidligere vedtaget regulativ af 7.
marts 2005.
Ændringer i regulativets bestemmelser kan foretages af Morsø Forsyning A/S med efterfølgende
godkendelse af Morsø Kommune.
Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen for Morsø Kommune den 26. september 2017.
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