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§ 1 Regulativets område 
Regulativet omfatter samtlige ejendomme i Slagelse Kommune med hustanke og 
fedtudskillere herunder: 

 
Septiktanke (1 kammer tanke) 
Trixtanke (2 kammertanke) 
Fedtudskillere 
Samletanke 
Andre tanke hvortil der afledes husspildevand 

 
Ved hustanke forstås enhver form for nedgravede tanke, hvortil der afledes 
husspildevand, og som er indrettet, så de kan tilbageholde bundfældeligt materiale 
og flydestoffer fra husspildevand. 
I samletanke opbevares spildevandet i tætte tanke. Fedtudskillere er tanke, som 
tilbageholder fedt og vegetabilsk olie i spildevandet inden udledning til kloak. 

 
Regulativet omfatter ikke spuling/rengøring af interne afløbsinstallationer. 

 
§ 2 Benyttelsespligt 
Regulativet fastsættes efter kapitel 15 i Spildevandsbekendtgørelsen. 
(Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 om spildevandstilladelser 
mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.) 

 
Alle ejendomme med tanke og udskillere, omfattet af regulativet, jfr.  § 1, skal 
benytte den kommunale tømningsordning og afholde den af SK Spildevand A/S 
fastsatte betaling herfor, jfr. § 5. 

 
Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for det fulde 
ansvar for spildevandsanlæggets funktion og vedligeholdelse. 

 
Ved tilladelse til etablering af nye eller nedlæggelse af gamle bundfældnings- eller 
samletanke og fedtudskillere foranlediger kommunen til- eller afmelding til 
tømningsordningen. 

 

 
§ 3 Krav til dæksler og adgangsforhold 
Tankdæksler skal være forsynet med sandlås og gribering, og må ikke veje over 30 
kg. 
Dæksler skal være synlige, ligge i terrænhøjde, være fritlagte, let aftagelige og til 
enhver tid tilgængelige.. 
Dækslerne skal kunne håndteres efter de til en hver tid gældende krav fra 
arbejdstilsynet.1

 

 
Beplantning langs adgangsveje skal overholde et fritrumsprofil på 3,50 meter i 
bredden og 4,20 meter i højden, jf. skitsen i bilag 2. Fra vejen, hvor der kan køres 
med tømningsudstyr, og hen til tanken, må afstanden højst være 50 meter. 
Inden for denne afstand skal der være fri gangvej, så håndbåren sugeslange kan 
føres hen til tanken, uden risiko for skade på beplantning, hegn mv. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt 
arbejdstilsynets AT-vejledning D.3.1 om af september 2005 om løft, træk og skub 
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§ 4 Tømning 
 
Stk. 1  Bundfældningstanke 
SK Spildevand A/S afgør, hvornår bundfældningstanke skal tømmes og foranlediger, 
at tanke for helårsbeboelser tømmes min. 1 gang om året, mens tanke for fritids- 
beboelser (sommerhuse) tømmes minimum hvert andet år. 
I konkrete tilfælde kan SK Spildevand A/S fastsætte en anden tømningshyppighed 
for eksempel for enlige ældre eller for små tanke under 2 m3. Ved vurdering af 
tømningsbehovet anvendes bilag 1. 

 
Det påhviler grundejeren eller brugeren at rekvirere tømning i fornødent omfang 
udover de tømninger, som udføres efter tømningsordningen. 

 
Stk. 2  Samletanke 
Samletanke bliver tømt efter behov. 
Tømning bestilles af ejer med mindst en arbejdsdags varsel. 
Kan der ikke tømmes første gang pga. forhold, der kan henføres til grundejer, 
faktureres for fornyet udkørsel svarende til ordinær tømning uden for rute. 

 
Stk. 3  Fedtudskillere 
Fedtudskillere skal tømmes efter behov - dog mindst en gang årligt. 
I konkrete tilfælde kan SK Spildevand A/S fastsætte en anden tømningshyppighed. 

 
§5 Opkrævning af bidrag 

 
Stk. 1  Regler for opkrævning 
Bidragene opkræves efter reglerne herom i SK Spildevand A/S’ Vedtægt for 
Fordeling af Udgifterne til Kloakforsyning og dette regulativ. Opkrævning sker enten 
á conto i forbindelse med opkrævning af forbrugsafgifter eller ved regningsopkræv-
ning efter tømningerne, evt. pr. måned. 

 
Er tanken ikke tilgængelig som anført i § 3 kan SK Spildevand A/S stille krav om at 
forholdene bringes i orden. SK Spildevand A/S kan opkræve et særskilt bidrag der 
dækker de ekstra sagsomkostninger, dette medfører. 

 
For ejendomme, hvor der forgæves er forsøgt tømning, ydes ikke tilbagebetaling for 
tømmebidrag, når årsagen til den forgæves tømning kan henføres til forhold som 
påhviler grundejeren. 

 
Ekstratømninger skal bestilles af ejer med mindst en arbejdsdags varsel. 

 
Der opkræves tillæg for ekstratømninger uden for normale arbejdstider samt på søn- 
og helligdage. 

 
Priserne for tømning mv. ses af det til enhver tid gældende takstblad vedtaget af SK 
Spildevand A/S. 

 
Stk. 2  Bundfældningstanke og fedtudskillere 
SK Spildevand A/S fastsætter på grundlag af et samlet driftsbudget for det på- 
gældende år, bidraget for én tømning af én bundfældningstank. 
Dette bidrag opkræves også for en tømning af en fedtudskiller. 

 
Bidraget gælder for et tankvolumen på indtil 2 m3. For tanke med et volumen ud 
over 2 m3 gælder: 
Antal bidrag = tankvolumen/2 

 
Bidraget skal dække udgifterne til både tømning, transport og efterfølgende slam- 
behandling samt administration af ordningen. 
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Stk. 3  Samletanke 
På grundlag af et samlet driftsbudget for det pågældende år, fastsætter SK 
Spildevand A/S bidraget for én tømning af én samletank fordelt på tankstørrelser. 
Det individuelle bidrag afhænger af tankstørrelsen. 

 
Herudover fastsættes en takst pr. m3 forbrugt vand til betaling for rensning af 
spildevandet på et renseanlæg. 

 
§ 6 Dispensationer 
Ansøgning om dispensation fra regulativet skal sendes til SK Spildevand A/S med 
begrundelse for ansøgningen. 

 
§ 7 Straffebestemmelser 
Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde jfr. Spilde- 
vandsbekendtgørelsens kap. 17. 

 

§ 8 Klagebestemmelser 
Slagelse Kommunes afgørelser efter regulativet, kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 51. 

 
Eventuel klage kan indgives til Kommunalbestyrelsen. 

 
Uanset at en afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, kan 
afgørelsens lovlighed altid prøves ved tilsynsrådet. Tilsynsrådet er ikke en 
klageinstans. 

 
§ 9 Ikrafttrædelse 
Regulativet er godkendt af Slagelse Kommune den 28. februar 2011 til ikrafttrædelse 
den 1. januar 2011. 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20070144805_K17-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20070144805_K17-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20070144805_P51-REGL
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Officielle noter 
 

 

Bestemmelser i dette regulativ er bragt i overensstemmelse med: 
 
Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 
11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 
4.) 
Lovbestemmelser om private fællesveje (Transportministeriets LBK nr. 433 af 
22/05/2008) 
Lovbestemmelser om offentlige veje (Transportministeriets LBK nr. 432 af 
22/05/2008) 
Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt 
arbejdstilsynets AT-vejledning D.3.1 om af september 2005 om løft, træk og skub 

 
Fodnoter: 

 
(1) PE: Person ækvivalenter, Antal personer eller belastning svarende til antal 

personer 



- 5 -  

Uddrag af lovbestemmelser 

 
Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 15 
Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke mv. 

 
§ 47. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af 
denne skal gennemføres fælles bortskaffelse af spildevand eller humane 
affaldsprodukter fra samletanke m.v. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at 
gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2 og 3. 
Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om 
betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er kommunalbestyrelsen ansvarlig for 
tømning af samletanke m.v. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at 
tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning. 
Stk. 3. For humane affaldsprodukter og visse typer spildevand, der er opsamlet i 
samletank efter reglerne i kapitel 14, er en kommunal tømningsordning efter stk. 1 
ikke obligatorisk, når der er opnået tilladelse til alternativ slutdisponering eller 
genanvendelse. 
Stk. 4. For anlæg omfattet af stk. 1 skal den, der er ansvarlig for, at samletanken 
tømmes, inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist og efter 
kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser herom, anmode om tømning af 
samletanken, jf. § 50, stk. 3. 
Stk. 5. For anlæg omfattet af stk. 2 skal ejeren af anlægget efter 
kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse herom anmode om tømning af 
samletanken. 

 
§ 48. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af 
denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så 
fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2. 

 
Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om 
betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er kommunalbestyrelsen ansvarlig for 
tømning af bundfældningstanke. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at 
tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning. 

 
§ 49. Kommunalbestyrelsen kan for tømning af øvrige udskillere, herunder sandfang, 
bestemme, at der skal gennemføres en fælles tømningsordning. I så fald er enhver 
grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen. 

 
§ 50. Kommunalbestyrelsen fastsætter forskrifter for tømningsordninger i 
regulativer, herunder forskrifter om tømningsordningers omfang og tilrettelæggelse. 

 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bl.a. fastsætte forskrifter om 
1) adgangsforhold til tanke, 
2) tømning af tanke, og 
3) differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning eller 
belastning af den enkelte samletank, bundfældningstank, udskiller eller lignende. 

 
Stk. 3. Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen. 

 
Stk. 4. Vedtagne tømningsregulativer skal ved kommunalbestyrelsens foranstaltning 
offentligt annonceres og offentliggøres på hjemmesiden. 

 
§ 51. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 47-50 kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 
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Lov om private fællesveje Kapitel 8, 
 
Beplantning 
§ 47. På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med 
vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen 
gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller 
over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens 
krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet 
udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning. Med hensyn til fordelingen 
mellem grundejerne af udgifterne ved en af vejmyndigheden krævet fjernelse af 
træer og anden beplantning og med hensyn til kommunens udførelse af arbejdet 
finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende anvendelse. 
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Bilag 1 

Vejledende retningslinjer for tømningshyppighed for bundfældningstanke. 
 

 
Belastning 

(personer) 

Tankvolumen 
(V) m3

 

Antal kamre Tømningshyppighed 
(antal gange pr. år) 

1-2 V < 1,2 1 2 

1-2 1,2 < V < 1,8 1 1 

1-2 V  > 1,8 > 1 1 gang hvert andet år 

2-5 V < 1,2 1 4 

2-5 1,2 < V < 1,8 1 2 

2-5 V >  1,8 > 1 1 

6-10 1,2 < V < 1,8 1 4 

6-10 V >  1,8 > 1 2 

Belastningen og tømningshyppighed er baseret på antallet af fastboende personer. 
 

I sommerhuse kan påregnes tømningshyppigheder svarende til halvdelen af den, der er 
angivet for helårsbeboelser. 

 
Det er SK Spildevand A/S, der fastsætter tømningshyppighed for de enkelte 
bundfældningstanke, jf.  § 4. 
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