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1 Formål  
Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand 

og -slam fra bundfældningsstanke ved alle ejendomme med private renseanlæg i Fu-

resø Kommune. 

  

 

2 Definitioner 
Ved private renseanlæg forstås anlæg, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. 

 

Ved bundfældningstanke forstås tanke til fældning af bundfældelige stoffer med efter-

følgende delvis nedbrydning ved forrådnelse. Fra bundfældningstanke ledes spilde-

vandet typisk til dræn, nedsivningsanlæg eller recipient (f. eks vandløb eller sø). Særli-

ge betegnelser for bundfældningstanke er septiktanke og trixtanke. 

 

 

3 Lovgrundlag 
Dette regulativ er udstedt med hjemmel i: 

 

• Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 11. december 2007 om 

spildevandstilladelser m.v.) 

• Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljø-

beskyttelse) 

• Betalingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler 

for spildevandsforsyningsselskaber m.v.). 

 

 

4 Gyldighedsområde 

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme i Furesø Kommune, som ikke er 

tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningsstanke. 

 

 

5  Grundejerens forpligtelser 
I medfør af spildevandsbekendtgørelsen har alle ejere af ejendomme, der er omfattet 

af dette regulativ, pligt til at lade deres bundfældningstank tømme efter regulativets be-

stemmelser. 

 

Grundejeren er forpligtet til ikke at lede andet vand til bundfældningstanken end vand 

af husspildevandskvalitet. Husspildevand omfatter ikke tag- eller andet overfladevand. 
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Afledning af andet spildevand end husspildevand fra ejendomme kræver særlig tilla-

delse efter miljøbeskyttelsesloven. 

 

Grundejeren har desuden pligt til at sørge for, at dækslet på bundfældningstanken lig-

ger i terræn og er frilagt. 

 

 

6  Tømning  
 

6.1. Tømningsfrekvens og -metode 

Bundfældningstanke bliver tømt én gang om året. 

 

Tømning finder sted på et af Furesø Egedal Forsyning A/S fastsat tidspunkt og af en en-

treprenør valgt af Furesø Egedal Forsyning A/S. 

 

Tømning foretages normalt i tidsrummet 7-18 på hverdage. Tømning sker så vidt muligt 

inden for den samme uge hvert år. Furesø Egedal Forsyning A/S vil varsle tidspunktet 

for tømningen. 

 

Tømning sker ved oppumpning af hele tankens indhold med efterfølgende afvanding af 

slammet. Vandet føres retur til tanken. 

 

Hvis der er behov for yderligere tømninger, skal grundejer bestille de ekstra tømninger 

med mindst tre hverdages varsel hos Furesø Egedal Forsyning A/S’s entreprenør. For 

ekstra tømninger betales særlig takst.  

 

Ved akutte tømninger uden for normal arbejdstid betales særlig takst. Akutte tømninger 

bestilles hos Furesø Egedal Forsyning A/S’s entreprenør. 

 

6.2 Forgæves tømning 

Hvis tømning ikke kan foretages, er der tale om forgæves tømning, og der vil blive op-

krævet gebyr for forgæves tømning. 

 

Det er grundejerens pligt at tilkalde entreprenøren igen, når forholdet, der er årsag til 

den manglende tømning, er bragt i orden. Dette skal gøres i så god tid, at den fastsatte 

tømningsfrekvens for tanken kan overholdes, dog senest 2 måneder efter den forgæ-

ves tømning. 
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7 Adgangsforhold, dæksler og vedligeholdelse 
 

7.1 Adgangsforhold 

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge 

en kørefast adgangsvej. Beplantning langs adgangsvejen skal beskæres i et omfang, 

så der er fri passage over adgangsvejens areal, som angivet i nedenstående figur. 

 

 
 

 

Relevante hegn og porte skal være åbne og løse hunde skal holdes væk. 

 

Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret. 

 

I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af slamsuger-

slange. Grundejeren kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplant-

ning mv. med mindre Furesø Egedal Forsyning A/S vurderer, at der er tale om både 

større og åbenbart unødvendig skadespåførsel. 

 

7.2 Dæksler 

Dæksler på bundfældningstanke skal være frilagt og ligge i terrænhøjde. Dækslerne 

skal være let aftagelige og må maximalt veje 50 kg og skal kunne betjenes af én per-

son. 

 

Hvis dæksler ikke er frilagte, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves tømning. Frita-

gelse for hævning af dæksler til terræn gives kun i helt særlige tilfælde (f. eks. i områ-

der, der snart skal kloakeres). 

 

 

 

 



 

Furesø Kommune     

Regulativ for tømning af bundfældningstanke 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 7 

7.3 Vedligeholdelse af tanke mv. 

Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstanken påhviler grundejeren. Deltagel-

se i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at 

bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

 

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kon-

trollen afleveres til grundejeren/brugeren med kopi til kommunen. 

 

Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få 

fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede kloakmestre.  

 

Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren, jf. betalings-

loven. 

 

Efter forvarsel i henhold til miljøbeskyttelsesloven kan der gives påbud til ejere af bund-

fældningstanke om at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvar-

ligt. 

 

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af 

ejendommens øvrige kloaksystem. 

 

Kommunen eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af an-

lægget. 

 

 

8  Tilmelding og afmelding 
Til- og afmelding til tømningsordningen skal ske til Furesø Egedal Forsyning A/S. 

 

Ved etablering af ny bundfældningstank påhviler det grundejeren at tilmelde ejendom-

men til tømningsordningen. Ved tilmeldingen skal kopi af kommunens tilladelse til den 

nye tank samt tegning over tankens placering sendes til Furesø Egedal Forsyning A/S. 

 

Nye bundfældningstanke må højst etableres 50 m fra kørefast adgangsvej. 

 

Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, hvis ejendommen tilsluttes offent-

lig kloak eller nedrives. Det påhviler grundejeren at afmelde ejendommen fra tøm-

ningsordningen. 
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9. Økonomi 
Tømningsordningen for bundfældningstanke skal økonomisk hvile i sig selv. 

Takster for tømningsordningen fastlægges af Furesø Egedal Forsyning A/S og god-

kendes af Furesø Kommune. Takster fremgår af takstbladet for Furesø Egedal Forsy-

ning A/S. 

 

For deltagelse i tømningsordningen for bundfældningstanke skal grundejeren betale et 

årligt tømningsbidrag. Tømningsbidraget dækker én tømning af en bundfældningstank 

pr. år. Bidraget dækker Furesø Egedal Forsyning A/S’s udgifter til tømning af tank, 

transport, bortskaffelse af slam og administration af ordningen. 

 

Hvis der er flere bundfældningstanke på en ejendom, betales der et tømningsbidrag pr. 

tank. 

 

Furesø Egedal Forsyning A/S opkræver tømningsbidragene hos grundejer. Ekstra 

tømninger og andre ekstra ydelser samt forgæves tømninger afregnes særskilt efter 

gældende takster. 

 

For ejendomme, som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, afholdes udgifterne til 

tømning af Furesø Egedal Forsyning A/S. 

 

 

10  Administration og klageadgang 
Alle henvendelser vedrørende til- og afmelding til ordningen, meddelelse om tøm-

ningsbehov samt klager over driften skal rettes til Furesø Egedal Forsyning A/S. 

 

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Furesø 

Kommune. Alle henvendelse vedrørende lovgivning om bundfældningstanke, tilladel-

ser, tilsyn og påbud skal rettes til Furesø Kommune. 

 

Furesø Kommune kan efter ansøgning give dispensation fra dette regulativs bestem-

melser, hvor særlige forhold taler for det. 

 

Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordningen kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed. 
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11 Straf 
Overtrædelse af regulativets bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud 

eller påbud kan straffes med bøde i henhold til spildevandsbekendtgørelsen. 

 

 

12  Ikrafttrædelse 
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2014. 

 

Regulativet er vedtaget af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget den 5. december 2013. 

 

Dette regulativ erstatter: 

”Regulativ for tømningsordning for husspildvandstanke i Furesø Kommune, 2010”. 


