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1. Lovgrundlag 

Regulativet er udarbejdet i henhold til: 

• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstil-

ladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

• Lov nr. 553 af 24. april 2020 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 

m.v. 

• Lov nr. 48 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelses-

loven). 

 

 

2. Formål 

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter 

fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis, samt sikre en bedre kontrol af 

funktion og tilstand af bundfældningstanke. 

 

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere og for spildevands-

forsyningsselskabet Thisted Vand A/S. 

 

 

3. Regulativet 

Almindelige bestemmelser 

• Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Thi-

sted Vand A/S´s spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for 

husspildevand har etableret en bundfældningstank med afløb (septiktanke, trix-

tanke, bundfældningstanke eller lignende tanke). 
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• Tømningsfrekvens 

Type Tømningsfrekvens*/** 

Årligt vandforbrug på højst 10,0 m3 Minimum 1 gang hvert fjerde år 

Årligt vandforbrug på mellem 10,0-55,0 m3 Minimum 1 gang hvert andet år 

Årligt vandforbrug over 55,0 m3  Minimum 1 gang årligt 

*dokumenteres med vandmåler ved opstart eller ejerskifte 

**ændres ens vandbrug, kan man ved henvendelse til Thisted Vand, blive ændret til den kor-

rekte frekvens 

 

• Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen. 

 

• Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank/e har pligt til at deltage i tøm-

ningsordningen og betale den fastsatte takst og lade bundfældningstanken/ene 

kontrollere og tømme ved Thisted Vand A/S´s foranstaltning. 

 

• For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af Thisted Vand A/S efter § 7 i lov 

om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er Thisted Vand A/S 

ansvarlig for tømning af bundfældningstanken. Tømning af bundfældningstanke er 

omfattet af tømningsordningen. 

 

• Ejendomme med tanke > 8 m3 har mulighed for dispensation fra tømningsordnin-

gen mod fremvisning af dokumentation på årlig tømning af et godkendt slamsu-

gerfirma.  

 

• Ejendomme med flere bundfældningstanke, som ligger indenfor en afstand af 10 

meter og med et samlet maksimalt volumen på 3 m3, tømmes for samme pris som 

en tanktømning.  

 

• Hvor et dæksel vejer over 25 kg, og under 100 kg, tømmes bundfældningstanken, 

og der opkræves et gebyr for tungt dæksel. Gebyr for tungt dæksel fremgår af Thi-

sted Vand A/S´s takstblad. 

 

• Hvor et dæksel vejer over 100 kg, tømmes bundfældningstanken ikke, og der op-

kræves et gebyr for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel fremgår af Thisted 

Vand A/S´s takstblad. 
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4. Tømningsordningen 

• Tømningen foregår ved Thisted Vand A/S´s foranstaltning. 

 

• Tømningshyppigheden er 1 gang pr. år og sker som udgangspunkt på samme års-

tid og efter forudgående henvendelse til grundejeren fra tømningsfirmaet. 

 

• Entreprenøren skal have et råderum på 8 hverdage til at tømme bundfældning-

stanken, hvis dette skaber problemer, kan Thisted Vand A/S kontaktes for advise-

ring på sms dagen før. 

 

• Ejeren kan rekvirere ekstra tømning hos tømningsfirmaet eller øvrige godkendte 

slamsugerfirmaer af spildevand. Dette septiske slam skal afleveres på et af Thisted 

Vand A/S's renseanlæg inden for normal arbejdstid. Afregning for denne tømning 

er Thisted Vand A/S uvedkommende. Takster for aflevering af septisk slam på Thi-

sted Vand A/S´s renseanlæg fremgår af Thisted Vand A/S´s takstblad. 

 

• Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra bundfældningstanke (septik-

tanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg), samt transport 

m.v. til slutbehandlingsanlæg. Tankene tømmes primært med KSA-systemet (Kom-

bineret Slamsuger- og Afvandingssystem) dvs. at tanken efter tømningen efterfyl-

des med rejektvand eller traditionel slamsugerbil. Ligeledes omfatter ordningen 

administration af området.  

 

• Hvis tankene tømmes efter KSA-system og grundejeren ikke ønsker, at tanken ef-

terfyldes med rejektvand, skal dette meddeles til Thisted Kommune eller Thisted 

Vand A/S inden advisering af tømning, idet tankene i stedet skal tømmes af en an-

den biltype. Ejeren har herefter pligt til selv at fylde tanken med vand til underkant 

af T-stykket umiddelbart efter tømningen. 

 

• Er der pumper eller elinstallationer i septiktanken, skal tankejer selv kontrollere at 

disse fungerer korrekt efter endt tømning. Entreprenøren kan ikke holdes ansvar-

lig for manglende funktionalitet af pumper og elinstallationer i bundfældningstan-

ken, medmindre der kan påvises synlige skader på installationen.  

 

• Tankejer kan rekvirere akutte tømninger, som vil erstatte de ordinære tømninger. 

Det er op til entreprenøren selv, om der siges ja til en sådan henvendelse. I disse 

tilfælde udgår den ordinære tømning. Hvis entreprenøren ikke kan påtage sig den 

akutte tømning, rekvirerer tankejeren selv tømning for egen regning. I disse 
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tilfælde udgår opkrævning for den ordinære tømning mod fremvisning af doku-

mentation af den tømte tank. 

 

• Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af 

ejendommens øvrige kloaksystem. 

 

• Entreprenøren skal dog kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den 

enkelte grundejer ved samme besøg. Dette skal være aftalt på forhånd med entre-

prenøren og afregnes i alle tilfælde direkte med grundejeren. 

 

• Den enkelte ejer skal sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt for-

svarligt. 

 

• I forbindelse med tømning kontrolleres T-røret og skillevægge. 

 

• Tømning, transport og behandling af slammet udliciteres blandt slamsugerfirmaer, 

og resultatet indarbejdes via driftsbudgettet i tømningsordningen. 

 

• Tømningsordningen skal hvile økonomisk i sig selv, og må ikke påvirke øvrige tiltag 

på spildevandsområdet. 

 

• For deltagelse i tømningsordningen betales for hver bundfældningstank det af Thi-

sted Vand A/S fastsatte og af Thisted Kommune godkendte bidrag pr. tømning. 

Med undtagelse af førnævnte bestemmelse af flere tanke indenfor en radius af 10 

meter og samlet maksimalt volumen på 3 m3. 

 

• Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning af bundfældningstanke frem-

går af Thisted Vand A/S´s takstblad, der offentliggøres på Thisted Vand A/´s hjem-

meside.  Bidraget opkræves hvert år af Thisted Vand A/S. 

  

• Hvis tanken ikke kan tømmes, opkræves ejendommen for forgæves kørsel. Gebyr 

for forgæves kørsel opkræves ikke, hvis det skyldes vejrlig forhold eller forkert bil-

type. Takst for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S´s takstblad.  

 

• Hvis adgang nægtes, opkræves for ”tømning af tanken”, uanset at tanken ikke er 

blevet tømt. Se sanktioner under punkt 6. Administration. 

 

• Tømningsbidraget er fastsat for én årlig tømning pr. bundfældningstank. 

 



 ”Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune” side 6 

• Tømningsbidraget beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen 

det pågældende år, tillagt forrentning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrø-

rer tømningsordningen, samt administrative udgifter. 

 

• Tømningsbidragets størrelse godkendes af Thisted Kommunes Kommunalbesty-

relse hvert år og fremgår af Thisted Vand A/S´s takstblad. Thisted Kommunes 

Kommunalbestyrelse kan vælge at uddelegere kompetencen til fagudvalg, Klima-, 

Miljø- og Teknikudvalg.  

 

• Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige benyttes i tilfælde af manglende beta-

ling for ydelser omfattet af dette regulativ.  

 

• Som udgangspunkt vil der blive taget et billede af bundfældningstanken som doku-

mentation ved hver tømning. 

 

• Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis der er klude, bind, 

sten, nedfaldne grene og blade eller lign. i tanken. Hvis det opdages inden planlagt 

tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for evt. mulighed for slamsugertømning i in-

deværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-system, foreta-

ges tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. takstblad. Med 

undtagelse af nedfaldne grene vil næste advisering indebære slamsugertømning. 

 

• Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis tanken er overfyldt, 

jf. at indløb og udløb ikke længere er synlige pga. indsivning af vand. Hvis det op-

dages inden planlagt tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for mulighed for slam-

sugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med 

KSA-system, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. 

takstblad. Næste advisering vil indebære slamsugertømning. 

 

 

5.0 Bundfældningstanken – beliggenhed, indretning og drift 

 

Grundejer er forpligtet til 

• At give adgang for Thisted Vand A/S´s repræsentanter herunder entreprenør til at 

udføre arbejdet. 

 

• At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af bundfæld-

ningstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skade på 
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beplantning, hegn, tømningskøretøj m.v. Adgangsvejen skal være ryddet, så den er 

mindst 3,5 m bred, og der skal være en frihøjde på mindst 4,5 meter. 

 

• At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet, så tømning kan foregå uhindret 

og at afstanden fra bundfældningstank til kørefast vej for slamsuger ikke oversti-

ger 50 m. 

 

• At sikre at bundfældningstankene fungerer forsvarligt. 

 

• At meddele Thisted Vand A/S hvis adviseret tømning af bundfældningstanken ikke 

er mulig pga. vejrlig forhold eller lign..  

 

 

Grundejer skal 

• Anmelde ændringer af tanken til Thisted Kommune samt Thisted Vand A/S. 

 

• Indhente tilladelse hos Plan- og Miljøafdelingen i Thisted Kommune forud for etab-

lering af nye bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og lign.. 

 

• Foretage almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, 

herunder for egen regning rekvirerer tømning i fornødent omfang ud over den år-

lige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugerfirma. 

 

• Dækslet skal være placeret således på tanken, at inspektion, pasning og tømning 

er mulig. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal 

have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke være defekt. 

 

• Dækslet kan være af beton, plast eller jern, men må vægtmæssig ikke overstige 25 

kg. Dækslet må herudover ikke være ændret i udformning fra fabriksfremstilling 

f.eks. halvering af betondæksler, da de ikke tømmes pga. arbejdsmiljømæssige 

hensyn. Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tøm-

ningstidspunktet. Hvis grundejeren undtagelsesvis frigraver dækslet og afdækker 

midlertidigt, er det på eget ansvar. 

 

• Hvis Thisted Vand A/S ’s entreprenør er kørt forgæves to gange i indeværende år, 

så er det grundejers ansvar at få bundfældningstanken tømt af et godkendt slam-

sugerfirma. 
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6. Administration 

 

• Når en ejendom får tilladelse til en ny bundfældningstank, vil denne blive tilmeldt 

tømningsordningen, når Thisted Kommune modtager en færdigmelding. 

 

• Afmelding fra tømningsordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes Thisted 

Vand A/S´s spildevandsanlæg, eller når boligen nedlægges. 

 

• Thisted Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regu-

lativ. 

 

• Hvis der nægtes adgang eller lign. i mere end 4 sammenhængende år vil grundejer 

ved fortsat nægtelse eller lign. blive politianmeldt af Thisted Kommune.  

 

• Thisted Vand A/S forestår administration med tømningsordningen. 

 

• Thisted Vand A/S og Thisted Kommune forestår planlægning i samarbejde med en-

treprenøren. 

 

 

7. Dispensation 

 

• Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler. 

 

• Hvis der forekommer helt specielle forhold i forbindelse med eksisterende ad-

gangsforhold til bundfældningstanken, kan der dog meddeles dispensation fra 

tømningsordningen for bundfældningstanke. Det samme gør sig gældende for 

ejendomme med tanke > 8 m3. 

 

• Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftlig til Thisted Kommune vedlagt 

begrundelse for ansøgningen. En dispensation vil være betinget af et krav om do-

kumentation i hvert enkelt tilfælde – for så vidt angår miljømæssig forsvarlig hånd-

tering og deponering af slam og spildevand. Eventuel dispensation meddeles af 

Thisted Kommune som miljømyndighed. 
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8. Overtrædelse  

 

• Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. § 67 stk. 2 i 

bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapi-

tel 3 og 4. 

 

 

 

9. Klage 

 

• Klage i medfør af dette regulativ rettes til Thisted Kommune. 

 

• Afgørelser truffet af Thisted Vand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes 

for Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Thisted Kommunes Kommunalbe-

styrelse kan vælge at uddelegere kompetencen til fagudvalg, Klima-, Miljø- og Tek-

nikudvalg.  

 

• Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. bekendtgørelsens § 61. 

 

 

 

10. Ikrafttræden 

 

• Regulativet træder i kraft den 1. januar 2022. Samtidig ophæves hidtil gældende 

tømningsregulativ. 

 

 

 

 

Således vedtaget i Thisted Kommunalbestyrelse den 23. juni 2021. 

 

 

 

 

 

Ulla Vestergaard  Ulrik Andersen  

Borgmester   Kommunaldirektør 

 


