
 

 

Regulativ for tømningsordning Esbjerg og Varde kommuner. 

Regulativet er fastsat af Esbjerg Kommune, samt Varde Kommune, nedenfor omtalt som 

”Myndigheden”. Myndighedsopgaven løses af bopælskommunen.  

 

Lovgrundlag 

Regulativet er udarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017 kapitel 3 og 

4 og spildevandsbekendtgørelsens kap. 18, Tømningsordninger for bundfældningstanke og 

samletanke m.v. (Miljøministeriets BEK nr. 1469 af 12/12/2017 om spildevandstilladelser 

m.v.).  

 

Formål 

Regulativets formål er at sikre at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra 

hustanke sker på miljømæssig forsvarlig vis, samt at sikre en bedre kontrol af funktion og 

tilstand af hustanke. 

Regulativet fastsætter pligter og rettigheder for berørte grundejere og for 

spildevandsforsyningsselskabet DIN Forsyning Spildevand A/S, herefter kaldet DIN Forsyning. 

 

1. Regulativets gyldighedsområde 

1.1 Regulativet gælder for alle ejendomme med bundfældningstanke (ved 

bundfældningstanke forstås septiktanke, trix-tanke, og flerkammertanke) til 

husspildevand.  

1.2 De ejendomme, der har en bundfældningstank, har pligt til at deltage i 

tømningsordningen og lade DIN Forsyning A/S, eller en af denne udpeget 

entreprenør, kontrollere og tømme tanken. Prisen herfor fremgår af DIN 

Forsynings prisblad. 

1.3 De ejendomme i Esbjerg Kommune, der har en samletank til husspildevand, 

har pligt til at deltage i tømningsordningen.  

1.4 For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning Spildevand 

A/S efter § 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er 

DIN Forsyning Spildevand A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstankene. 

Tømning af bundfældningstankene er omfattet af tømningsordningen.  

 

2. Tømningsordningen 

2.1 Ordinær tømning sker én gang årligt på DIN Forsynings foranledning. En 

ejendom kan tilmelde sig flere årlige tømninger ved kontakt til DIN Forsyning A/S. 

2.2 Ordinære tømninger foregår områdevis i fastlagte ruter. Varsling for tømning 

meddeles ca. 2 uger i forvejen. 
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2.3 Ekstraordinære/akutte tømninger kan bestilles ved enhver autoriseret 

entreprenør og er DIN Forsyning A/S uvedkommende og for ejers regning. 

2.4 Myndigheden kan kræve flere årlige ordinære tømninger af det enkelte anlæg, 

hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til anlæggets størrelse, udformning 

og/eller belastning. 

2.5 Drift og vedligeholdelse af bundfældningstanke og samletanke påhviler 

grundejeren. Grundejeren er forpligtet til at følge eventuelle anvisninger fra 

myndigheden om reparation og vedligehold, herunder også sikring af at 

adgangsforhold og øvrige krav er overholdt. 

2.6 Ordinære tømninger foretages på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00, og 

ikke på lørdage samt søn- og helligdage.   

 

3. Tankens placering og adgangsforhold  

3.1 Tanke skal være placeret og indrettet således, at disse er tilgængelige for 

inspektion, pasning og tømning. Der skal være fri adgang til tanken, og området 

skal holdes ryddet, således at tømning kan foregå uhindret. 

3.2 Nye spildevandsanlæg må ikke placeres mere end 20 m fra kørefast vej. I 

særlige tilfælde kan der dispenseres herfra. 

3.3 Private veje og private fællesveje skal være farbare og eventuelle hegn langs 

vejen beskåret. Det er grundejerens ansvar, at træer og buske er klippet. Af 

hensyn til entreprenøren skal vejbanens arealer være klippet i en frihøjde på 4 

meter og 4 meter i bredden.  
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3.4 Dækslet skal være ført til terræn og afsluttet med et let aftageligt, synligt 

dæksel. Eksisterende dæksler må højst veje 50 kg. For ny eller renoverede anlæg 

må dækslet højst veje 30 kg. Hvis der er færdsel hen over dækslet, skal dette 

være et tæt dæksel med en styrke svarende til den aktuelle færdsel. 

3.5 Hvis der er forhold, der hindrer tømning, for eksempel som nævnt i pkt. 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, vil tanken ikke blive tømt. Der vil i den forbindelse blive opkrævet 

et gebyr fra DIN Forsyning A/S for forgæves kørsel. Inden tømningen foretages 

på ny, har grundejer pligt til at bringe forholdet i orden, således der efterfølgende 

kan foretages en tømning. Prisen for forgæves tømning fremgår af DIN 

Forsynings prisblad. 

3.6 Det er grundejerens ansvar, at entreprenøren på tømningstidspunktet har 

uhindret og forsvarlig adgang til tanken.  

3.7 Såfremt tanken indeholder dele, der hindrer tømning, såsom engangsklude, 

vatpinde, bleer og andre uhensigtsmæssige genstande, skal grundejer sørge for 

at bringe forholdene i orden, således at tømning kan ske. Grundejer vil blive 

opkrævet gebyr for forgæves kørsel.  

3.8 Efter tømning skal entreprenøren fylde bundfældningstanken med rejekt 

vand.  

 

4. Fejl og mangler 

4.1 I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for eventuelle fejl og 

mangler. Resultatet afleveres på tømningsrapporten og registreres digitalt til brug 

for myndigheden. Det er grundejers pligt at få udbedret påviste fejl og mangler. 

Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. 

4.2 Myndigheden kan når som helst foretage en besigtigelse af anlægget. 

4.3 I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan myndigheden pålægge ejeren at 

udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

 

5. Tilladelser og godkendelser  

5.1 Ejeren skal forud for etablering af spildevandsanlæg til husspildevand 

indhente tilladelse fra myndigheden.  

5.2 Alle ændringer på eksisterende tanke skal meddeles til myndigheden. 

 

6. Til- og afmelding 

6.1 Ved færdigmelding til etablering af bundfældnings- og samletanke tilmelder 

myndigheden tanken til tømningsordningen. Se dog punkt 1.3. 
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6.2 Afmelding fra ordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes offentlig kloak 

(spildevandsanlæg under DIN Forsyning A/S), eller det private spildevandsanlæg 

tages varigt ud af drift.  

6.3 Afmelding fra ordningen sker, når myndigheden fra autoriseret kloakmester 

har modtaget færdigmelding vedrørende tilslutning til kloak eller afblænding og 

frakobling af vand til ejendommen med beskrivelse af, hvordan denne er sløjfet. 

 

7. Dispensation 

7.1 Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler. 

7.2 En eventuel ansøgning skal være skriftlig og sendes til myndigheden vedlagt 

en begrundelse for ansøgningen. 

7.3 En eventuel dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation. 

Kravet til dokumentation vil blive fremsat i hvert enkelt tilfælde.  

 

8. Økonomi 

8.1 Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsafgiften 

dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, 

samt administration af ordningen. 

8.2 For deltagelse i tømningsordningen betales det af DIN Forsyning A/S fastsatte 

bidrag, som fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Bidraget opkræves 

sammen med spildevandsafgiften. 

8.3 Hvis tankens placering eller størrelse medfører større omkostninger ved 

tømningen i forhold til det fastsatte bidrag, afholder grundejer meromkostning. 

8.4 De ovenfor nævnte bidrag fastsættes af DIN Forsyning A/S mindst én gang 

årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af 

budgettet og foregående års regnskab for tømningsordningen, og bidragene 

godkendes efterfølgende af myndigheden. 

8.5 Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyr efter 

gældende regler. 

8.6 Betaling for øvrige ydelser såsom køkkenbrønde og spuling er ikke omfattet af 

den ordinære tømning og kan bestilles ved enhver autoriseret entreprenør for 

ejers regning.  

 

9. Straf 

9.1 Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af 

myndigheden. 

9.2 Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jfr. §67 i 

spildevandsbekendtgørelsen.  
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10. Klage 

10.1 Klage over driften af tømningsordningen skal ske skriftligt til DIN Forsyning 

A/S.  

10.2 Myndighedens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed. 

 

11. Ikrafttræden 

11.1 Regulativet er godkendt af bestyrelsen for DIN Forsyning Spildevand A/S den 

25. januar 2018 og vedtaget af Varde Kommune den 9. februar 2018 og Esbjerg 

Kommune den 16. april 2018 og træder i kraft den 16.04.2018.  

Regulativet afløser de hidtidige regulativer for: 

Esbjerg Kommune, vedtaget den 18.02.2013 

Varde Kommune, vedtaget den 01.01.2007 


