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Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (sep-
tiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs 
Kommune. 
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1. Formålet med ordningen er, at kontrol og tømning af bundfældningstanke foregår 

med jævne mellemrum, så forurening fra tankene undgås. Endvidere er formålet at 
sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse af septisk slam. 
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1. 
 
 
 
 
 
 

Regulativet er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 358 af 6. 
juni 1991 jf. lovbekendtgørelse. nr. 753 af 25. august 2001 med tilhørende bekendt-
gørelser, herunder Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 
1999 om spildevandstilladelser m.v. (særligt kapitel 15). 
 
Definitioner og begreber anvendt i ovennævnte love og bekendtgørelser finder lige-
ledes anvendelse i dette regulativ.  
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1. Regulativet gælder for alle grundejere, der i forbindelse med afløbssystemet på deres 

ejendom i Syddjurs og Norddjurs Kommune har installeret en bundfældningstank. 
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1. Såfremt driften af en bundfældningstank ophører, eller ejendommen er ubenyttet 
hele året, kan der efter ansøgning meddeles dispensation til at være omfattet af nær-
værende regulativ. 
 
Ansøgning om dispensation sendes til kommunen. 
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 Tilkørselsvejen 
  
1. Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for slamsugeren. 
  
2. Tilkørselsvejen skal være befæstet med mindst stabilt grus, og sne skal være ryddet 

før tømning. 
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3. Tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter bred, og frihøjde under grene og lignende 

hindringer skal være mindst 4,0 meter. 
  
4. Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være en rimelig vendemu-

lighed for slamsugeren. 
  
 Placering af tanke 
  
5. Der må normalt højst være 70 meter fra holdepladsen for slamsugeren til tanken. 
  
6. For nye anlæg eller anlæg, der renoveres, skal tanke anbringes på et for tømning let 

tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af den bebyggelse, hvorfra spildevandet 
ledes til tanken. Ved nyanlæg og renovering må der normalt højst være 25 meter fra 
holdepladsen for slamsugeren til tanken. 

  
7. Grundejeren skal sikre let og umiddelbar adgang til bundfældningstanke, således at 

der er hensigtsmæssige arbejdsforhold for entreprenørens mandskab og materiel.  
  
8. Dækslet på tanken må ikke ligge i, under eller tæt på diverse bygningsværker så som 

boliger, sommerhuse, udhuse, garager, carporte, terasser m.v.. Endvidere påhviler 
det grundejeren at holde pladsen omkring tankens nedgravningssted i ryddelig stand, 
således at tømning kan foregå uhindret. Såfremt tanken ikke er tilgængelig i den uge, 
tømning er varslet/aftalt, så entreprenøren ikke kan komme til at tømme tanken, 
f.eks. fordi grundejer ikke har sørget for fri passage, herunder frilagt eller alternativt 
anvist placering af dæksel, kan der pålignes et gebyr for forgæves kørsel. 

  
 Dæksler 
  
9. For nye anlæg eller anlæg, der renoveres, skal tankens dæksel være synligt og ligge i 

terrænhøjde. 
  
10. Dæksler på bundfældningstanke skal være frilagte før tømning. Såfremt dækslet ikke 

er frilagt, men placering af dæksel anvises af grundejer, kan frigravning op til højst 
30 cm, foretages af entreprenøren mod betaling af gebyr. 
 
Dæksler må højst veje 50 kg. Såfremt dækslerne vejer mere end dette, kan der 
pålignes ekstragebyr for tømning. 

  
11. For nye anlæg eller anlæg, der renoveres, skal én person kunne åbne dækslet, hvis 

vægt ikke må overstige 35 kg. 
  
12. I forbindelse med tømning af tanke må grundejere tolerere almindelig forsigtig kør-

sel samt fremførsel og henlægning af slanger fra slamsuger, og kan da ikke gøre krav 
på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.. 
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1. Kommunen har delegeret driften af tømningsordningen til Reno Djurs I/S, Ny-
mandsvej 11, 8444 Balle. 
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2. Reno Djurs I/S indgår aftale med en entreprenør om tømning og teknisk kontrol af 

alle bundfældningstanke i en fast tømningsordning (ordinære tømninger). 
  
3. Bundfældningstanke ved helårshuse skal kontrolleres og tømmes mindst 1 gang 

årligt af den entreprenør, der forestår indsamlingen for Reno Djurs I/S.  
  
4. Bundfældningstanke ved sommerhuse skal kontrolleres og tømmes mindst 1 gang 

hvert andet år af den entreprenør, der forestår indsamlingen for Reno Djurs I/S. 
Sommerhuse, hvortil der er givet tilladelse til helårsbeboelse, betragtes i denne for-
bindelse som helårshuse. 

  
5. Reno Djurs I/S fastsætter tidsplanen for de ordinære tømninger, der udføres af entre-

prenøren, herunder fastlæggelse af, hvilke sommerhuse, der tømmes i lige år og 
hvilke, der tømmes i ulige år. 

  
6. Alle bundfældningstanke skal tømmes efter behov, og senest når den opsamlede 

slammængde udgør 75 % af den normerede kapacitet. Hvis bundfældningstanken 
således generelt skal tømmes oftere end for de ordinære og faste tømninger jf. pkt. 3. 
og 4., skal grundejeren sikre tømning i overensstemmelse med dette behov.  

  
7. For supplerende tømninger udover de ordinære og faste tømninger skal grundeje-

ren selv rekvirere ekstra tømninger hos en entreprenør. I forbindelse hermed vælger 
grundejeren selv entreprenør og afregner direkte med denne. Dette gælder tillige ved 
grundejerens bestilling af øvrige slamsugningsydelser, f.eks. tømning af sandfang 
og køkkenbrønde og spuling af sivedræn. Den pågældende entreprenør skal varetage 
disse opgaver på lovlig vis, og skal bortskaffe tømt slam/spildevand efter anvisning 
fra kommunen og selv afregne behandlingsudgifterne herfor. 

  
8. Der skal altid være 75 % vandstand i bundfældningstanken. Ved tømning i den ordi-

nære ordning bliver bundfældningstanken straks efter tømningen efterfyldt med re-
jectvand. Ved supplerende tømninger, der er udført med slamsuger, skal grundejer 
efterfylde tanken med vand, inden denne tages i brug.  

  
9. Grundejeren er forpligtet til at lade bundfældningstanke kontrollere og tømme som 

beskrevet i pkt. 3 til 8.  
  
10. Entreprenøren indberetter resultatet af kontrollen til Reno Djurs I/S eller kommunen, 

hvorfra eventuelle reaktioner vil komme. 
  
11. Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved bundfældningstanken, skal grundeje-

ren hurtigst muligt lade dette udbedre. 
  
12. Efter bestilling fra grundejer kan der i visse tilfælde ske fremrykket tømning uden 

for rute i forhold til den fastlagte tømningsplan. Endvidere kan der i visse tilfælde 
efter ønske fra grundejer foretages særlig tømning med slamsuger uden tilbagefyl-
ding af spildevand i tanken. For sådanne tømninger hos enkeltejendomme med slam-
suger uden for rute bestilt af grundejer opkræves der tillægsgebyr. 

  
13. Almindelig orientering om ordningen gives ved henvendelse til Reno Djurs I/S eller 

kommunen. 
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1. Kommunen kan fastsætte gebyrer til dækning af udgifter i forbindelse med den i 

regulativet fastsatte ordning. Udgifterne omfatter primært tømning, transport, be-
handling af slam samt administration. 

  
2. Alle ejendomme, der er omfattet af tømningsordningen, er forpligtet til at betale de 

med ordningen forbundne gebyrer. For bundfældningstanke, der er en del af et of-
fentligt kloakanlæg, betales gebyrerne af kommunen. 

  
3. Gebyrerne optages i kommunens takstblad. Kommunen kan delegere opkrævningen 

af gebyrerne til Reno Djurs I/S. 
  
4. For supplerende tømninger og øvrige slamsugningsopgaver jf. afsnit 7, pkt. 7, der 

bestilles af grundejeren, afregner grundejeren direkte med den entreprenør, som 
grundejeren har rekvireret til opgaven.  

  
5. Nye ejendomme påbegynder betaling af faste gebyrer første hele kalenderår efter 

ibrugtagning. 
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1. Klager kan indgives til kommunen eller til Reno Djurs I/S, der videresender denne til 

kommunen. 
  
2. Meddelelse af forbud, påbud og tilladelser jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser 

herom varetages af kommunen i konkrete sager. 
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1. Overtrædelse af reglerne i dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jf. miljøbe-

skyttelseslovens bestemmelser herom. 
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1. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2007. 
  
2. Samtidig ophæves tidligere regulativer omhandlende tømningsordninger for bund-

fældningstanke i Ebeltoft, Grenaa, Midtdjurs, Nørre Djurs, Rosenholm, Rougsø, 
Rønde og Sønderhald Kommuner. 




 
Vedtaget den xx 


