Sorø Kommune
REGULATIV FOR TANKTØMNINGSORDNING
I
SORØ KOMMUNE
I medfør af kap. 15 i spildevandsbekendtgørelsen. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af
11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) med
senere ændringer, fastsætter Sorø byråd følgende bestemmelser for en fælles tømningsordning for
bundfældningstanke i Sorø Kommune:
Regulativet omfatter bundfældningstanke. Med bundfældningstanke menes septiktanke, trixtanke
og lignende hustanke.
Regulativet erstatter Sorø Byråds vedtagelse den 28. februar 2007 med ikrafttræden den 1. januar
2007 og med revision efter Byråds beslutning 28. august 2007.
§1
Regulativets område
Tømningsordningen omfatter alle i kommunen beliggende ejendomme, der har afløb til en
bundfældningstank.
Sorø kommune registrerer de ejendomme, der er omfattet af ordningen.
§2
Tilslutningspligt
De ejendomme der i henhold til § 1 er omfattet af ordningen, har pligt til at lade
bundfældningstanke tømme ved Sorø Forsynings foranstaltning efter de af Sorø kommunes fastsatte
regler.
§3
Grundejerens pligt og ansvar
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Enhver grundejer som er omfattet af ordningen, har pligt til at lade bundfældningstank på sin
ejendom kontrollere og tømme ved Sorø Forsynings foranstaltning 1 gang om året, efter de af
kommunen fastsatte retningslinjer. Grundejeren har pligt til at anvise beliggenheden af
bundfældningstanken.
Deltagelse i den kommunale ordning fritager ikke den enkelte grundejer for i henhold til gældende
love og bestemmelser at sikre, at bundfældningstankene fungerer miljømæssigt forsvarligt.
Deltagelse i ordningen fritager ikke grundejeren for almindelig vedligeholdelse af ejendommens
afløbssystem, herunder ekstraordinære tømninger af bundfældningstanke, når der er behov for det.
Det vil sige at 2. gangs tømning rekvireres hos slamsuger efter eget valg på egen regning.
Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstank og dæksel påhviler grundejeren.
Reparationer udføres efter Sorø Forsynings anvisninger.
Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri og uhindret adgang til sine bundfældningstanke. Tanke
skal være markeret, hvis de ligger mere end 10 meter fra huset.
Området omkring bundfældningstankene skal være ryddet således at tømning kan foretages
uhindret.
Tankens dæksel skal være synlig i terrænniveau være frilagt, let aftagelig og til enhver tid
tilgængeligt.
Dette betyder, at der ikke må stå blomsterkrukker og lignende på dækslet, og at eventuelle låsebolte
i dækslet er fjernet før den varslede tømning.
Dækslet må som udgangspunkt ikke veje mere end 30 kg, og skal kunne håndteres efter de til
enhver tid gældende krav fra Arbejdstilsynet.
Ved anlæg af nye tanke må vægten af tankdæksel ikke overstige 30 kg.
Såfremt der ikke er uhindret adgang til at tømme tanken, som angivet herover opkræves gebyr efter
gældende takstblad.
Såfremt det i forbindelse med tømning af bundfældningstanke og ved håndtering af dækslet er
nødvendigt at anvende teknisk løftegrej på grund af dækslets vægt på over 30 kg og op til 52 kg
opkræves der et tillæg herfor. Ved definition af tungt løft anvendes Arbejdstilsynets vejledning
D.3.1 om ”Løft, træk og skub”.
Grundejeren skal sørge for farbar adgangsvej, der kan bære vægten af tømningsbilen, samt sørge
for beskæring af træer m.v. i op til 4,20 meter i højden i kørebanens bredde i henhold til
færdselslovens bestemmelser. Der ydes ikke erstatning for sporkørsel mm.
Afstand fra farbar vej, hvortil tømningsbilen kan køre, og hen til bundfældningstanken, må højst
være 60 m.
Inden for denne afstand skal der være fri gangvej, så håndbåren sugeslange kan føres hen til
bundfældningstanken uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v.
§4
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Tilmelding og afmelding
Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger Sorø kommune tilmelding til
tømningsordningen.
Afmelding fra ordningen finder sted såfremt ejendommen tilsluttes et fælles spildevandsanlæg, eller
der sker nedlæggelse af det pågældende kloakanlæg.
Fritagelse for deltagelse i ordningen kan normalt ikke gives, og kan i givet fald kun gives af Sorø
kommune.
§5
Tømning af bundfældningstanke
Bundfældningstanke tømmes obligatorisk 1 gang pr. år. Tømningsperiode for den ordinære
tømning, annonceres i husstandsomdelte gratisaviser og på Sorø Forsynings hjemmeside:
www.soroeforsyning.dk.
I op til 2 måneder før det annoncerede tømningstidspunkt for den enkelte ejendom, kan tømningen
regnes for ordinær tømning og afregnes som sådan med et tillæg for kørsel udenfor ruten jf.
gældende takstblad.
§6
Betaling
Afgifter for deltagelse i den obligatoriske tanktømningsordning opkræves a’conto to gange årligt
hos ejendommens ejer af Sorø Forsyning, efter gældende takstblad.
Tillægspriser herudover opkræves det efterfølgende år af Sorø Forsyning, efter gældende takstblad.
Afgiften dækker udgifterne til tømning, transport og efterfølgende slambehandling herunder
deponering/anvendelse i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningens regler.
Tilbagebetaling af afgift for obligatorisk tømning vil ikke finde sted.
Såfremt bundfældningstankens placering eller størrelse medfører væsentlig forøgede omkostninger
ved tømningen i forhold til øvrige bundfældningstanke, udføres tømningen efter regning.
§7
Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse
Tilladelse til bundfældningstanke kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, jf. miljølovens § 20,
stk. 3.
§8
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Tilsyn og håndhævelse m.v.
Sorø Forsyning vejleder og anviser på baggrund af vedtagne regulativ.
Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af Sorø Kommune.
Overtrædelse eller undladelse af at efterkomme vedtagne regulativ, herunder forbud eller påbud kan
straffes med bøde, jf. § 54, stk. 2 i Spildevandsbekendtgørelsen.
§9
Administration
Tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen henhører under Sorø Forsyning, hvortil
eventuelle spørgsmål skal rettes.
§10
Tvist.
Uenighed om Sorø Forsynings administration i henhold til nærværende regulativ og gældende
takstblad kan påklages til Sorø kommunes byråd.
Byrådets afgørelse i medfør af foranstående regulativ kan ikke påklages til højere administrativ
myndighed jf. ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens
kapitel 3 og 4” af 11. december 2007.
§ 11
Ikrafttræden
Regulativet er vedtaget af Sorø Byråd den 29. maj 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014.
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