Regulativ for tømning af bundfældningstanke for
husspildevand i Ringsted Kommune
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1. Formål og lovgrundlag
Formål:
Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke for
husspildevand, i Ringsted Kommune.
Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam og
spildevand fra kommunens hustanke.
På denne baggrund gennemføres den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke som
bestemmelserne i dette regulativ er gældende for.
Tømningsordningen administreres af Ringsted Centralrens A/S for Ringsted Kommune.
Lovgrundlag:
Regulativet er udarbejdet i henhold til kapitel 15 i Miljø‐ og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
1448 af 11. december 2007, ”Bekendtgørelse om spildevands tilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” samt lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 863 af 23.december 1987 med efterfølgende ændringer.

2. Gyldighedsområde:
Regulativet omfatter alle ejendomme i Ringsted Kommune, som ikke er offentligt kloakeret og som
har etableret en bundfældningstank for husspildevand.

3. Benyttelsespligt:
Tømningsordningen er obligatorisk.
Enhver ejer af en ejendom, der er omfattet af dette regulativ jf. afsnit 2. er forpligtet til at lade
bundfældningstankene tømme i kommunens tømningsordning.

4. Grundejerens forpligtelser:
Adgangsforhold:
Grundejeren er forpligtet til at anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt at sikre fri adgang til
tanken, således at der er hensigtsmæssige arbejdsforhold for personel og materiel i forbindelse
med tømninger. Området skal holdes ryddet, også omkring tanken, så tømningen kan foretages
uhindret.
Grundejer bør anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, farbar og frilagt i 3,5 meters bredde og
4,0 meters højde, så der kan køres med slamsugningsmateriel indtil en afstand max. 40 meter fra
tanken. Inden for denne afstand, til tanken skal der være fri gangvej, så håndbåren sugeslange kan
føres hen til tanken, uden risiko for skade på beplantning, hegn mv.
Tanke som ny etableres bør placeres tættest muligt, dog maximalt i 40 m. afstand fra, kørefast
adgangsvej.
Tanke som allerede er etableret ved dette regulativs ikrafttrædelse og som ligger mere end 40
meter fra kørefast vej, vil fortsat blive tømt.
Hvis der ikke er uhindret adgang til tanken, kan ordningen opkræve tillæg for forgæves kørsel, som
da vil fremgå af gældende takstblad.
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Det påhviler grundejer at gøre ordningen opmærksom på forhold på ejendommen, som kræver
særlige hensyn ang. planlægning og udførelse af tømningen. Eksempelvis ved løsgående dyr eller
dyrehold, der kræver særlig fremgangsmåde ved tømningen.
Dæksler:
Dæksler må højst veje 30 kg. Dækslerne skal endvidere ligge i terrænhøjde og må ikke være
overdækket med jord, fliser eller andet. Er tankdækslet ikke logisk/ let at finde skal dækslet være
afmærket f.eks. med en lodret stående pind med malet top.
Dækslerne skal kunne håndteres efter de til en hver tid gældende krav fra arbejdstilsynet.
Tankindhold:
Bundfældningstanken for hus spildevand må kun tilføres husspildevand og tanken må hverken
direkte eller via rør tilføres regnvand, drænvand eller overfladevand.
Bundfældningstanken må hverken direkte eller via ejendommens afløb tilføres kemikalier, olie,
benzin, rensevæsker, overflade aktive stoffer, metaller eller andre forureninger, som kan hæmme
renseprocessen i tanken og slammets efterfølgende behandling og genanvendelighed.
Klude, bleer og andet affald må ikke tilføres tanken, men skal bortskaffes med dagrenovationen.
Vedligeholdelse og fornyelse:
Det påhviler grundejer at rekvirere nødvendige ekstratømninger udover de planlagte årstømninger,
som udføres i tømningsordningen.
Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at tanken
vedligeholdes og evt. fornyes, så den dermed fungerer miljømæssigt forsvarligt.
Vedligeholdelse, reparationer og fornyelse påhviler grundejeren og grundejer har pligt til at
udbedre fejl på tanken.
Reparationer skal udføres af en autoriseret kloakmester, der indsender anmeldelse til Ringsted
Kommune i omfang jf. gældende regler.
Konstateres i forbindelse med tømning på ordningen, fejlfunktion eller fejl på tanken, giver
ordningen oplysning derom på pågældende ejendom.
Manglende udbedring af fejl administreres af myndigheden Ringsted Kommune.
Ajourføring:
Det påhviler grundejer at advisere tømningsordningen om tilmelding, afmelding og fritagelse for at
sikre korrekt tømning og opkrævning.

5. Tilmelding, afmelding og fritagelse
Tilmelding:
Bundfældningstanke på kendte spildevandsanlæg er automatisk tilmeldt tømningsordningen.
Bundfældningstanke iøvrigt optages på ordningen, når ordningen på anden vis opnår kendskab til
tanken.
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Afmelding fra ordningen:
Afmelding fra ordningen kan finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes forsyningsselskabets
renseanlæg eller såfremt ejendommens afløbsanlæg nedlægges i henhold til Ringsted kommunes
godkendelse. Bundfældningstanke kan enkeltvis afmeldes i forbindelse med ændring eller fornyelse
af ejendommens afløbsanlæg.
Fritagelse fra ordning:
En ejendom kan udelukkende fritages fra ordningen, såfremt den ikke længere afleder spildevand.
Tilmelding, afmelding af tank og evt. anmodning om fritagelse rettes til og behandles af Ringsted
kommune. Tømningsordningen skal derudover adviseres om ændringer, for at sikre korrekt tømning
og opkrævning.

6. Tømning og omfang
Tømningsordningen for bundfældningstanke omfatter 1 årlig planlagt tanktømning, som udføres
1 gang årligt på rute. Ruten er fastlagt af ordningens administration.
Tanken tømmes af den entreprenør, som ordningens administration har indgået kontrakt med.
Tømningen udføres som udgangspunkt på hverdage mellem 7.00 og 16.00.
Tømningsrute, tømningstidspunkt og den pågældende entreprenør annonceres, som udgangs
punkt på ordningens hjemmeside.
Ved ændret tømningsbehov, kan anmodes om ændret tømningshyppighed.
Anmodning rettes til tømningsordnings administration. Ændret tømningshyppighed vil medføre
ændret opkrævning.
Sluttømning udføres i umiddelbar forbindelse med nedlæggelse af en bundfældningstank i omfang
som aftales med ordningen.
Ekstratømninger, udover ordningens planlagte tømninger, bestilles hos ordningens entreprenør og
grundejer afregner direkte med entreprenøren, for disse ydelser.
Kontaktoplysninger til Tømningsordningens udpegede entreprenør fremgår af Ringsted forsynings
hjemmeside.
Ordningen omfatter kun tømning af slam fra bundfældningstanken. Ordningen omfatter ikke nogen
form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloak‐ og spildevandssystem.
Andre ydelser, som ikke er omfattet af ordningen, kan grundejer bestille direkte hos en
entreprenør efter eget valg. Grundejer afregner direkte med entreprenøren, for disse ydelser.

7. Betaling og opkrævning
For deltagelse i Tømningsordningen betales årlig tømningsafgift med evt. tillæg, som godkendes af
Byrådet og opkræves af Ringsted Forsyning A/S for Ringsted Centralrens A/S.
For bundfældningstanke opkræves generelt
1 tømningsafgift pr. tank, pr. årligt antal tømninger.
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Den årlige afgift dækker udgifter pr. tanktømning til tømning, transport, efterfølgende
slambehandling og administration af ordningen.
Tillæg kan opkræves i tilfælde af vanskelige tømningsforhold, tømning uden for rute, forgæves
kørsel eller hhv. fremrykkede eller udskudte tømninger.
Afgiftens størrelse og evt. tillæg fremgår af gældende takstblad for Ringsted Forsyning.
Afgifter og evt. tillæg opkræves hos grundejer.
Ajourføring:
Ved ændrede tank‐ og tømningsforhold ajourføres opkrævningen når ordningen har opnået
nødvendigt kendskab til ændringerne.
Opkrævning ang. tømningsordningen bortfalder tidligst når ordningen har modtaget meddelelse
om at tank er enten afmeldt eller fritaget.
Tømningsafgiften bortfalder ikke hvis en ejendom står helt eller delvist ubenyttet i kortere eller
længere perioder.

8. Administration og økonomi
Administration:
Tømningsordningen administreres af personalet i Ringsted Forsyning A/S for selskabet Ringsted
Centralrens A/S.
Alle henvendelser ang. ordningens drift og opkrævning skal derfor rettes til Ringsted Forsyning.
Tilsyn, håndhævelse, tilmelding, afmelding, afgørelse ang. anmodning om fritagelse og øvrige
myndighedsopgaver efter dette regulativ, varetages af Ringsted Kommune.
Grundejer adviserer ordningens administration for ajourføring af tømningen og korrekt
opkrævning.
Økonomi:
Tømningsafgiften dækker udgifter til tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt
administration af ordningen.
Byrådet godkender afgift og tillæg for det pågældende år i henhold til betalingsvedtægt og
takstblad for Ringsted Forsyning A/S.
Tilsyn og håndhævelse
For tilsyn, håndhævelse og afgørelse i sager efter dette regulativ, gælder bestemmelserne i
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10
Opgaven varetages af Ringsted Kommune som myndighed.

9. Klager
Ringsted kommunes afgørelser efter dette regulativ, kan i henhold til § 51 i bekendtgørelsen om
spildevandstilladelser mv. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Klager skal rettes til Ringsted Kommune. Klager vedrørende den daglige drift rettes til ordningens
administration hos Ringsted Forsyning
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10.

Ikrafttrædelse

Dette regulativ er vedtaget af Ringsted kommunes byråd den 13. januar 2014.
Regulativet træder i kraft januar 2014
Samtidig ophæves Regulativ 2004, Tømning af hustanke, Ringsted Kommune
af d. 9. august 2004
Vedtaget af Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S den 3. december 2013.
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