
 

Regulativ for tømningsordning  
Fanø Kommune  

Vedtaget i Fanø Byråd den 6.10.2014 



Regulativ for tømningsordning  
i Fanø Kommune 
Dette regulativ er gældende for den etablerede fælles tømningsordning for bundfældningstanke til 
husspildevand i Fanø Kommune. 

1. Gyldighedsområde 
Lovgrundlag 1.1 Regulativet er udarbejdet i henhold til kap. 15 i 

spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). 

Regulativets område 1.2 Regulativet gælder for alle ejendomme med bundfældningstanke til 
husspildevand. 

Formål 1.3 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. 

Tankdefinition 1.4 Ved bundfældningstanke til husspildevand forstås septiktanke, trix-
tanke (emscherbrønde), køkkentanke og flerkammertanke, hvor der 
foregår en simpel mekanisk rensning af spildevandet. 

2. Tilslutningspligt  
Deltager 2.1 De ejendomme, der er omfattet af tømningsordningen jf. 1.2, har 

pligt til at benytte tømningsordningen efter de af Fanø Vand A/S´ 
fastsatte regler. 

3. Tømningsordningen  
Ordinær tømning 3.1 Ordinær tømning sker mindst én gang årligt ved Fanø Vand A/S 

spildevands foranledning. Ordinære tømninger foregår områdevis i 
fastlagte ruter. 

Ekstraordinære tømninger 3.2 Grundejeren/brugeren kan bestille ekstraordinære tømninger hos 
entreprenøren. 

Særlige forhold 3.3 Fanø Kommune kan kræve flere årlige tømninger, såfremt dette 
skønnes nødvendigt. 

Tidspunkt for tømning 3.4 Ordinære tømninger foretages i normal arbejdstid på hverdage i 
tidsrummet kl. 07.00 - 18.00. Øvrige tømninger, i og udenfor normal 
arbejdstid eller fastlagt rute, betragtes som ekstraordinære 
tømninger. 



4. Tankens placering, adgangsforhold m.v. 
Generelt 4.1 Der skal være fri adgang til tanken. Området omkring tanken skal 

holdes ryddet, således at tømningen kan foregå uhindret. 

Adgangsvej 4.2 Er ejendommen ikke beliggende ved kørefast vej, skal der være 
vendemulighed for slamsugeren ved ejendommen. 

Private veje skal være farbare, og eventuelle hegn langs vejen 
beskåret. 

Afstand til tanken 4.3 Afstand mellem tanken og kørefast vej må normalt ikke overstige
  50 m. 

Dæksler 4.4 Tanken skal være afsluttet med et let aftageligt synligt dæksel ført til 
terræn. Dækslet kan være af støbejern eller plast. 

Tanke skal være med dæksel, der kan betjenes af én person. (max. 
vægt – 32 kg). 

Tankens tilstand 4.5 Tanken skal være tæt og i funktionsdygtig stand, herunder  skal T-rør 
og eventuelle skillevægge være intakte. 

5. Grundejerens forpligtigelser 
Vedligeholdelse og reparation 5.1 Vedligeholdelse og reparation påhviler grundejeren. 

  Reparationer skal udføres efter kommunens anvisning. 

6. Betaling 
Betaling 6.1 Udgifterne til tømning, bortskaffelse af slam og administration af 

samme opkræves af Fanø Vand A/S. 

 6.2 Såfremt grundejeren har et ”kontraktligt medlemskab af 
kloakforsyningen”, afholder kloakforsyningen udgifterne til tømning, 
bortskaffelse af slam og administration af samme. 

Ordinær tømning 6.3 Betaling for ordinære tømninger opkræves af Fanø Vand A/S. 

Ekstraordinære tømninger 6.4 Betaling for ekstraordinære tømninger opkræves af entreprenøren. 

Øvrige ydelser 6.5 Betaling for øvrige ydelser kan opkræves af 
kommunen/entreprenøren. 

 6.6 Betaling for tungt løft (vægt > 32 kg) opkræves af Fanø Vand A/S 

 6.7 Betaling for afstand over 50 m. opkræves af Fanø Vand A/S. 

Prisfastsættelse 6.8 Prisen fastsættes én gang årligt af Fanø Vand A/S og godkendes 
efterfølgende af Fanø Kommune. 

Prisen udregnes som en enhedspris pr. tømning pr. tank 
(septiktank/køkkentank). 



Prisen for boligenheder med fælles tank udregnes som en enhedspris 
pr. boligenhed i forhold til det aktuelle antal ordinære tømninger. 

  Tillæg for tanke > 3 m³ opkræves. 

7. Til- og afmelding 
Tilmelding 7.1 Alle ejendomme, der er omfattet af regulativet, er automatisk  
  tilmeldt tømningsordningen. 

  Ved nyetableringer sker tilmeldingen automatisk. 

Afmelding 7.2 Afmelding fra ordningen finder automatisk sted, når ejendommen 
tilsluttes det offentlige spildevandssystem, eller når boliger 
nedlægges. Skæringsdato er ved årsskiftet. 

8. Dispensation  
Dispensation 8.1 Der kan ikke dispenseres fra regulativets bestemmelser. 

9. Klage 
Klage 9.1 Fanø Kommunes afgørelser i henhold til dette regulativ er endelige, 
  og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 9.2 Klager over den praktiske udførelse af tømningen skal 

  rettes til: 

Fanø Vand A/S 
Vestervejen 1 
6720 Fanø 
Tlf: 2445 0088 

10. Overtrædelse  
Overtrædelse 10.1 Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med 

bøde jfr. § 54 stk. 2 i spildevandsbekendtgørelsen. 

11. Ikrafttræden 
Ikrafttræden 11.1 Dette regulativ er vedtaget af Fanø Kommune den 06.10.2014 og 

træder i kraft fra vedtagelsesdato. Regulativet afløser det gældende 
regulativ af 1. juli 2002. 
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