Tømningsregulativ for
samletanke
- med virkning fra 1. april 2022

INDHOLD
1.

LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG				

s. 2

2.

ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING			

s. 2

3.

DEFINITION OG ANVENDELSE					

s. 2

4.

KRAV TIL SAMLETANKE							s. 3

5.

TØMNINGSORDNINGEN						s. 3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Tilslutningspligt							s.
Tømningsordningens omfang					s.
Adgangsforhold							s.
Tømning								s.
Ansvar								s.

3
3
4
4
4

TØMNINGSBIDRAG							s. 4
6.1
6.2

Tilslutningsbidrag og tømningsbidrag				s. 4
Fastsættelse af bidragene						s. 5

7.

UDPANTNING OG RENTER						s. 5

8.

TILSYN									s. 5

9.

AFMELDING								s. 6

10.

STRAF									s. 6

11.

KLAGE									s. 6

12.

ÆNDRING AF REGULATIVET						s. 6

13.

IKRAFTTRÆDELSE							s. 6

1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG
Odsherred Tømning A/S har i medfør af § 57, 60 og 61 i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) udarbejdet
dette tømningsregulativ for samletanke, som Odsherred Byråd efterfølgende har
godkendt.
Regulativet er udarbejdet på grundlag af Spildevandsbekendtgørelsen,
lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven) samt lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om
betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (Betalingsloven).
Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af samletanke i
Odsherred kommune, som sikrer at tømning, transport og slutdisponering af
spildevandet fra samletanke håndteres miljømæssigt og lovmæssigt korrekt.
Regulativet er gældende for alle ejendomme i Odsherred Kommune, som ikke er
tilsluttet et spildevandsanlæg, og som har etableret en samletank.

2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING
Odsherred Tømning A/S er et datterselskab under holdingselskabet Odsherred
Forsyning A/S, som er ejet af Odsherred Kommune.
Odsherred Tømning A/S ejer aktiver og driftsmateriel tilknyttet
tømningsordningen.
Odsherred Tømning A/S drives af Odsherred Forsyningsservice A/S, som
ligeledes er et datterselskab under Odsherred Forsyning A/S.
Den daglige drift forbundet med tømningsordningen varetages af Odsherred
Forsyningsservice A/S og Odsherred Tømning A/S, mens Odsherred Kommune
fortsat har myndighedsansvaret for opgaven.
Om Odsherred Tømning A/S’ organisering gælder i øvrigt bestemmelserne i
selskabets vedtægter.

3. DEFINITION OG ANVENDELSE
Ved samletanke forstås i regulativet tætte beholdere uden afløb, som anvendes til
opsamling af spildevand fra en ejendom. Beholderen skal enten være
typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke eller godkendt til opbevaring af
husspildevand eller tag- og overfladevand af Odsherred Kommune.
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Samletanke til spildevand anvendes især, hvor der ikke findes mulighed for
afledning af husspildevand til et spildevandsanlæg, til jorden (nedsivning) eller
udledning til et vandområde, f.eks. et vandløb, sø eller dræn.

4. KRAV TIL SAMLETANKE
Nyetablerede samletanke skal overholde de til enhver tid gældende regler i
spildevandsbekendtgørelsen.

5. TØMNINGSORDNINGEN
5.1 Tilslutningspligt
Alle ejendomme beliggende i Odsherred kommune med samletank til spildevand
er forpligtet til at deltage i ordningen og betale tømningsbidrag hertil efter
reglerne i nærværende regulativ.

5.2 Tømningsordningens omfang
Tømningsordningen omfatter opsugning af spildevand fra samletanke samt
transport til og behandling på renseanlæg samt bortskaffelse af spildevand i
overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse
af ejendommens øvrige kloaksystem.
Den enkelte ejer skal sikre, at samletanken i øvrigt fungerer miljømæssigt
forsvarligt.
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5.3 Adgangsforhold
Odsherred Kommune og Odsherred Tømning A/S eller disses repræsentanter har
i henhold til punkt 8 i dette regulativ mod behørig legitimation til enhver tid ret
til adgang til ejendommene under ordningen for at tilse og/eller tømme tankene.
Samletankene skal være forsynet med frit tilgængelige let aftagelige beton-,
jern- eller gummidæksler på maksimalt 25 kg. Ejere af eksisterende synlige og
ikke synlige dæksler, som vejer mere end 25 kg på tidspunktet for regulativets
ikrafttræden den 1. april 2022, vil få påbud om, at dækslerne skal være udskiftet
inden 1 år.
Der skal være uhindret adgang til samletanken.

5.4 Tømning
Alle samletanke, der er omfattet af ordningen, vil blive tømt ved Odsherred
Tømning A/S’ foranstaltning.
Samletanke tømmes efter bestilling af ejendommens ejer inden for Odsherred
Tømning A/S’ normale åbningstid, som fremgår af Odsherred Forsynings
hjemmeside.

5.5 Ansvar
Odsherred Tømning A/S påtager sig ikke ansvar for sammenfaldne sivebrønde,
køkkenbrønde og ikke funktionsdygtige sivedræn i forbindelse med tømning og
spuling.
Odsherred Tømning A/S indrapporterer fejl og mangler i en tømningsrapport,
som tilsendes Odsherred Kommune.

6. TØMNINGSBIDRAG
6.1 Tilslutningsbidrag og tømningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales for nye tanke, der inddrages under tømningsordningen
for samletanke.
De årlige tømningsbidrag betales af alle tilsluttede ejendomme efter gældende
takstblad.
Tømningsbidragene dækker udgifterne til administration af ordningen samt
udgifterne til behandling på renseanlæg samt bortskaffelse af spildevandet i
overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
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Tømning og transport betales efter gældende takstblad.
Såfremt tømning af samletanken på grund af tankstørrelsen, antal tanke,
placering, udformning og/eller belastning giver anledning til væsentligt øgede
omkostninger i forhold til den fastsatte tømningstakst, kan Odsherred Tømning
A/S opkræve et tillæg.
For ejendomme i det åbne land med kontraktligt medlemskab af Odsherred
Spildevand A/S er tømningsbidraget indeholdt i vandafledningsbidraget efter
Spildevandsbetalingsvedtægten.

6.2 Fastsættelse af bidragene
Tilslutningsbidraget og det årlige tømningsbidrag samt variable takster og
tillægsbidrag fastsættes af Odsherred Tømning A/S, og bidragenes størrelse
fremgår af Odsherred Tømning A/S’ takstblad for det enkelte år.

7. UDPANTNING OG RENTER
Bidrag omfattet af dette tømningsregulativ kan i henhold til § 10 i
lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022 om inddrivelse af gæld til det offentlige
inddrives ved lønindeholdelse, ligesom lovens § 11 tillægger krav med hjemmel
i tømningsregulativet udpantningsret (ret til inddrivelse ved fogedretten uden
dom).
Tømningsbidrag m.v., som ikke betales inden bidraget forfalder til betaling,
tillægges renter efter § 5 i lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og
andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven).

8. TILSYN
Odsherred Kommune bemyndiger i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 87
Odsherred Tømning A/S til at føre tilsyn med tankenes tilstand og funktion i
forbindelse med tømning af disse tanke.
Bemyndigelsen giver Odsherred Tømning A/S eller dennes repræsentant ret
til at befærde sig på privat ejendom, hvis der befinder sig en samletank for at
foretage tømning og i øvrigt besigtige forholdene. Tankenes tilstand og funktion
observeres, og defekter og lignende registreres af Odsherred Tømning A/S og
sendes jf. punkt 5.5 i dette regulativ til Odsherred Kommune.
Odsherred Kommune er tilsynsmyndighed og kan på foranledning af
indrapporterede defekter eller lignende foretage håndhævelse af miljømæssigt
uhensigtsmæssige forhold på baggrund af Miljøbeskyttelseslovens § 20 eller § 30.
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9. AFMELDING
Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes
offentlig kloak, eller hvis den pågældende tank af andre årsager tages ud af drift,
hvilket forudsætter, at der ikke er mulighed for vandforbrug på ejendommen. Det
vil sige, at vandforsyningen afproppes ved det lokale vandværks foranstaltning og
dokumenteres overfor Odsherred Kommune.
Afmelding skal i så fald ske ved skriftlig henvendelse til Odsherred Kommune.
Ved genindtrædelse i Tømningsordningen for samlestanke opkræves et nyt
tilslutningsbidrag.
Se gældende takstblad på Odsherred Forsynings hjemmeside.

10. STRAF
Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, jf. § 67, stk. 2, i
Spildevandsbekendtgørelsen.

11. KLAGE
Der kan ikke klages over vedtagne regler for tømningsordninger,
herunder omfang og tilrettelæggelse fastsat i et regulativ jf. § 61 i
Spildevandsbekendtgørelsen.

12. ÆNDRING AF REGULATIVET
Odsherred Tømning A/S kan ændre regulativets bestemmelser efter godkendelse
fra Odsherred Byråd.

13. IKRAFTTRÆDELSE
Regulativet træder i kraft den 1. april 2022 og erstatter tidligere gældende
regulativer af 1. april 2011.
Regulativets ikrafttrædelse offentliggøres umiddelbart efter Byrådets vedtagelse i
den lokale presse og på Odsherred Forsynings A/S’ hjemmeside.

Godkendt af Odsherred Byråd den 29. marts 2022.
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