
Regulativ for bundfældningstanke og  
samletanke i Lejre Kommune.  

 
 
Hjemmel Kapitel 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. de-

cember 2006 efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
  
Gyldigheds 
område Enhver grundejer i Lejre Kommune, som i forbindelse med kloak-

systemet for sin ejendom har anlagt bundfældningstank eller sam-
letank. 

Grundejerens 
pligt Enhver grundejer, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at 

lade bundfældningstank og samletank tømme alene ved Kommu-
nens foranstaltning efter de retningslinier, der er fastsat af Kom-
munen. 

 
Gundejerens 
ansvar Deltagelse i den Kommunale tømningsordning fritager ikke den 

enkelte grundejer for at påse, at tankene fungerer miljømæssigt 
forsvarligt. 

 
Adgangs- 
forhold Grundejeren er forpligtiget til indenfor normal arbejdstid (kl. 6:00 - 

kl. 18:00) at give adgang til Kommunens repræsentanter for ud-
øvelse af de funktioner, der er forbundet med ordningen. 

 
 Grundejeren er forpligtiget til at anvise/anlægge de fornødne ad-

gangsveje, samt at sikre hensigtsmæssige arbejdsforhold for per-
sonel og materiel og etablere synligt dæksel i terrænhøjde. 

 
Tilmelding Ved tilladelse til etablering af nye samle - og bundfældningstanke, 

foranlediger Kommunen, at der sker tilmelding til ordningen. 
 
 Ejere af eksisterende anlæg der ikke allerede er tilmeldt er forplig-

tiget til, at tilmelde sig ordningen. 
 
Afmelding Afmelding af ordningen sker kun, hvor det omhandlende kloakan-

læg nedlægges eller tilsluttes Kommunalt Renseanlæg. 
 
Dispensation Fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning kan 

normalt ikke meddeles. 
 
 
 

 

Specielt for bundfældningstanke. 
 
Definition Alle trix - og septiktanke og lignende bundfældningstanke. 
 
Tømning Bundfældningstanke tømmes efter behov, dog normalt en gang 

årligt efter kommunens vurdering. Entreprenøren udfører tømning 
af bundfældningstank samt rengøring af til- og afløbsrør. Derefter 
er grundejeren forpligtet til at efterfylde tanken med vand. Det på-
hviler grundejerne, at rekvirere ekstra tømning i fornødent omfang 
ud over den årlige faste tømning. 
 
Det forudsættes, at tankene ligger i serie, og at der ikke kræves 
flytning af slamsuger, samt at det maksimale indhold er 3,0 m3. 

 
Afgift For deltagelse i tømningsordningen betaler hver husstand, der er 

tilsluttet en bundfældningstank, den årlige afgift der er fastsat af 
Kommunalbestyrelsen. Andre arbejder der udføres på grundeje-
rens opfordring, såsom spuling af køkkenbrønde o.l. er ikke omfat-
tet af tømningsordningen, og er således et anliggende mellem 
grundejeren og entreprenøren. 

 
 Hvor bundfældningstankens størrelse og placering påfører Kom-

munen omkostninger ved tømningen, som væsentligt overstiger 
det beregnede grundlag for den fastsatte afgift, udføres tømningen 
efter regning.  

 
 Specielt for samletanke. 

 
Definition Samletanke er tætte tanke uden afløb til opsamling af spildevand. 
 
Tømning Samletanke tømmes to gange om året, samt når ejeren fremsætter 

anmodning herom til tømningsentreprenøren. 
 

Afgifter For deltagelse i tømningsordningen betaler hver husstand, der er 
tilsluttet en samletank, den årlige afgift der er fastsat af Kommu-
nalbestyrelsen. Den årlige afgift omfatter tømning to gange pr. år.  
 
Ved ekstra tømninger afregnes særskilt efter fast pris. Andre ar-
bejder der udføres på grundejerens opfordring, såsom spuling af 
køkkenbrønde o.l. er ikke omfattet af tømningsordningen, og er så-
ledes et anliggende mellem grundejeren og entreprenøren. 

 
 
 
 



 
Fælles for bundfældningstanke og samletanke. 

 
Klager m.v. Klager og forespørgsler vedrørende ordningen rettes til Teknik & 

Miljø. Hvor der i forbindelse med Teknisk Forvaltnings afgørelse 
kan rejses tvivl om fortolkningen af dette regulativ, kan afgørelsen 
indbringes til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgø-
relse kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed. 

 
Afgifter Tømningsordningen er omfattet af Betalingsvedtægt vedr. kloak-

forsyning. Afgifternes størrelse fremgår af takstbladet i betalings-
vedtægten.  

 
Straffebe- 
stemmelser Overtrædelse af regulativets bestemmelser eller påbud i henhold til 

dette regulativ kan straffes med bøde m.m. i henhold til Miljømini-
steriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 med min-
dre højere straf er forskyldt i henhold til anden lovgivning. Over-
trædelsessager behandles som politisager. 

 
Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den 1. april 2008. Ved ikrafttræden 

ophæves regulativer fra Bramsnæs, Hvalsø og tidligere regulativ 
fra Lejre Kommune. 

  
Lejre Kommunalbestyrelse den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming Jensen                 /                       Torben Gaarskær 
borgmester                                                    kommunaldirektør 
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