REGULATIV FOR KONTROL OG TØMNING AF
SEPTIKTANKE (BUNDFÆLDNINGSTANKE) I
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
I henhold til kapitel 15 i Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af
11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.)

§1

Regulativets område.

Regulativet omfatter samtlige ejendomme med septiktanke (op til 30 PE). Ved septiktanke forstås
enhver form for nedgravede tanke, hvortil der afledes husspildevand, og som er indrettet således, at de
kan tilbageholde bundfældeligt materiale og flydestoffer, "slam", fra husspildevand.
Regulativet omfatter ikke tømmetanke.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet, kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Tømningsordningens udførelse varetages af kommunens spildevandsselskab: Bornholms Spildevand
A/S.
§2

Tilslutningspligt.

Alle ejendomme med septiktanke, omfattet af tømningsordningen, jfr. §4, er forpligtet til at betale de
af kommunalbestyrelsen godkendte bidrag, jfr. § 5.
Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for det fulde ansvar for
spildevandsanlæggets funktion og vedligeholdelse.
§3

Udformning af septiktanke og adgangen hertil.

Nye tanke skal udføres i overensstemmelse med gældende regler; herunder opfylde funktionskravene
i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 10a.
•

Nye tanke skal endvidere være forsynet med lette dæksler med sandlås samt gribering, og
være beliggende frit i terrænhøjde af hensyn til inspektion, pasning og tømning. Dækslet må
maximalt veje 25 kg.

For eksisterende tanke gælder :
•

Eksisterende tanke skal være i funktionsdygtig stand. De skal være monteret med let
tilgængelige og afmærkede dæksler beliggende i terrænhøjde. Dækslerne skal kunne åbnes af
én person, og vægten må ikke overstige 50 kg.

Grundejerne er forpligtet til at anvise eller anlægge den fornødne adgangsvej. Ifølge alm.
vejbestemmelser skal beplantning langs tilkørselsarealer beskæres således, at der etableres et
frirumsprofil på 3m i bredden og 4m i højden, hvad enten der er tale om køreareal på privat ejendom
eller på tilkørselsveje, herunder privatveje. Regionskommunen forbeholder sig ret til, på grundejerens
bekostning, at beskære bevoksning langs vejene i tømmeområderne, så der kan sikres adgang for
tømningskøretøjet.
Fra vejen, hvor der kan køres med tømningsudstyr og hen til tanken, må afstanden højst være 45
meter. Der skal, inden for denne afstand, være en fri gangvej, således at håndbåren sugeslange kan
føres hen til tanken, uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

§4

Tømning.

Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår septiktanke skal tømmes og foranlediger, at tanken for
helårsbeboelser tømmes 1 gang om året, mens tanken for fritidsbeboelser (sommerhuse) tømmes hver
andet år.

For septiktanke med godkendt nedsivning kan tømningshyppigheden nedsættes til hvert andet år, efter
ejerens ønske samt kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen kan i konkrete tilfælde fastsætte en anden tømningshyppighed, for eksempel
for enlige ældre.
Det påhviler grundejeren eller brugeren at rekvirere tømning i fornødent omfang udover de
tømninger, som udføres efter tømningsordningen.

§5

Fastsættelse af bidrag.

Kommunalbestyrelsen godkender, på grundlag af et samlet driftsbudget for det pågældende år,
bidraget for én årlig tømning af én septiktank. For septiktanke der tømmes hvert andet år betales et
halvt bidrag o.s.v.
Bidraget gælder for et tankvolumen på indtil 2 m3. For tanke med et volumen ud over 2 m3 gælder:
antal bidrag = tankvolumen/2.
Bidraget skal dække udgifterne til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling samt
administration af ordningen.
Er tanken tildækket eller ikke tilgængelig skal forholdene bringes i orden. Kommunalbestyrelsen kan
fastsætte bidrag, der dækker de ekstra omkostninger, dette medfører – herunder til efterfølgende
tømninger.

§6

Straffebestemmelser.

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde jævnfør Spildevandsbekendtgørelsens § 54.

§7

Ikrafttrædelse.

Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2004 til ikrafttrædelse den 1. januar
2005. Regulativet er ajourført med redaktionelle ændringer som følge af lovgivningen, herunder
vandsektorloven, senest november 2011.

