Regulativ
Tømning af hustanke

I henhold til bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. har
Mariagerfjord Kommune besluttet at etablere en fælles ordning for tømning og bortkørsel af indholdet af hustanke i Mariagerfjord Kommune.
Ordningen administreres i overensstemmelse med nærværende regulativ, som omfatter hustanke, dvs. septiktanke, trixtanke og lignende bundfældningstanke.

§1
Regulativets område
I kommunens spildevandsplan er alle ejendomme uden for kloakerede områder omfattet af tømningsordningen.
Natur og Miljø registrerer de ejendomme, der er omfattet af ordningen.

§2
Tilslutningspligt
De ejendomme, der i henhold til § 1 er omfattet af ordningen, har pligt til at lade tanken tømme
ved kommunens foranstaltning efter de af Udvalget for Teknik og Miljø fastsatte regler.

§3
Tankens placering og vedligeholdelse
Det er grundejerens forpligtelse at sørge for, at vejen frem til tankens nærhed er fremkommelig,
det vil sige, at vejen skal være kørefast og bevoksning skal beskæres således, at vejen er fri 3,2
m i bredden og 4,0 m i højden.
Området omkring tanken skal holdes ryddet således, at tømning kan foretages uhindret.
Dæksler skal være placeret i terrænhøjde og skal være synlige på tømningstidspunktet.
Dæksler, som skal betjenes i forbindelse med tømning af hustanke, må højst veje 50 kg.
Hvis dækslet er tungere, skal det udskiftes inden næste ordinære tømning
I forbindelse med tømning af tanken må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring og

henlægning af slange fra slamsugeren og kan da ikke gøre krav på erstatning for eventuelle
skader på beplantning m.v.
Ved etablering af nye anlæg eller omfattende renovering af eksisterende anlæg, skal tanken
placeres på et for afhentning let tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af den bebyggelse,
som tanken skal betjene.
Ved nye anlæg skal der være kørefast vej frem til en afstand af højst 25 m fra tanken.
Der må ikke afledes engangsklude, vatpinde, bleer og lignende til bundfældningstanken. Såfremt sådanne genstande hindrer tømning, vil grundejer blive opkrævet gebyr for tømning med
slamsuger.

§4
Tilmelding og afmelding
Ved tilladelse til etablering af nye hustanke foranlediger kommunen tilmelding til tømningsordningen.
Afmelding fra ordningen finder sted, såfremt ejendommen tilsluttes et fælles kloak- og renseanlæg, eller hvis tanken af andre årsager sættes ud af drift.

§5
Dispensation
Dispensation for deltagelse i ordningen kan kun gives efter godkendelse af Mariagerfjord Kommune. Såfremt ejendommen er ubenyttet hele året, vil den efter ansøgning kunne fritages for
tømning.
Kun helårsbeboelse kan opnå dispensation for tilmelding af tømningsordning. For at kunne opnå en dispensation skal der fremsendes en skriftlig ansøgning til Mariagerfjord Kommune

§6
Tømning af tank
Hustanke ved helårshuse tømmes 1 gang årligt efter en nærmere fastlagt tidsplan.
Hustanke ved sommerhuse og fritidshuse tømmes hvert andet år.
Sommerhuse, hvortil der er givet tilladelse til helårsbeboelse, betragtes i denne forbindelse
som helårshuse.

Mariagerfjord Kommune kan graduere antallet af tømninger efter ejendommens benyttelse,
hustankens størrelse og type, husstandens størrelse m.v.
Grundejeren er forpligtet til at give adgang for kommunens medarbejdere og entreprenører til
at udføre arbejdet.

§7
Betaling
For deltagelse i ordningen betales den afgift Byrådet har fastsat ved budgetbehandlingen.
Afgiften dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling, herunder slutanvendelse
eller deponering efter miljølovens regler samt kommunens administration af ordningen.
Afgiften for de obligatoriske tømninger opkræves hos ejendommens ejer sammen med ejendomsskatten.
For tømninger herudover udsendes særskilt regning.
Der betales 1 bidrag pr. normal hustank.

Såfremt tankens placering eller størrelse medfører væsentligt forøgede omkostninger ved tømningen i forhold til øvrige tanke, opkræves et ekstra gebyr herfor.

Hvis det ikke er muligt at tømme tanken på grund af, at den ikke er frilagt, eller der ikke er adgang til tanken, opkræves der en afgift for forgæves kørsel,
Afgifterne fremgår af takstbladet, som fastsættes ved vedtagelsen af kommunens budget.

§8
Ansvar og tilsyn
Husejerne har som hidtil ansvaret for miljølovens overholdelse gennem forskriftsmæssig indretning og pasning af hustanke, herunder også den nødvendige tømningshyppighed.
Mariagerfjord Kommune kan i forbindelse med udøvelsen af sin tilsynspligt skride ind med påbud og forbud, såfremt hustanken er defekt eller ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.

§9
Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse
Tilladelse til hustanke kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 3.

Såfremt det senere vurderes, at de miljømæssige krav til vandkvaliteten for vandløb, søer og
kystvande, som er fastsat i henhold til gældende lovgivning, ikke vil kunne opfyldes, må det
forventes, at der vil blive fremsat krav om yderligere renseforanstaltninger.
Såfremt det senere vurderes, at de miljømæssige krav til vandkvaliteten for vandløb, søer og
kystvande, som er fastsat i henhold til gældende lovgivning, ikke vil kunne opfyldes, må det
forventes, at der vil blive fremsat krav om yderligere renseforanstaltninger.

§ 10
Administration
Tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen henhører under Mariagerfjord Kommune, hvortil eventuelle henvendelser skal rettes, på adressen Østergade 22, 9510 Arden.
Afgørelser truffet i medfør af de tekniske bestemmelser/regulativ kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed jvf. § 49 i Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

§ 11
Ikrafttræden
Regulativet træder i kraft den 12.marts 2018.
Regulativet afløser tidligere regulativ vedtaget 28. april 2008
Vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø, Mariagerfjord Kommune, den 7. november 2016
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