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§ 1 

Formål 

Regulativet fastsætter regler for tømning af bundfældningstanke i Herning Kommune. 
 
 

§ 2 

Tilslutningspligt og lovgrundlag 

Regulativet er udarbejdet i henhold til følgende: 
 

 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildvandstilladelser m.v. efter 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om lov om betalingsregler for spilde-
vandsforsyningsselskaber m.v. 

 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse. 

 Den til enhver tid gældende spildevandsplan for Herning Kommune. 

 

§ 3 

Regulativets område 

Regulativet omfatter alle ejendomme med bundfældningstanke i Herning Kommune.  
Herning Vand administrerer tømningsordningen på vegne af Herning Kommune. 

 
Herning Vand er kun forpligtet til at tømme tankene. Vedligeholdelse, herunder nødvendi-
ge fornyelser af anlæggene, påhviler anlæggets ejer. Påbud og indskærpelser vedrørende 
bundfældningstanke fra Herning Kommune, skal efterkommes af ejeren inden for den giv-
ne tidsfrist. 
Samletanke, fedtbrønde, tørkloset og sivebrønde er ikke omfattet af denne ordning. 
Herning Vand fører register over de ejendomme, der er omfattet af ordningen, samt de 
ejendomme der har skrevet kontrakt med anden entreprenør.  
 
For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen efter § 7 a lov om be-
talingsregler for spildevandsanlæg m.v., er Herning Vand ansvarlig for tømning af bund-
fældningstanken. 

 

§ 4 

Grundejerens pligt og ansvar 

Nye bundfældningstanke skal etableres i overensstemmelse med de til enhver tid gæl-
dende regler.  
 

 Samtlige nye og eksisterende tanke, skal være forsynet med frit tilgængeligt og let 
aftageligt dæksel i eller over terræn af hensyn til tømningen.  

 Dækslet må højest veje 50 kg. 

 Tanken skal være beliggende højst 50 meter fra kørefast vej.  
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 Der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, så oprensningen kan foregå 
uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v.  

 I forbindelse med tømningen er grundejer forpligtet til at give adgang til entrepre-
nør, Herning Vand og Herning Kommunes medarbejdere. 

 Ved uhensigtsmæssig placering, yder Herning Vand ikke erstatning ved skader op-
stået i forbindelse med tømning.  

 Herning Vand erstatter heller ikke skader på bundfældningstanke som følge af 
tømningen.  

 Det er grundejerens ansvar, at bestille eventuelle supplerende tømninger hos Her-
ning Vand. 

 

§ 5 

Tømning 
Bundfældningstanke skal tømmes minimum én gang hvert år. Herning Vand fastsætter 
tidspunkt for tømningen. Grundejeren vil blive underrettet inden tømningen foretages. 

 
Grundejere, der ikke ønsker at deltage i kommunens tømningsordning, kan vælge en an-
den entreprenør, som kan godkendes af Herning Vand. Dokumentation for tømningen, 
skal indsendes til Herning Vand én gang årligt.  
 
Ejere af fritidshuse, jagthytter o.l. kan søge Herning Vand om lavere tømningsfrekvens. 
Hvis Herning Vand vurderer, at en bundfældningstanks kapacitet er utilstrækkelig, kan 
Herning Vand fastsætte, at antallet af tømninger øges.  
 
Hvis grundejer ønsker bundtømning af tanken, er grundejer ansvarlig for, at tanken efter 
tømning opfyldes 3/4 med vand for egen regning. 
 

 

§ 6 

Opkrævning af tømningsbidrag 

Alle ejendomme, der tilsluttes Herning Kommunes tømningsordning, pålignes et årligt 
tømningsbidrag i henhold til gældende takstblad. Takstbladet kan ses på Herning Vands 
hjemmeside. 
 
Ejendommen med bundfældningstanke, som har valgt en anden entreprenør, pålignes et 
årligt administrationsbidrag, i henhold til gældende takstblad. 
 
Bidraget fastsættes af Herning Vand på grundlag af omkostningerne ved ordningen. Bi-
dragsfastsættelsen for det kommende år, sker i forbindelse med vedtagelse af takstbladet 
for Herning Vand. Herning Kommune godkender takstbladet hvert år.  
 
Udover det faste bidrag for tømningen, opkræves der i nedenstående tilfælde ekstra beta-
ling jf. takstbladet: 
  

 hvis tømningen er større end 3 m³.  

 hvis dæksler vejer mere end 50 kg.  
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 ved forgæves tømning.  

 ved dobbelt forgæves tømning. 

 
Der er tale om forgæves tømning hvis: dæksler ikke er synlige, hvis der ikke er uhindret 
adgang til tankene eller tømning af andre årsager ikke kan foretages.  
Tømningsbidraget opkræves af Herning Vand. 
 
 

§ 7 

Administration 

Herning Kommunes afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til højere administra-
tiv myndighed. 
 
Tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen hører under Herning Vand. Hen-
vendelser om drift af tømningsordningen skal rettes til Herning Vand. 
 

 

§ 8 

Overtrædelse og straf 

Overtrædelser af regulativet kan straffes jf. kapitel 17 i bekendtgørelse om spildevandstil-
ladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.  

 

 

§ 9 

Ændringer og ikrafttrædelse 

Ændringer i bestemmelser i dette regulativ kan foretages af Herning Vand 
på vegne af Herning Kommune. Herning Kommune skal orienteres om eventuelle ændrin-
ger. 
 
Regulativet er vedtaget af Herning Byråd den 27. marts 2007 
 
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2008 
 
Redaktionelle ændringer behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 20. februar 2012 
                                                                        


