Regulativ for tømning
af bundfældningstanke &
samletanke i Næstved Kommune

1 Formål
Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og
samletanke i Næstved kommune.

§ 2 Grundlag
Regulativet er udarbejdet med baggrund i:
 § 19 i Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 ”Lovbekendtgørelse om
miljøbeskyttelse” med ændringer.


Kapitel 18 i Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 ”Bekendtgørelse om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” med
ændringer.



§ 3 i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 ”Lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg” med ændringer.



Den enhver tid gældende ”Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S”.

§ 3 Gyldighedsområde
Regulativet omfatter alle ejendomme i Næstved Kommune, som ikke er tilsluttet NKSpildevand A/S spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for spildevand har
etableret en samletank til husspildevand eller en bundfældningstank/renseanlæg under 30PE.

§ 4 Grundejernes pligter og ansvar
Enhver ejer af en ejendom med en bundfældningstank eller samletank har pligt til at lade
tanken kontrollere og tømme ved NK-Spildevand A/S efter dette regulativs bestemmelser.
Deltagelse i den fælles obligatoriske tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for at
sikre, at bundfældningstanken eller samletanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i
funktionsdygtig stand uden fejl og mangler.
NK-Spildevand A/S er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke og samletanke på
ejendomme, hvor der er indgået aftale om kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S.

§ 5. Adgangsforhold og indretning
1. Grundejeren skal anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej for en 3-akslet slamsuger
indtil en afstand på maksimalt 50 m fra tanken. Efter en konkret vurdering kan der i
særlige tilfælde gives dispensation til, at tømningen foretages med lille bil eller traktor (se
§ 10 vedr. takst).
2. Beplantning langs vejarealer skal beskæres, så der er fri passage på mindst 4 meter både
i vejbanens bredde og højde over vejbanen.
3. Hegn og porte skal være åbne og der må ikke være løse hunde.
4. Pladsen omkring tanken skal holdes ryddet, så tanken kan tømmes uhindret.
5. Dæksler skal være synlige, ligge i terrænhøjde og må ikke veje mere end 35 kg. Dæksler

skal på tømningsdagen være frilagte og aftagelige, evt. låsebolte skal være fri og
rengjorte.
6. For tanke, hvor adgangsforholdene er vanskelige eller dæksler vejer over 35 kg, vil der
kun blive foretage tømning, såfremt dette kan gøres uden, der er sikkerheds- eller
sundhedsmæssig risiko for medarbejderne.
7. I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af sugeslange
og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.
Ejendommen skal være forsynet med husnummer, der tydeligt kan ses fra vejen

§ 6 Kontrol, tømningsattest og skader
I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler vil
fremgå af en tømningsattest, der udfyldes i forbindelse med tømningen. Tømningsattesten
lægges i ejendommens postkasse. Ejeren af ejendommen har pligt til at sætte sig ind af
indholdet i tømningsattesten. Ejeren kan altid få oplyst tømningsattestens indhold ved
henvendelse til NK-Spildevand A/S.
Tømningsattesten angiver blandt andet dato og tidspunkt for tømning, hvilken tank der er
tømt, evt., forgæves kørsel, tunge dæksler, evt. fejl og mangler på tanken og evt. skader på
ejendommen, der måtte være sket i forbindelse med tømningen.
Eventuelle skader eller mangler i forbindelse med tømningen skal påtales til NK-Spildevand
A/S inden 14 dage efter tanken er tømt.
§ 7 Tømning af bundfældningstanke
1. Tømningshyppighed
Bundfældningstanke tømmes ordinært 1 gang årligt, hvis andet ikke er aftalt.
Tømningerne foretages med ca. 12 måneders mellemrum. Tømningsdagen kan ses på
NK-Spildevands hjemmeside.
Grundejerne kan efter behov tilmelde deres tank til 2 eller flere ordinære tømninger årligt
hos NK-spildevand A/S jf. § 9. Tømningerne vil blive foretaget, jævnt fordelt over året.
Kan den ordinære tømning ikke foretages på grund af omstændighederne som beskrevet i
§ 5 stk. 1 til og med 6, vil tanken blive forsøgt tømt efter ca. 1 måned. Jf. § 10 skal
grundejeren betale taksten for forgæveskørsel for 1. forsøg på tømning og taksten for
tømning udenfor rute indenfor 5 dage for andet forsøg.
Opstår der akut behov for tømninger, skal grundejer selv rekvirere ekstratømninger hos
NK-Spildevand A/S. Hvis ekstra tømningen foretages 56 dage (8 uger) eller flere
kalenderdage før den ordinær tømning skal ske, gennemføres den ordinære tømning også
og der skal betales for begge tømninger i henhold til takstbladet.
Grundejeren kan rekvirere akuttømninger og ekstratømninger. Akuttømninger er tømning
indenfor 4 timer og ekstratømning er tømning indenfor 5 dage.
Grundejeren skal aftale tømning med lille bil eller traktor med NK-Spildevand A/S i god tid
før tømningen, som hovedregel 2 måneder.

2. Tømningstidspunkt
NK-Spildevand A/S står for tømningen af tankene og fastsætter tidspunktet.
Tømningen foretages så vidt muligt inden for de samme uger hvert år.
Tømning foretages normalt mandag – fredag i tidsrummet 7-18.
Grundejer varsles om tømningen via SMS, mail eller brev. Varsling foretages ca. 14 dage
før tømningen. Tømningsugen kan ses på NK-Spildevand A/S hjemmeside.
3. Tømning
Bundfældningstanke tømmes for bund- og flydeslam. Det opsugede slam afvandes og
tanken efterfyldes med rejektvand (vand hvor slammet er presset fra) til underkant af Tstykke.
Ordningen omfatter ikke spuling af til- og afløb. Tilstopning af til- og afløb er ordningen
uvedkommende.

§ 8 Tømning af samletanke
Tømning af samletanke sker efter behov.
Grundejer skal selv bestille de fornødne tømninger hos NK-Spildevand A/S. Orientering om,
hvordan bestillingen skal ske fremgår af NK-Spildevand A/S hjemmeside.

§ 9 Tilmelding og afmelding
Når en bundfældningstank eller en samletank færdigmeldes, tilmelder Næstved Kommune
tanken til tømningsordningen hos NK-Spildevand A/S.
Grundejeren kan tilmelde bundfældningstanken til to eller flere ordinære tømninger om året.
Tilmelding er bindende for grundejerne. De tilmeldte tømninger kan afmeldes inden
udgangen af november året før tømningerne skal finde sted.
Afmelding fra tømningsordningen kan ske,
 hvis bygningen/bygningerne, hvorfra der ledes spildevand til tanken, rives ned. Det
påhviler ejeren at ejendommen at afmelde ejendommen hos NK-Spildevand A/S.
 hvis en ejendom står ubeboet/ubenyttet i et helt år eller flere hele år. Det påhviler
ejeren at ansøge om midlertidig afmelding fra tømningsordningen hos NK-Spildevand
A/S.
Det påhviler ejeren af ejendommen at tilmelde ejendommen til ordningen hos NK-Spildevand
A/S, når ejendommen bebos/benyttes igen.
Ejendomme, der skal kloakeres tages ud af tømningsordning i det år, hvor ejendommen skal
tilsluttes NK-Spildevands A/S kloak.
Følgende tømninger er ikke omfattet af ordningen:
 Sluttømning i forbindelse med ved kloakering og ved etablering af egen renseløsning.
 Tømning i forbindelse med reparation af tanken eller kloaksystemet.
Grundejeren skal selv bestille tømningerne hos et vilkårligt slamsugerfirma.

§ 10 Takster, opkrævning og betaling
NK-Spildevand A/S udarbejder et takstblad hvert år, som godkendes af Næstved Byråd. Der
fastsættes takster for:
 Ordinær tømning af bundfældningstank under 5 m3 pr. tømning


Ordinær tømning af bundfældningstanke over 5 m3 pr tømning



Ordinær tømning af bundfældningstanke med lille bil eller traktor



Tillæg for tømning af nummer to, tre, osv bundfældningstanke på en ejendom



Tømning af bundfældningstanke (udenfor rute) indenfor 5 arbejdsdage.



Tømning af bundfældningstank (udenfor rute) indenfor 4 timer



Forgæves kørsel.



Tillæg for tunge dæksler.



Tømning af samletanke under 6 m3 indenfor 48 timer



Tømning af samletanke på over 6 m3 indenfor 48 timer



Tømning af samletanke under 6 m3 indenfor 4 timer



Tømning af samletanke over 6 m3 indenfor 4 timer

Der opkræves ordinær takst for anden, tredje osv. ordinære tømning af en
bundfældningstank.
Nummer to, tre, osv tank på en ejendom er defineret ved, at tankene er placeret på
ejendommen, så tømningen af alle tankene kan ske uden at slamsugeren skal flyttes.Jfr § 5
Kan den ordinære tømning ikke foretages på grund af omstændighederne som beskrevet i §
5 stk. 1 til 5, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves kørsel. Ved efterfølgende
tømninger/forsøg på tømning jf. § 7 vil taksten for ”Tømning af bundfældningstanke (udenfor
rute) indenfor 5 arbejdsdage” blive opkrævet.
Ved særlige vejrlig f.eks. kraftig snevejr, snestorm eller store nedbørsmængder, vil fristen for
tømning af bundfældningstanke og samletanke indenfor 4 timer ikke kunne efterkommes.
Tømningen vil blive foretaget så hurtigt som muligt.
De gældende takster fremgår af NK-Forsyning A/S hjemmeside.
Taksten dækker udgifter til tømning, kørsel, slambehandling samt administration af
ordningen.
Gebyrerne bliver opkrævet hos ejendommens ejer af NK-Forsyning A/S.

§ 11 Drift af ordningen
Den daglige drift af tømningsordningen varetages af
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Henvendelser om driften af ordningen skal ske til NK-Spildevand A/S eller efter NK-Spildevand
A/S anvisninger.

§ 12 Myndighed
Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Næstved
Kommune. Alle henvendelser vedr. lovgivning om tanke, tilladelser og påbud skal rettes til
Næstved kommune.
Administrationen er bemyndiget til at træffe afgørelser efter dette regulativ
§ 13 Fælles bestemmelser
Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed jfr. § 61 i ”Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” med ændringer.
Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde i henhold til ovenstående
bekendtgørelses § 67.

§ 14 Ikrafttræden
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2017 og samtidig ophæves tidligere regulativ af 1.
oktober 2015.

Vedtaget af Næstved Byråd den 22. november 2016

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
www.naestved.dk
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