
Tømningsregulativ for hustanke i Svendborg Kommune 
 

 
 

§ 1. Regulativets gyldighedsområde 

1.1 Regulativet omfatter alle ejendomme med hustank (septiktank, trixtank, bundfældningstank 
eller tilsvarende). 
 
 

§ 2. Tilslutningspligt 
2.1 I henhold til Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer, kapitel 3,  

§ 19, er ejere af hustanke forpligtet til at gøre brug af ordningen og derfor betale den af 
Svendborg Spildevand A/S fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte afgift. 

 
2.2 Tømningsordningen administreres af Svendborg Spildevand A/S. 
 

 
§ 3 Tømning af hustank 

3.1 Hustanken tømmes en gang årligt, med et års mellemrum, ved en af Svendborg Spildevand A/S 
udpeget entreprenør. Eventuelle ekstratømninger rekvireres samt betales af grundejer. 

 
3.2 Tømninger foretages på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. 
 
3.3 Bortskaffelse, behandling og deponering af slammet fra hustanke sker på Svendborg Spildevand 

A/S’s foranstaltning efter nærmere anvisninger herfor. 
 
 
 

§ 4 Betaling 
4.1 Udgifterne til tømning og bortskaffelse af slam fra hustanken afholdes af grundejeren. 

Opkrævning sker sammen med øvrige forbrugsafgifter. 
 
4.2 Såfremt dækslet ikke er frilagt opkræves et beløb til forgæves kørsel. 
 
4.3 Prisen pr. tømning fastsættes en gang årligt af Svendborg Spildevand A/S og godkendes af 

kommunalbestyrelsen. Prisen udregnes som en enhedspris pr. tanktømning. Såfremt en hustank 
betjener flere husstande betales pr. boligenhed. 

 Der opkræves følgende takster: 
  Takst for tømning af tanke <2,5 m3 
  Takst for tømning af tanke >2,5 m3 
  Takst for forgæves kørsel 
  For tømning af tank med dæksel tungere end 30 kg opkræves 2 x normaltakst 
 
4.4 Det årlige tømningsbidrag fremgår af Svendborg Spildevand A/S’s takstblad.  
 

 
 



§ 5 Hustanke og deres placering 
5.1   Det påhviler ejere af hustanke at overholde følgende: 
 a.  Pladsen omkring tanken skal holdes i ryddelig stand således, at tømningen kan foregå 

 uhindret. 
 b. Private veje skal være farbare samt hegn beskåret, så slamsugeren uhindret kan køre  
  til og fra ejendommen. 
 c. Det forudsættes at afstanden mellem hustanken og kørefast vej ikke overstiger 45 m. 
  Dog kan der træffes specialaftale med Svendborg Spildevand om, at afstanden må  
  være op til 90 m. Inden for den afstand skal der være en fri gangvej, så entreprenøren 
  kan bære slangen hen til tanken uden risiko for at beskadige beplantninger. 
 d. Tankdækslet forudsættes at være i terrænhøjde eller gravet fri i forbindelse med 

tømningen, så det er unødvendigt at anvende graveredskaber for at åbne dækslet ved 
tømningen. 

 e.  Dækslet kan være af beton eller jern, men må i vægt ikke overstige 30 kg. og skal til 
enhver tid følge Arbejdstilsynets gældende regler. 

 f. Tanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør og 
 nødvendigt skot være i orden. 
  
 
 

§ 6 Grundejerens forpligtelser 
6.1 Vedligeholdelse og reparation påhviler grundejeren.  
 
6.2 Efter forvarsel i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan miljømyndigheden give påbud til ejere 

af hustanke om at iværksætte forbedrende renseforanstaltninger, for at anlægget kan fungere 
miljømæssigt forsvarligt. 

 
6.3 Eksempelvis kan påbud omfatte: 
 a. Etablering af tilstrækkelig tankkapacitet. 
 b. Udskiftning/ombygning af septiktank til tank af 2-kammertypen (trixtank), eller at 

 eksisterende septiktank suppleres med en ny septiktank.  
 c.  Adskillelse mellem regnvand og spildevand, således at kun spildevand tilledes  

 hustanken. 
 d. Etablering af grusfilter/lecafilter efter hustanken. 
 e.  Etablering af udluftning. 
 
6.4 Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester. 

 
 

§ 7 Til- og afmelding 
7.1 Samtidig med at Svendborg Kommune meddeler tilladelse til ny hustank vil Svendborg  

Spildevand A/S tilmelde hustanken til tømningsordningen. 
 
7.2 Afmelding fra ordningen finder automatisk sted, når ejendommen tilsluttes et offentligt 

kloakanlæg, eller når boligen nedlægges.  
 
 



§ 8 Dispensation 
8.1 Svendborg Spildevand A/S kan efter skriftlig ansøgning meddele hel eller delvis dispensation 

fra regulativets bestemmelser, dersom særlige forhold taler herfor. 
 
 

§ 9. Overtrædelse 
9.1 Ifølge Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer, kapitel 3,  

§ 19, kan overtrædelse af Svendborg Spildevand A/S’ bestemmelser straffes med bøde. 
 
 
 

§ 10 Klager 
10.1 Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til højere administrativ  
   myndighed. 
 
10.2 Klager vedrørende driften af tømningsordningen rettes til Svendborg Spildevand A/S. 
 
 

 
§ 11 Ikrafttrædelse 

Regulativet er godkendt af Svendborg Byråd den 02.03.2010 og træder i kraft den 01.01.2010. 
 
        


