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1 Formål 
Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af hus- 

spildevand og –slam fra samletanke ved alle ejendomme med private rensean- 

læg i Egedal Kommune, samt foretage et visuelt tilsyn af tankenes tilstand. 

 
 

2 Lovgrundlag 
Dette regulativ er udstedt med hjemmel i: 

 
 Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om 

miljøbeskyttelse) 

 Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 

2007 om spildevandstilladelser m.v.) 

 Betalingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalings- 

regler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 

 
 

3 Definitioner 
Ved private renseanlæg forstås anlæg, som ikke er tilsluttet kloaknettet. 

 
Ved samletanke forstås lukkede tanke til opbevaring af alt spildevand. Samle- 

tanke her ikke et afløb. 

 
 

4 Gyldighedsområde 
Alle ejendomme i Egedal Kommune med samletank, er omfattet af dette regu- 

lativ. 

 
 

5 Grundejerens forpligtelser 
I medfør af spildevandsbekendtgørelsen har alle ejere af ejendomme, der er 

omfattet af dette regulativ, pligt til at lade deres samletank tømme efter regula- 

tivets bestemmelser. 

 
Grundejeren er forpligtet til ikke at lede andet vand til samletanken end vand af 

husspildevandskvalitet. Husspildevand omfatter ikke tag- eller andet overflade- 

vand. Afledning af andet spildevand end husspildevand fra ejendomme kræver 

særlig tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

 
Vedligeholdelse og reparation af samletanken påhviler grundejeren. Deltagelse 

i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at 

sikre, at samletanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

 
I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. 
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Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren, jf. 
betalingsloven. 

 
Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse 

af ejendommens øvrige kloaksystem. 

 

6 TØMNING 
 

6.1 Tømningsfrekvens og - metode 

Samletanke bliver tømt efter behov. Tømning skal bestilles med mindst tre ar- 

bejdsdages varsel hos Novafos A/S’ entreprenør. 

 
Ved akutte tømninger uden for normal arbejdstid betales særlig takst. Akutte tøm- 

ninger bestilles hos Novafos A/S’ entreprenør. 

 
 

6.2 Forgæves tømning 

Hvis tømning ikke kan foretages, er der tale om forgæves tømning, og der vil 

blive opkrævet gebyr for forgæves tømning. 

 
 

7 Adgangsforhold, dæksler og vedligeholdelse 
 

7.1 Adgangsforhold 

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller 

anlægge en kørefast adgangsvej. Beplantning langs adgangsvejen skal beskæ- 

res i et omfang, så der er fri passage over adgangsvejens areal, som angivet i 

nedenstående figur. 
 

 
 

Relevante hegn og porte skal være åbne og løse hunde skal holdes væk. 

Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret. 
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I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af 

slamsugerslange. Grundejeren kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle 

skader på beplantning mv. med mindre Novafos A/S vurderer, at der er tale om 

både større og åbenbart unødvendig skadespåførsel. 

 
7.2 Dæksler 

Dæksler på samletanke skal være frilagt og ligge i terrænhøjde. 

 
Dækslerne skal være let aftagelige og må maximalt veje 50 kg og skal kunne 

betjenes af én person. 

 
Hvis dæksler ikke er frilagte, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves tømning. 

Fritagelse for hævning af dæksler til terræn gives kun i helt særlige tilfælde 

(f.eks. i områder, der snart skal kloakeres). 

 
7.3 Vedligeholdelse af tanke mv. 

Vedligeholdelse og reparation af samletanken påhviler grundejeren. Deltagelse 

i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at 

sikre, at tanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

 
I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet 

af kontrollen afleveres til grundejeren/brugeren med kopi til kommunen. 

 
Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt 

straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede klo- 

akmestre. 

 
Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren, jf. 

betalingsloven. 

 
Efter forvarsel i henhold til miljøbeskyttelsesloven kan der gives påbud til ejere 

af samletanke om, at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt 

forsvarligt. 

 
Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse 

af ejendommens øvrige kloaksystem. 

 
Kommunen eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse 

af anlægget. 

 
 

7 Etablering af ny tank 
Der kræves tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, fra Egedal Kommune til 

etablering af ny samletank. 

 
Når tilladelse er givet, bliver tanken automatisk tilmeldt ordningen. 
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Tanken må maksimalt etableres 50 meter fra kørefast vej, hvorfra der skal være 

hensigtsmæssig adgang til tanken, således at tømningen kan foregå uden sær- 

lig risiko for skade på beplantning og hegn m.v. 

 

8 Økonomi 
Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv. 

 
Takster for tømningsordningen fastlægges af Novafos A/S og godkendes af 

Egedal Kommune. Takster kan ses på www.Novafos.dk 
 

Novafos A/S opkræver tømningsbidragene hos grundejer. 

 
For ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, afholdes udgif- 

terne til tømning af Novafos A/S. 

9 Administration og klageadgang 

Alle henvendelser vedrørende tømningsbehov samt klager over driften skal ret- 

tes til Novafos A/S, www.Novafos.dk  
 

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af 

Egedal Kommune. Alle henvendelse vedrørende lovgivning om husspildevand- 

stanke, tilladelser, tilsyn og påbud skal rettes til Egedal Kommune. 

 
Egedal Kommune kan efter ansøgning give dispensation fra dette regulativs 

bestemmelser, hvor særlige forhold taler for det. 

 

10 Straf 
Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, i henhold til 

Miljøbeskyttelseslovens § 110 stk. 1. 

 

11 Ikræfttrædelse 

Regulativet træder i kraft den 1. marts 2014 

 
Regulativet er vedtaget af Byrådet i Egedal Kommune d. 26. februar 2014 

 

 
Dette regulativ erstatter: ”Regulativ for tømningsordning for samletanke til hus- 

spildevand i Egedal Kommune, 1. januar 2017” 

 

Notat: ’Furesø Egedal forsyning A/S’ er opdateret til ’Novafos A/S’ samt 

hjemmesidehenvisning d. 18. juli 2019 

 

http://www.novafos.dk/

