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Tømning af bundfældningstanke i Middelfart Kommune. 
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1. Vedtægtens område 

 

1.1 Vedtægten er udarbejdet i henhold til: 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelse m.v. efter kapitel 3 og 4 i Lov om Miljøbeskyttelse, 

Lov om betalingsregler spildevandsselskaber mv. og Betalingsvedtægt for Middelfart 

Spildevand. 

 

1.2 Samtlige ejendomme i Middelfart Kommune med bundfældningstanke er omfattet af 

vedtægten, med mindre der er indgået aftale om kontraktligt medlemskab med Middelfart 

Spildevand. For bundfældningstanke omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7a i Lov 

om betalingsregler for spildevandsselskaber mv. er Middelfart Spildevand ansvarlig for 

tømningen. 

 

2. Grundejerens forpligtigelser 

 

2.1 Enhver ejer af ejendom med bundfældningstank har pligt til efter de fastsatte 

retningslinjer at lade denne kontrollere og tømme ved Middelfart Spildevands foranstaltning. 

 

2.2. Deltagelse i Middelfart Spildevands tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for, i 

henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre at bundfældningstanken fungerer 

miljømæssigt forsvarligt. 

 

2.3 Ejeren er forpligtet til at give adgang for Middelfart Spildevands repræsentanter til at 

udføre arbejdet og sikre den fornødne adgang for personel og materiel til tømning af 

bundfældningstanken. 

 

2.4 Det påhviler ejere af bundfældningstanke at overholde følgende: 

 

- Pladsen omkring tanken skal holdes i ryddelig stand således, at tømningen kan foregå 

uhindret. 

- Tankdæksel skal være i terrænhøjde og må ikke veje over 50 kg. Tankdæksel af beton 

skal være gravet helt fri, så det er unødvendigt at anvende graveredskaber for at åbne 

dækslet i forbindelse med tømningen. 

- Adgangsvejen skal være kørefast i tømningsperioden og beskåret for beplantning i 3,6 m 

bredde og 4 m højde. 

- Afstanden mellem kørefast vej og bundfældningstanken må ikke overstige 50 m. 

- Er disse forhold ikke i orden vil der blive opkrævet for forgæves kørsel. 
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