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Indledning 
Horsens Kommune har ca. 870 kolonihaver. Der produceres spildevand i kolonihaverne, idet 

mange er indrettet med køkken og toiletforhold. Spildevandet skal håndteres på en måde, som 

sikrer at det ikke giver anledning til forurening af vandmiljøet, men for en stor dels 

vedkommende har dette ikke været tilfældet.  

 

Som en del af de tiltag der skal være med til at sikre et renere vandmiljø, besluttede Horsens 

Kommune derfor i 2018, at lovlig bortskaffelse af spildevand i kolonihaverne kan ske ved at 

der etableres godkendte samletanke.   

 

Kravet om etablering af samletanke er indarbejdet i de nye lejekontrakter, som er gældende 

fra 1. januar 2018.  

 

Horsens Kommune har indgået en aftale med Kredsen og haveforeningerne om, at alle der har 

en ulovlig spildevandsudledning fra deres kolonihavehuset mv., enten skal sløjfe den ulovlige 

udledning eller etablere en tilladt samletank inden den 1. januar 2021.  

 

På baggrund af de nye muligheder for lovlig bortskaffelse af spildevandet, har Horsens 

Kommune udarbejdet denne orientering, om korrekt spildevandshåndtering i kolonihaverne og 

hvad du skal gøre for at opnå dette.   

 

Bemærk. Denne orientering omhandler ikke håndtering af regnvand, som falder på tage og 

andre overflader, idet dette ikke er omfattet af spildevandsbegrebet. 

 

 

Hvilke spildevandsudledninger er lovlige og hvilke er 
ulovlige 
Hvad må man lovligt lede ud, uden at spildevandet skal ledes til en samletank? 
Det er lovligt at have en havevask, med vandslange til vask af grønsager/frugt mv. som 

udleder vandet på jordoverfladen, forudsat at der ikke anvendes kemikalier i vasken.  

 

Derudover må der ved kolonihavehuset være etableret en udendørs bruser, som har afløb på 

jordoverfladen.  

 

Det er selvfølgelig også lovligt at have en vandslange til vanding af blomster og afgrøder i 

haven.   

 

Campingtoilet/tørkloset 
Det er lovligt at have et campingtoilet/tørkloset der er godkendt til formålet, såfremt der ikke 

er risiko for, at der kan opstå uhygiejniske forhold. Dette gælder både ved brug og ved 

tømning.  Indholdet fra campingtoilettet/tørklosettet skal tømmes i de dertil indrettede 

udslagskummer på fællestoiletterne i haveforeningen.  

 

Hvilket udledninger er ulovlige uden en godkendt samletank? 
Alle former for udledninger af spildevand fra toilet, badeværelse, håndvaske og køkkenvaske, 

opvaskemaskiner og vaskemaskine mv. direkte til vandmiljøet er ulovlige. Det er ligeledes 

ulovligt at nedsive spildevand.  
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Hvad sker der hvis jeg ikke gør noget? 
Horsens Kommune har i en aftale med Kredsen og kolonihaveforeningerne accepteret, at 

forbedringen af spildevandsforholdene ved etablering af samletanke eller ved ophør af 

udledninger, kan ske frem til den 1. januar 2021. Efter denne dato vil kommunen undersøge 

de konkrete spildevandsforhold og håndhæve eventuelle ulovlige forhold.  

 

Aftalen gælder ikke ved klager over ulovlige spildevandsforhold, herunder uhygiejniske forhold, 

samt konstaterede ulovlige spildevandsanlæg, de vil blive sagsbehandlet efterhånden som 

kommunen får kendskab til disse. 

  

Alle de kolonihavehuse, hvor der efter den 1. januar 2021 er en ulovlig udledning af 

spildevand, vil kunne forvente at modtage en indskærpelse om det ulovlige forhold, samt et 

påbud om at lovliggøre den ulovlige spildevandsudledning.  

 

Det varslede påbud vil efter en høringsperiode blive meddelt endeligt. Såfremt påbuddet ikke 

efterkommes indenfor fristen, må det forventes at kommunen anmelder sagen til politiet.  

 

Hvis du ikke ønsker at etabler en samletank 
Hvis du ikke ønsker at etablere en samletank til afledning af spildevand, skal alt udledning af 

spildevand fra kolonihaven straks stoppes.  

 

Det er vigtigt at du sørger for at få dokumentation fra din autoriseret kloakmester på, at 

udledningen af spildevand fra kolonihaven er korrekt og permanent stoppet.   

 

Dokumentationen du skal bede om, skal være i form af billeder der viser at 

spildevandsledningerne er afproppet korrekt og permanent. Samtidig skal du bede om en 

skriftlig redegørelse samt en kloaktegning, der forklarer forholdene i kolonihaven. 

Redegørelsen og kloaktegningen skal være påført stempel/underskrift fra den autoriserede 

kloakmester.  

 

Dokumentationen skal du beholde, så du kan fremvise dette til kommunen, hvis de anmoder 

om dette på et tidspunkt. 

 

Hvordan etablerer jeg en samletank? 
Betingelsen for at etablere en samletank er, at du forinden har søgt og fået en 

spildevandstilladelse fra Horsens kommune, til den konkretet samletank. Du kan på bilag 1 se 

hvilken procedure du skal igennem, i forbindelse med at du ønsker at etablere en samletank. 

 

Du skal starte med at søge om tilladelse til etablering af en samletank (spildevandstilladelse). 

Ansøgning skal ske via ansøgningsportalen Byg og Miljø – www.bygogmiljø.dk  

 

Når du har modtaget spildevandstilladelsen, kan du gå i gang med at etablere samletanken. 

Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kommunen anbefaler at man får en 

autoriseret kloakmester til at ansøge om etablering af samletanken.  

 

Størrelse af samletank 
Horsens Kommune har ingen holdning eller anbefalinger til hvor stort en samletank skal være.  

Når størrelsen bestemmes skal man dog gøre sig overvejelser om, hvor meget spildevand man 

producerer på årsbasis, da tankens størrelse og mængden af spildevand har betydning for 

antallet af årlige tømninger af samletanken og dermed for udgiften til at drive anlægget.  

 

Samletanken vil blive omfattet at den kommunale tømningsordning -  Se afsnittet om 

tømningsordning for nærmere oplysninger.  

http://www.bygogmiljø.dk/
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Typer af samletanke der kan godkendes 
Der kan benyttes samletanke som enten er godkendt af prøvnings udvalg for olietanke (PUFO) 

eller som er CE-mærkede. Der skal i forbindelse med ansøgningen om etablering af tanken, 

indsendes dokumentation herfor. 

 

Har den ønskede samletank ikke en af de to overnævnte godkendelser, skal følgende være 

opfyldet for at kommunen kan godkende samletanken. 

 

Der skal sammen med ansøgningen indsendes følgende dokumentation: 

 Overensstemmelse erklæring + CE-mærkningen på den bundfældningstank, som 

samletanken er sammenlignelig med.  

Eller  

 Testrapport fra Teknologisk institut eller lignende rapport fra andre lande. De skal være 

på dansk (En ydeevne rapport er ikke nok). 

 

Samletanke i beton  
Samletanke i beton kan tillades, forudsat der indsendes konstruktionstegninger. Bemærk at 

der ved den efterfølgende færdigmelding, også skal fremsendes dokumentation på at tanken 

er tæthedsprøvet, samt at den er konkluderet tæt. 

 

Eksisterende bundfældningstanke og samletanke 
Inden det kan afgøres, om en eksisterende bundfældningstank kan godkendes som en 

samletank, eller om en eksisterende ikke anmeldt samletank kan lovliggøres, skal tanken 

undersøges af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal undersøge og indsende 

følgende oplysninger sammen med ansøgningen: 

 

 Producentnavn og typebetegnelse for tanken. 
 Tankens størrelse. 

 Dokumentation på tankens egnethed til samletank. 

 Resultat af tæthedstest, som viser at tanken er fundet tæt. 

 Tanken skal undersøges for om materialet er angrebet, eller om tanken på anden måde 

ikke er egnet som samletank. Resultatet af undersøgelsen medsendes.  

 Det skal oplyses om det praktisk er muligt at afproppe tanken, så den kan anvendes til 

samletank 

 Det skal oplyses om det er praktisk muligt, at anvende tanken som samletank i forhold 

til tømning og størrelse. 

 

Horsens Kommune anbefaler ikke, at man benytter en eksisterende ældre bundfældningstank 

til samletank.   

 

 

Færdigmelding af samletank  
Når kommunen har meddelt en spildevandstilladelse til etablering af samletanken og 

kloakmesteren har etableret den, skal arbejdet færdigmeldes til Horsens Kommune. Det er 

tankejerens eget ansvar, at få indhentet en færdigmelding fra den autoriserede kloakmester. 

Færdigmeldingen skal sendes til Horsens Kommune via den tidligere oprettet ansøgningssag i 

Byg og Miljø. 
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Tømning af samletanke 
Den kommunal tømningsordning 
Det er vedtaget af Horsens Kommune, at tømning af godkendte samletanke fra kolonihaverne 

skal indgå i den kommunale tømningsordning, som reguleres via et tømningsregulativ. 

Regulativet udarbejdes af Horsens Kommune og Samn Forsyning ApS.  

 
Det seneste tømningsregulativ er fra 1. januar 2019 og omfatter også kolonihaverne i Horsens 

Kommune. Der kan i regulativet læses om hvordan ordningen fungerer og om de regler og 

vilkår, som gælder for tømning af samletanke i kolonihaverne. Regulativet findes på Samn 

Forsynings hjemmeside – www.samn.dk  

 

Det er Samn Forsyning ApS som gennemfører tømningsordningen og tømmer tankene, mens 

Horsens Kommune varetager myndighedsdelen og sikrer at kolonihaverne tilmeldes ordningen.  

Det betyder at hvis du har spørgsmål vedr. tømning, brug for ekstra tømning eller hvad det 

koster at få tømt mv., så er det Samn Forsyning du skal kontakte.  

 

Horsens Kommune er myndighed, hvis der er problemer med en tank, som f.eks. ikke fungerer 

efter hensigten eller der ikke er adgang til tanken, når den skal tømmes mv.  

 

Det er besluttet at samletankene i kolonihaverne, skal tømmes fast en gang årligt og efter 

behov. Som en del af den årlige tømning vil samletanken blive kontrolleret for synlige fejl og 

mangler.  

 
Ønsker du varsling om tømningen, skal du tilmelde dig Samn Forsyning ApS´s 

varslingssystem. Dette skal gøres via Samn Forsynings hjemmeside - www.samn.dk. 

 

Det er tankejerens ansvar, at rekvirere yderligere tømning i det omfang, der er nødvendigt for, 

at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Anmodning om ekstra tømning skal ske til Samn 

Forsyning med mindst 3 dags varsel.  

 

Der må ikke rekvireres tømning af andre end Samn Forsyning ApS. 

 

Adgangsveje for slamsuger til tømning af samletank 
 

Du har som ansøger ansvaret for at undersøge om vejen er bred nok og egnet til kørsel med 

en slamsuger, således at det er muligt at tømme samletanken gennem den kommunale 

tømningsordning. Er du i tvivl om vejens egnethed kan du kontakte din udlejer 

(Kolonihavekredsen). 

 

Fra adgangsvejen for slamsugeren til samletanken må der max være 20 meter.  Til orientering 

vil der ikke kunne dispenseres fra dette krav. Kravet er sat for at forbedre arbejdsmiljøet for 

medarbejderne i tømningsfirmaet. 

   

Tankejer er forpligtet til at sørge for fri adgang til samletanken. 

 

Samletanke skal være placeret således, at disse kan være tilgængelige for inspektion, pasning 

og tømning. Det vil sige, at der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at der 

sikres hensigtsmæssige arbejdsforhold for personel samt, at tømning kan foregå uden særlig 

risiko for skade på beplantning, hegn og lignende.  

 

I forbindelse med tømning må tankejer således tolerere almindelig fremføring af 

slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning 

m.v. Hegn og porte skal være åbne og arealet skal være friholdt for hunde og andre dyr. 

 

http://www.samn.dk/
http://www.samn.dk/
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Hvis der ikke er uhindret adgang til tanken på tømningstidspunktet, opkræves et gebyr for 

forgæves kørsel i henhold til takstbladet. 

 

I Tømningsregulativet kan der læses mere om de vilkår og regler, som gælder for tømning af 

samletanke i kolonihaverne på Samn Forsynings ApS hjemmeside – www.samn.dk. 

 

Priser for tømning af en samletank 
Det er Samn Forsyning ApS som årligt fastsætter prisen for tømning af samletanke. Den 

aktuelle pris kan ses på forsyningens hjemmeside - www.samn.dk. 

 

Hvis du har spørgsmål vedr. tømning, brug for ekstra tømning eller hvad det koster at få tømt 

mv., så er det Samn Forsyning du skal kontakte.  

 

 

Kontaktpersoner  
 

Ønsker du at bestille en ekstra tømning af samletank eller har spørgsmål til selve tømningen 

mv. kan du kontakte: 

 

Samn Forsyning ApS 

Alrøvej 11 

8700 Horsens 

 

Tlf. nr.: 76 26 87 00 

 

Har du spørgsmål vedr. spildevandsforhold i dit kolonihavehus, kan du kontakte følgende 

personer ved Horsens Kommune: 

 

Heidi Agerskov: Mail: hag@horsens.dk 

Karina Egebjerg: Mail: kae@horsens.dk  

 

Horsens Kommune 

Rådhustorvet 4 

8700 Horsens 

 

Telefon: 76 29 29 29 

www.horsens.dk 

 

 

 

Bilag 
Bilag 1: Oversigt over proceduren for ansøgning, etablering og færdigmelding af samletank i 

kolonihaver. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samn.dk/
http://www.samn.dk/
mailto:hag@horsens.dk
mailto:kae@horsens.dk
http://www.horsens.dk/
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Bilag 1.  
Procedure for ansøgning, etablering og færdigmelding af 
samletank i kolonihaver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Inden der etableres en samletank, skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra 

Horsens Kommune. 

Kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal søges på det 

digitale ansøgningsskema via Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk)  

2) Som en del af ansøgningen skal der indsendes en kloaktegning, hvor afstand 

til skel, tankens placering, ledning fra huset mv. fremgår. 

Der skal indsendes datablad på samletanken (fabrikat, type/nr.), så det kan 

vurderes, om den pågældende tank er egnet til formålet. 

Det skal fremgå, hvilken type spildevand, der ledes til samletanken. Alt 

spildevand fra toilet, håndvask, bruser, køkkenvask, vaskemaskine, 

opvaskemaskine mv. skal ledes til tanken, mens tag- og overfladevand IKKE 

må ledes til samletanken 

3) Horsens Kommune behandler sagen, når der forligger en fyldestgørende 

ansøgning. 

4) Først når Horsens Kommune har behandlet sagen og kolonihaveejeren har 

modtaget en skriftlig spildevandstilladelse til etablering af samletank, samt 

kloakmesteren har modtaget en kopi af tilladelsen, må kloakmesteren udføre arbejdet. 

Tilladelsen indeholder krav til etableringen og drift mv. af tanken. 

5) Når kloakarbejdet er udført, skal kloakmesteren færdigmelde arbejdet, via 

Byg og Miljø. Det er først når Horsens Kommune har modtaget en 

fyldestgørende færdigmelding, at sagen afsluttes og forholdene betragtes som 

endelig godkendt. Det er tankejeres ansvar at kloakmesteren får indsendt en 

færdigmelding. 

http://www.bygogmiljoe.dk/

