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Omegnshaveforeningen Kvistgård 

Regler for etablering af samletank i OF Kvistgård 

Jævnfør deklaration for OF Kvistgård § 6 punkt 3 har Helsingør Kommune afgivet en principiel tilladelse til 
etablering af samletanke i foreningen. Betingelsen herfor er at der stadig skal meddeles individuel tilladelse 
til hvert enkelt medlem fra Helsingør Kommune. Forud for kommunens godkendelse skal etablering af 
samletank godkendes af Omegnens Fritidshaveforening i Gothersgade (OF).  

Etableringen af samletank er alene det enkelte medlems ansvar, og må ikke medføre nogen form for 
omkostning for OF Kvistgård eller OF. Det er endvidere ene og alene det enkelte medlems ansvar, at alle 
regler og krav er overholdt, og kan på ingen måde ligge OF Kvistgård eller Omegnes Firtidshaveforeningen til 
last.  

Mindste krav 

Nedenstående krav skal være opfyldt for at OF kan godkende etablering af samletank hos det enkelte 

medlem. Medlemmet skal sikre, at deklarationens §6 punkt 3 overholdes.  

Ansøgning 

1. Der skal udarbejdes en ansøgning til Helsingør Kommune og det kræver en tilladelse efter 

Miljøbeskyttelseslovens § 19. Ansøgningen skal som minimum omfatte: 

a. Beskrivelse af projektet inkl. tegning som er påtegnet af en autoriseret kloakmester. Af 

tegningen skal afstand til bygninger, vej og skel fremgå. 

b. Udfyldt standardskema for etablering af samletank 

c. Udfyldt standardkontrakt om tømning af samletanken, og aftale om minimum en årlig 

tømning. 

d. Grundplanstegning  

 

2. Samletank og rørføring skal indtegnes på grundplanstegning. 

 

3. Samletanken skal som minimum opsamle sort spildevand. Medlemmet kan vælge at lade gråt 

spildevand føre til samletanken. Definitioner på sort og gråt spildevand fremgår af Helsingør 

Kommunes notat om ”Håndtering af spildevand i kommunale kolonihaver - Retningslinjer ved 

nybygning/ombygning” af 22. februar 2013.  Se endvidere OF Kvistgårds retningslinjer.  

 

4. Det påhviler medlemmet at sikre, at der er tilfredsstillende adgangsveje for slamsuger så denne kan 

tømme tanken, herunder at slanger kan nå samletanken fra foreningens veje. Der skal foreligge et 

skriftligt tilsagn/kontrakt fra en slamsugningsvirksomhed om at tømning er mulig. Der må ikke køres 

på stier. 

 

5. Ansøgningen skal sendes til OF Omegnens Fritidshaveforening, Gothersgade 158,1123 

København K. Efter gennemgang fremsender OF ansøgningen til Helsingør Kommune, der vurderer 

om der kan gives en tilladelse. 

 

6. Etablering af samletank må ikke påbegyndes, førend der foreligger skriftlig godkendelse fra Helsingør 

Kommune. 
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7. Samletanken skal være nedgravet, og der skal etableres udluftning. Udluftningen må ikke give 

anledning til lugtgener.  

 

Etablering 

 

1. Samtlige omkostninger til etablering af samletank påhviler den enkelte andelshaver. 

 

2. Samletanken skal være dimensioneret af autoriseret kloakmester, som også skal sikre, at tanken kan 

forankres i jorden, uanset om andelen ligger i et af de våde områder eller ej.  

 

3. Etableringen skal udføres i henhold til de godkendte tegninger m.v. Sker der ændringer hertil skal 

der på ny søges godkendelse af såvel OF som Helsingør Kommune. 

 

4. Etablering af samletank på forenings fællesområder er ikke mulig.  

 

5. Det er kun tilladt at køre på vejene, dette betyder, at det ikke er tilladt at anvende graveredskaber 
såsom gravkøer, rendegraver mm., hvis disse skal ind via stierne. Årsagen hertil, skyldes vores 
drænsystem og højtliggende rørsystem. Overtrædelse kan medføre dagsbøder og erstatningspligt. 

 
6. Når samletanken er etableret skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Helsingør 

Kommune, gerne på blv@helsingor.dk. Herefter afsluttes sagen. 
 
Løbende drift 
 

1. Det påhviler andelshaveren at sikre at samletanken tømmes efter behov. Dog minimum en gang 

årligt.  

 

2. Samtlige omkostninger til løbende drift påhviler det enkelte medlem, herunder oprydning efter evt. 

udsivning eller lignende. Skulle foreningen være nødsaget til at foretage sig handlinger til at stoppe 

udsivning m.v. vil omkostninger herved blive opkrævet hos medlemmet.  Dette gælder tilsvarende 

hvis foreningen har anset det for nødvendigt at få tømt tanken.  

 

3. Slamsugers samlede vægt må ikke overstige 8 ton, når denne kører på OF’s område. 

 

4. Tømning af tank må kun finde sted fra 1. november til 31. marts. Ekstraordinært kan bestyrelsen give 

tilladelse til tømning udenfor denne periode. 

Gode råd 

Etablering af en samletank kan nemt koste 30-50.000 kr. Det er derfor altid en dog ide at indhente 2 tilbud 

fra autoriserede kloakmestre. Endvidere fra 2 selskaber i forbindelse med tømning af tanken. 
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