
 

NOTAT 
 

 

 

Tømning af udskillere og samletanke - vurdering af tilbud 

Reno Djurs har efter aftale på vegne af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune gen-
nemført et EU-udbud af de kommunale tømningsordninger, der administreres af Reno 
Djurs: 
 
1. Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs 
2. Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs 
3. Tømning af samletanke i Syddjurs.  
 
Der indkom fire tilbud, som er vurderet efter tildelingskriteriet, der var laveste pris. 
 
Norva24 Kloak- og Industriservice A/S har afgivet tilbuddet med den laveste pris for tøm-
ning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg samt tømning og kontrol af fedtudskiller-
anlæg. Opgaven løses også i dag af dette firma. 
 
Djurslands Kloakservise ApS har afgivet det billigste konditionsmæssige tilbud for tømning 
af samletanke. Opgaven løses i dag af Leif M. Jensen A/S. 
 
Tilbuddene fremgår af nedenstående oversigt. 
 

Bydende 

 

 

 

Udvælgelseskriterie 

Norva24 Kloak- 

& Industri- 

service A/S 

Leif M. Jensen A/S Djursland Kloak 

Service ApS 

FKSSlamson 

A/S 

 

Pris entreprise 1  

(DKK ekskl. moms) 
673.000 1.125.100 1.324.000 777.500 

Pris entreprise 2 

(DKK ekskl. moms) 
237.500 316.500 286.250 472.500 

Pris entreprise 3 

(DKK ekskl. moms) 
712.500 

Ikke konditions-

mæssigt  
659.750 665.000 

Rabat ved flere entrepriser 

 

0 0 0 0 

 
Reno Djurs har udsendt agtelsesskrivelse om indgåelse af kontrakt med ovennævnte en-
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resulterede i nedenstående enhedspriser, der svarer til omkostningsægte gebyrer, der skal 
fremsendes til endelig godkendelse i de to interessentkommuners byråd: 
 

Entreprise 1 – Tømning af olie- og benzinudskillere 

Tømningspriser 
Norva24 

 
Nuværende 
situation 

Ændring 
 

Post Beskrivelse 

Enhedspris 
Nyt gebyr for 

2018 
Enhedspris % 

  kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms  

1 Bundtømning af olie- og benzinudskiller 0 – 0,5 m3   650 648,9 0,17  

2 Toptømning af olie- og benzinudskiller 0 – 0,5 m3  250 448,3 -44,23  

3 Tillæg for opsuget affald pr. efterfølgende 1 m3 440 448,3 -1,85  

4 

Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang i 
forbindelse med tømning af olie- og benzinudskiller 
pr. m3  350 358,8 -2,45  

5 Selvstændig tømning af sandfang op til 1 m3 700 703 -0,43  

6 
Tillægspris pr. efterfølgende m3 opsuget sand ud-
over 1 m3 ved selvstændig tømning af sandfang. 350 358,8 -2,45  

 

Entreprise 2 – Tømning af fedtudskillere 

Tømningspriser 
Norva24 

 
Nuværende 
situation 

Ændring 
 

Post Beskrivelse 

Enhedspris 
Nyt gebyr for 

2018 
Enhedspris % 

  kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms  

1 Tømning af fedtudskiller 0 – 0,5 m3   350 378,6 -7,55  

2 
Mængde affald opsuget Tillægspris pr. efterføl-
gende 1 m3  100 100,3 -0,30  

3 

Tillægspris for samtidig bundtømning af slamfang i 
forbindelse med bundtømning af fedtudskiller pr. 
m3  650 703 -7,54  

 

Entreprise 3 – Tømning af samletanke 

Tømningspriser 
Djurslands 
Kloakservice 

Nuværende 
situation 

Ændring 
 

Beskrivelse 

Enhedspris 
Nyt gebyr for 

2018 

Enhedspris % 

 kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms  

Anstillingsgebyr til entreprenøren (kr. pr. tømning) 305 308,80 -1,23  

Tømningsgebyr til entreprenøren (kr. pr. tømt m3) 105 112,15 -6,38  

Tillægspriser:    

Tillæg for kortvarsling (tømning samme dag som bestil-
ling) (kr. pr. tømning) 400 134,66 197,04  
Tillægspris for tømning lørdage, søndage og helligdage. 
(kr. pr. tømning) 600 344,14 74,35  

 

 


