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Tømning af samletanke i Syddjurs 

ResuméResuméResuméResumé    
På bestyrelsesmødet den 13. september 2017 fremlagde administrationen resultatet af det 
gennemførte EU-udbud af tre kommunale tømningsordninger, der alle 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.  

 
Efterfølgende har administrationen opdaget, at det til sagen vedlagte bilag (bilag 28) des-
værre indeholder en fejlagtig prissammenligning vedrørende entreprise 3 – tømning af 
samletanke i Syddjurs.  
 
FejlenFejlenFejlenFejlen    
Fejlen består af, at der desværre har indsneget sig en fejl i det oplyste tømningsgebyr til 
entreprenøren i den ”Nuværende situation” under samletanke – se nedenstående uddrag 
af de godkendte gebyrer. 
 

 
 
De angivne 112,15 kr. ekskl. moms pr. m3 i den nuværende situation dækker såvel entrepre-
nørens tømningsgebyr samt behandlingsgebyret til Syddjurs Spildevand. 
 



 

 

2    

Det korrekte tømningsgebyr til entreprenøren i den nuværende situation er alene 44,92 kr. 
(112,15 – 67,23). Ændringen er således +133,74 % og ikke som oplyst i skemaet på -6,38 %. 
 
De oplyste priser er i øvrigt korrekte.  
 
Administrationen anbefaler, at gebyrerne på ny sendes til godkendelse i kommunalbesty-
relsen, da den angivne sammenligning til den nuværende situation ikke var korrekt. Vi har 
udarbejdet en opdaterede oversigt, der også indeholde selve behandlingen af spildevandet 
hos Syddjurs Spildevand A/S: 
 
 
Forslag til nye gebyrer for tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune i 

2018  
Nuværende 

gebyrer i 

2017 

Nye gebyrer i 

2018 

Ændring 

Ydelsesbeskrivelse Kr. ekskl. 

moms 

Kr. ekskl. 

moms 

Kr. ekskl. 

moms 

Anstillingsgebyr til entreprenøren (kr. 

pr. tømning) 

308,80 305,00 -3,80 

Tømningsgebyr til entreprenøren (kr. 

pr. m3) 

44,92 105,00 +60,08 

Behandlingsgebyr hos Syddjurs Spil-

devand A/S (kr. pr. m3) 

67,23 68,78 +1,55 

Tillægspriser:    

Tillæg for kortvarsling (tømning 

samme dag som bestilling) (kr. pr. 

tømning) 

134,66 400,00 265,34 

Tillægspris for tømning lørdage, søn-

dage og helligdage (kr. pr. tømning) 

344,14 600,00 255,86 

 
 
I den forbindelse kan taksten for modtagelse af spildevand, som entreprenøren skal op-
kræve grundejer i 2018 og følgende afregne over for Syddjurs Spildevand, derved også blive 
godkendt. 
 
Reno Djurs plejer at aftale behandlingstaksten med Syddjurs Spildevand – forstået på den 
måde, at taksten årligt indeksreguleres med den ændring i pct., der har været i forhold til 
samme kvartal året før (omkostningsindex for dagrenovation og slamsugning). Ændringen 
fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 har været 2,3 %. 
 
Syddjurs Spildevand har meddelt os, at de gerne vil have taksten reguleret med de 2,3 %. 
 
Behandlingstaksten var i 2017 67,23 kr. pr. m3 ekskl. moms, hvorfor taksten i 2018 vil være 
68,78 kr. ekskl. moms pr. m368,78 kr. ekskl. moms pr. m368,78 kr. ekskl. moms pr. m368,78 kr. ekskl. moms pr. m3. 
 
Tømning af en samletank med f.eks. 2 m3 koster i den nuværende situation samlet 533,10 
kr. ekskl. moms. Med de nye gebyrer for 2018 vil det stige med 119,40 kr. ekskl. moms til 
652,50 kr. ekskl. moms. Stigningen er således 149,25 kr. inkl. moms for tømning af en tank 
med 2 m3. 


