
Bestyrelsesmøde
Gribvand Spildevand A/S

23. oktober 2015

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og 
septiktanke til godkendelse

1 Indstilling
Alle beløb i denne indstilling er ekskl. moms.

Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om 
indførelse af en obligatorisk tømningsordning for alle ukloakerede ejendomme i 
Gribskov Kommune. De i indstillingen nævnte priser for behandling og 
administrationsbidrag ligger fast for 2017, mens priserne for indsamling af slam og 
spildevand, alle først kan oplyses efter gennemført udbud der p.t. er i gang. Priserne 
forventes at foreligge i slutningen af december 2016.

Indstilling
Ledelsen indstiller følgende takster for 2017 til godkendelse, idet det bemærkes, at de
øvrige takster, der fremgår af denne redegørelse, alle er omfattet af igangværende 
udbud og først foreligger senere på året.

Samtlige takster er angivet nedenfor i tabel 1.

*) Administratonsbidraget for 2017 udgør 152,- kr./ejendom der får tømt tank i 2017.
Sommerhuse, der ikke får tømt tank i 2017, betaler ikke administrationsbidrag. Beløbet angivet til højre 
for administrationsbidraget er det bidrag der konkret bliver opkrævet i 2017 efter modregning af 
over-/underskud fra 2015.

Tabel 1:Gribvand Spildevand A/S´ faste og variable behandlingsbidrag for samletanke og septiktanke der
tømmes ved slamsuger og ved KSA samt bidrag til administration for samletanke og septiktanke for 2017
ekskl. moms. 

Stigningen i administrationsbidraget fra 139,- kr. til 152,- kr. (før indregning af 
overskud fra 2015) skyldes, at antallet af ejendomme er faldet og at priserne er 
forudsat at stige med 3%.

Tidligere (2015 og tidligere år) var administrationsbidraget indregnet i 
behandlingsbidraget, men det er nu særskilt opgjort, for at sikre at også de 
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ejendomme der får tømt tanke ved KSA, kommer til at betale for administrationen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende 

• Taksterne for indsamling ved almindelig slamsuger og KSA-vogn samt diverse 
tillæg for tunge dæksler mv., når disse foreligger efter udbud ultimo december 
2016. Der kontraheres med den entreprenør der tilbyder den laveste samlede 
pris.

• Taksterne for tømningsordningerne, som de er angivet til sidst i dette punkt. 
Det bemærkes, at behandlingsbidragene er uændret i forhold til 2016. Eftersom
at Helsinge Renseanlæg nu er 25% lavere belastet end i 2015 på grund af at 
der ikke længere tilkøres uvedkommende slam mv., bør prisen pr. PE stige 
tilsvarende. Gribvand Spildevand A/S vil gerne analysere faldet i belastningen 
og de afledte driftsomkostninger, før behandlingsbidraget ændres. Hvis det 
viser sig, at bidraget skulle have været højere i 2017, reguleres dette i de 
efterfølgende år.

• Budgettet for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder 
bidrag for behandling af slammet. Budgettet udgør 37.495,- kr. for behandling 
og 14.320,- kr. til administration. Budgettet for indsamling kendes endnu ikke 
jf. 1. bullet.

• Budgettet for septiktanke der tømmes ved KSA-vogn. Budgettet udgør 
279.240,- kr. til administration. Budgettet for indsamling kendes endnu ikke jf. 
1. bullet. 

• Budgettet for samletanke, herunder bidrag for behandling af slammet. 
Budgettet udgør 126.292,50 kr. for behandling og 60.390,- kr. til 
administration. Budgettet for indsamling kendes endnu ikke jf. 1. bullet.

Omsætningen modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne 
hver især er ”hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsloven. 

Omsætningerne indeholder overskud fra 2015 på ca. 18.000,- kr. for septiktanke og 
overskud på 8.000,- kr. for samletanke.

2 Grundlag for beregning af bidragene

Nærværende beregning af budget og takster for tømningsordningerne, baserer sig på 
de samme forudsætninger og uændret lovgrundlag som 2016. Dog er antallet af 
ejendomme, der omfattes af ordningerne reduceret, som følge af diverse kloakeringer.

Der henvises til bilag 1 for en nærmere redegørelse for fastsættelsen af taksterne 
omfattet af indstillingen, herunder hvorledes over-/underskud fra 2015 er indregnet.

Beregningen af bidrag baseres på følgende oplysninger:

• Antal af tanke der forventes tømt i 2016
• Faktiske driftsudgifter ved behandling af spildevand og slam i 2015 til beregning

af behandlingsbidrag for 2017. På grund af ophør med tilkørsel af 
uvedkommende slam mv. til Helsinge Renseanlæg, er belastningen af 
renseanlægget faldet med ca. 25%. Umiddelbart burde behandlingsbidraget pr. 
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PE stige nærmest tilsvarende, men det er valgt at fastholde 
behandlingsbidraget fra 2016 til 2017, indtil der er fuldt overblik over faldet i 
belastningen og effekten på driftsomkostningerne. Hvis behandlingsbidraget for 
2017 viser sig at være for højt, tages der højde for dette i efterfølgende års 
fastsættelse af bidraget.

• Faktiske afholdte administrationsudgifter i 2016 (Q1-Q3 estimeret op til hele år)
til beregning af administrative bidrag i 2017

• Overskud fra 2015 til indregning i de administrative bidrag for 2016

Det er således det aflagte regnskab for 2015, der danner økonomisk grundlag for 
bidragene i 2017 (Bortset fra de administrative omkostninger).

Den samlede omsætning i de to ordninger, indgår i Gribvand Spildevand A/S´ budget 
for 2017.

Antallet af tanke, der skal tømmes, er reduceret i forhold til 2016, fordi en del 
ejendomme er blevet kloakeret. Reduktionen er skønnet inden for en usikkerhed på 
+/- 10 ejendomme, hvilket er rigeligt præcist til at opstille budgettet og taksterne.

3 Terminologi
Der anvendes følgende terminologier i dette notat:

Samletank: 
Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulvafløb samles og køres til rensning på 
renseanlæg ved tankvogn.

Septiktank:
Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulvafløb samles i en tank, og hvor der sker 
en biologisk nedbrydning af en del af forureningen, og resten nedsives i jorden. 
Tanken tømmes for slam ved slamsuger en gang årligt (helårshuse) eller hvert andet 
år (sommerhuse).  Ejendomme med septiktanke er i BBR registreret som kode 29, 30 
og 32.

Septiktank benævnes også som bundfældningstank. I nærværende indstilling 
anvendes betegnelsen septiktank.

4 Bidrag

Der opereres med følgende forskellige bidrag:

• Behandlingsbidrag
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand for behandling af spildevand og slam 
på Helsinge Renseanlæg. Bidraget betales af de ejendomme, der har samletank
og de ejendomme, der har septiktank, og som får tømt tanke ved slamsuger og
hvor behandling af slammet sker på Helsinge Renseanlæg. Bidragene er jf. 
ovenstående indstilling.

3



Bestyrelsesmøde
Gribvand Spildevand A/S

• Indsamlingsbidrag
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for tømning af tanke, der får 
behandlet spildevand og slam på Helsinge Renseanlæg. Bidraget betales af de 
ejendomme, der har samletank, og de ejendomme der har septiktank og som 
får tømt tanke ved slamsuger. Bidragene er i henhold til afholdt licitation i 2016.

• KSA-bidrag
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for indsamling og behandling af 
slam fra de septiktanke, der tømmes ved KSA-metoden. Bidraget svarer til det 
bidrag som vognmanden opkræver, og dækker vognmandens udgifter til 
tømning og behandling af slammet. Disse ejendomme betaler derfor ikke 
behandlingsbidrag til Gribvand Spildevand A/S. Bidragene er i henhold til 
afholdt licitation i 2016.

• Administration
Bidrag som alle tilsluttede ejendomme, der benytter ordningerne i 2014, betaler
til Gribvand Spildevand A/S for administration af ordningen. Bidragene er jf. 
ovenstående indstilling.
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Økonomien i de to tømningsordninger er opbygget af forskellige komponenter af 
ovenstående bidrag. 

Andre tanke end septiktanke og samletanke

Slam fra sivebrønde for gråt spildevand og køkkenbrønde
Ejendomme med septiktank eller ejendomme, der er tilsluttet spildevandskloakken, 
afregnes ikke for behandling af slam fra sivebrønde til gråt spildevand og 
køkkenbrønde, fordi behandlingsbidraget dækker alt spildevand fra ejendommen.

Ejendomme med samletank afregnes variabelt bidrag for behandling af slam fra 
sivebrønde til gråt spildevand og køkkenbrønde, fordi det variable behandlingsbidrag 
afregnes pr. m3 tilkørt slam/spildevand.

Ejendomme, der hverken har septiktank eller samletank, afregnes variabelt bidrag for 
behandling af slam fra sivebrønde til gråt og sort spildevand og køkkenbrønde.

Slam fra sivebrønde og køkkenbrænde afregnes variabelt bidrag for behandling af 
septisk slam pr. m3.

I alle tilfælde betaler ejendommene for tømning af sivebrønde og køkkenbrønde i 
henhold til takstbladet.

Slam fra toiletvogne
Afregnes efter det variable behandlingsbidrag for samletanke.

Slam eller spildevand tilkørt fra anden kommune
Afregnes efter ovenstående principper.
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Bilag 1 Beregning af bidrag
Indledningsvist introduceres begrebet "PE": 
PersonEkvivalent (Den forureningsmængde som en person genererer på et år)

Beregningen af bidrag baseres på følgende oplysninger:

• Antal af tanke, der forventes tømt i 2017
• Faktiske driftsudgifter ved behandling af spildevand og slam i 2015 til beregning

af behandlingsbidrag for 2017
• Faktiske afholdte administrationsudgifter i 2015 til beregning af administrative 

bidrag i 2017
• Over-/underskud fra 2015 til indregning i de administrative bidrag for 2017

Det er således det aflagte regnskab for 2015, der danner økonomisk grundlag for 
bidragene i 2017.

B1 Antal tanke der tømmes i 2017

Antallet af tanke, der forventes tømt i 2017, er opgjort ud fra forrige års antal og 
fraregnet de ejendomme, der er blevet tilsluttet kloakken i 2016.

Antallet i tabellen er under hensyn til, at sommerhuse kun får tømt septiktanke hvert 
andet år. I tabellen er sommerhuse og helårshuse slået sammen, da der ikke er nogen
forskel på udgifterne ved tømning af tanke ved de to typer ejendomme.

Nedenstående tabel B1viser antal ejendomme med tanke og forventningerne til antal 
tømninger i 2017:

Tabel B1 Antal tømninger som forventes i 2016. 
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B2 Behandlingsbidrag for ejendomme der får behandlet spildevand og 
slam på Helsinge Renseanlæg

Bidraget beregnes med udgangspunkt i prisen for rensning af 1 PE. 

Miljøbeskyttelsesloven fastsætter ikke præcise regler for beregning af størrelsen af 
behandlingsbidragene. Det nærmeste, man kan læne sig op af, er, at der er tale om 
en brugerfinansieret virksomhed, der økonomisk skal hvile i sig selv. I en offentlig 
brugerfinansieret ordning skal alle brugere sikres ens service for ens betaling. På den 
baggrund kan det begrundes, at brugerne af tømningsordningerne, skal bidrage til 
dækning af de samme udgifter, som de brugere der er kloakeret.

Gribvand Spildevand forudsætter derfor, at følgende hovedposter ved behandlingen af 
spildevandet og slammet dækkes, idet det bemærkes, at alle komponenterne i 
behandlingsbidraget kun hidrører udgifter på renseanlægget og ikke som tidligere 
administration:

• Variable omkostninger

• Faste omkostninger

• Afskrivninger

De enkelte udgiftsposter gennemgås i det kommende afsnit.

Det forudsættes, at ejendommene kun skal betale for behandlingen af spildevandet og
slammet på det konkrete renseanlæg, som behandlingen sker på og ikke for drift af 
ledningsnettet eller driften af de øvrige renseanlæg. 

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske belastning af Helsinge Renseanlæg 
i 2015 og de afholdte driftsudgifter for 2015 inkl. omkostninger til mineralisering af 
slam og bortskaffelse heraf til landbruget.

Belastningen af Helsinge Renseanlæg er i 2015 opgjort til ca. 12.000 PE med 
baggrund i de årlige 24 tilløbsanalyser tillagt de tilkørte slam- og spildevandsmængder
fra ukloakerede ejendomme (9.500 PE henholdsvis 2.500 PE). 

Belastningen er faldet i forhold til foregående år, hvilket skyldes at færre ejendomme 
kører septisk slam og spildevand til renseanlægget som følge af tilslutningerne på 
Sandet.

Belastningen er tillige i særdeleshed faldet som følge af, at der ikke længere tilkøres 
affald med slamsugere ud over hvad der har baggrund i Gribvand Spildevand A/S. 
Tilkørslen af affald ophørte omkring sommeren 2015.

Den lavere belastning er så markant, at det vil betyde en stigning i 
behandlingsbidraget på op mod 25%. 

Det er dog valt at fastholde behandlingsbidraget i 2017 som for 2016, da faldet i 
belastningen og de deraf afledte stigende driftsudgifter pr. PE, ønskes ordentligt 
analyseret og kvantificeret. Skulle det vise sig, at der i 2017 opkræves for høje 
behandlingsbidrag, vil dette blive korrigeret ved fastsættelsen af bidraget for 
efterfølgende år.

I det der henvises til grundlaget for fastsættelsen af behandlingsbidraget for 2016, 
fastholdes nedenstående behandlingsbidrag for 2017, dog med det forbehold, at skulle
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bidragene vise sig at være for høje, vil der blive korrigeret herfor i de efterfølgende år.

Variable og faste omkostninger samt afskrivninger pr. PE

Ovenstående opsummeres som følger:

Variable omkostninger:

Drift af renseanlæg, slammineraliseringsanlæg
og bortskaffelse af slam:            94.30 kr./PE

Faste omkostninger:

Faste omkostninger ved rensning   87,85 kr./PE

Afskrivninger:

Afskrivninger renseanlægget og
slammineraliseringsanlægget:     192,80 kr./PE

I alt 374,95 kr./PE
=========

B3 Beregning af behandlingsbidrag

B3.1 Behandlingsbidrag for septiktanke der tømmes ved almindelig 
slamsuger

Behandlingsbidraget for septiktanke er opgjort til 374,95 kr. 

B3.2 Behandlingsbidrag for samletanke

Byrådet vedtog i december 2010, at samletanke skal afregnes efter et fast og et 
variabelt behandlingsbidrag. 

Fast årligt behandlingsbidrag for samletanke

Det faste behandlingsbidrag er opgjort til 280,65 kr. (afskrivninger og faste 
driftsudgifter) på Helsinge Renseanlæg, som er det anlæg, der modtager og behandler
spildevandet fra samletankene.

Variabelt behandlingsbidrag for samletanke

Erfaringen fra tidligere år peger i retning af, at belastningen fra ejendomme med 
samletanke svarende til 1,25 PE, ud fra den tilkørte spildevandsmængde. 

Det variable behandlingsbidrag er beregnet efter de omkostninger, der er direkte 
afhængige af de tilkørte spildevandsmængder – dvs. de variable udgifter til rensning 
af spildevand og behandling af slam på Helsinge Renseanlæg, jf. ovenstående afsnit. 
Bidraget er beregnet til 94,30 kr. x 1,25 = 117,88 kr.

Det variable behandlingsbidrag skal dække en forventelig samlet årlig udgift på kr. 
70.725,- kr. (600 ejendomme *1,25 *94.30). 

Udgiften skal dækkes hjem over en forventelig tilkørt vandmængde på 7.200 m3 
(forventet ud fra konkret tilkørte mængder de foregående år på 12 m³/ejendom) 
hvilket genererer et variabelt behandlingsbidrag på 9,80 kr./m3.
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B4 Administrationsbidrag

De administrative omkostninger omfatter drift af FAS-systemet, rådgivning og løn til 
medarbejder i forbindelse med borgerbetjening og information.

Budgettet for 2016 var på 369.200 kr.

Et estimat på udgifterne i 2016 baseret på Q1-Q3 antyder at forbruget kommer til at 
ligge på ca. 380.000 kr., altså stort set på budget. Budgettet er nedenfor specificeret 
og svarer til tidligere års budget reguleret for en stigning på ca. 3 %.

Udgifterne forventes at fordele sig som følger:

 

Tabel 7 Administrative udgifter

Med de i alt ca. 2.500 ejendomme, der skal omfattes af tømningsordningen i 2015, 
bliver administrationsbidraget i gennemsnit pr. ejendom på 152,00 kr. Dette er 13 kr. 
højere end sidste år og skyldes at antallet af ejendomme er faldet med 6% og at der 
er indregnet en prisstigning på 3%. De fleste af ovenstående poster er ikke særligt 
afhængig af antallet af ejendomme, så færre ejendomme sætter sig naturligt i en lidt 
højere takst.

Det antages, at alle typer af ejendomme belaster de administrative udgifter 
ligeværdigt.

B5 Over-/underskud fra 2015

Af årsregnskabet for Gribvand Spildevand A/S for 2015, figurerer et overskud i 
ordningen for samletanke på 8.000,- kr. og et overskud i ordningen for septiktanke på
18.000,- kr. 

Disse overskud indregnes ved beregningen af de administrative bidrag.

De administrative bidrag for samletanke er jf. ovenstående fastsat til 152,00 kr. for 
2017. Inddækning af overskud fra 2015 på 8.000 kr. på 450 ejendomme bliver 152,00
kr. – 17,80 kr. = 134,20 kr. 

De administrative bidrag for septiktanke er jf. ovenstående fastsat til 152,00 for 2017.
Inddækning af overskud fra 2015 på 18.000,- kr. på 2.050 ejendomme bliver 152,00 
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kr. – 8,80 kr. = 143,20 kr. 

B6 Omsætning i 2017

Omsætningen i 2017 i de to ordninger er nedenfor opgjort.

B6.1 Omsætning for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger

Behandlingsbidrag for septiktanke 
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Behandlingsbidraget for septiktanke er opgjort til 374,95 kr. jf. afsnit B3.1. Antallet af 
ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 100.

Samlet omsætning af behandlingsbidrag udgør 37.495,- kr.

Indsamlingsbidrag for septiktanke 
(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Indsamlingsbidrag for septiktanke udgør efter udbud xxx,- kr. Antallet af ejendomme, 
der forventes at deltage i ordningen, udgør 100.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag udgør xxx,- kr.

Administrationsbidrag for septiktanke
Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det 
forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for septiktanke er opgjort til 143,20 kr. pr. ejendom jf. afsnit 
B4. Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 100.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 14.320,- kr.

I beløbet er taget højde for overskuddet fra 2015.

B6.2 Beregning af bidrag for septiktanke der tømmes ved KSA

KSA-bidrag for septiktanke 
(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

KSA-bidrag for septiktanke udgør efter udbud xxx,- kr. Antallet af ejendomme, der 
forventes at deltage i ordningen, udgør 1.950.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag udgør således xxx,- kr.

Administrationsbidrag for septiktanke
Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det 
forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for septiktanke er opgjort til 143,20 kr. pr. ejendom jf. afsnit 
7. Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 1.950.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 279.240,- kr.

I beløbet er taget højde for overskuddet fra 2015.
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B6.3 Beregning af bidrag for samletanke

Behandlingsbidrag for samletanke
Behandlingsbidraget for samletanke er opdelt i et fast og et variabelt bidrag.

Det faste bidrag er opgjort til 280,65 kr. jf. afsnit B3.2. Antallet af ejendomme der 
forventes at deltage i ordningen udgør 450.

Samlet omsætning af fast behandlingsbidrag udgør 126.292,50 kr.

Det variable bidrag er opgjort til 9,80 kr./m³. jf. afsnit 8. Ejendomme med samletank 
forventes at producere 12 m³ spildevand årligt, hvilket genererer 5.400 m³ 
spildevand.

Samlet omsætning af variabelt behandlingsbidrag udgør 52.920,- kr.

Indsamlingsbidrag for samletanke 
(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Det er ikke muligt at estimere den samlede omsætning ved tømning af samletankene,
fordi de tømmes efter behov og fordi volumenet af de enkelte tanke varierer.

Indsamlingsbidrag for samletanke er efter udbud xxx,- kr. op til 2,5 m³ og xxx,- 
kr./m³ for yderligere m³. Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen 
udgør 450 og antallet af tømninger forventes at blive 800 (skøn) ledsaget af ekstra 
afregning for 4.300 m³ (skøn) ud over 2,5 m³/tømning.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag (baseret på ovenstående skøn) udgør xxx,- 
kr.

Administrationsbidrag for samletanke
Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det 
forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for samletanke er opgjort til 134,20,- kr. pr. ejendom jf. afsnit
7. Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen udgør 450.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 60.390,- kr.

I beløbet er taget højde for overskuddet fra 2015.
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