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Sæby den 10. januar 2013 

 

Ny tømningsordning af septiktanke i Frederikshavn Kommune. 
 

Med baggrund i Forsyningens brev af 11. december 2012 til husejere med septiktanke, trixtanke 

m.m. føler flere lokale grundejerforeninger anledning til samlet, at bede Forsyningen om et møde 

inden den nye ordning træder i kraft. Grunden til det ønskede møde er, at mange af vore 

medlemmer finder de udsendte informationer mangelfulde og misvisende. 

 

Det undrer os, at der i foråret 2012 blev udmeldt at der var frit valg af entreprenør til tømning af 

vore septiktanke. Flere medlemmer har med baggrund heri indgået faste aftaler med lokale 

entreprenører om tømning. Samtidig udbyder Forsyningen dette arbejde i licitation, der 

efterfølgende bliver tildelt det fynske kloakfirma FKSSlamson. Dette sker uden at orientere de 

enkelte husejere. Samtidig beslutter Forsyningen at pålægge den enkelte husejer et 

administrationsbidrag på 312,50 kr. pr. tømning. Dette bidrag svarer til 46 % af den samlede 

tømningsudgift for at få tømt en septiktank. Et for os svimlende beløb. I alt i størrelsesordenen 

1.750.000,- kr. for de 5.605 berørte husstande). 

 

Vi lægger ikke skjul på, at vi betvivler lovligheden og rimeligheden i den måde at Forsyningen har 

håndteret denne sag på. Som borgere i kommunen må vi bede Forsyningen være åben og fremlægge 

det materiale, som har dannet grundlag for Forsyningens beslutning, herunder valg af fynsk 

kloakfirma FKSSlamson og beregningsgrundlaget for administrationsbidraget til alle husstande. 

1. Vi beder således Forsyningen om aktindsigt i hele sagen. 

• Forsyningens udbudsmateriale med forudsætninger og betingelser 

• Hvor mange septiktanke har Forsyningen forudsat i licitationsbetingelserne og er Forsyningen 

erstatningspligtig overfor FKSSlamson såfremt disse ikke kan opfyldes 

• Tilbud fra FKSSlamson med forudsætninger og betingelser 

• Hvilke elementer har Forsyningen vægtet højest ved valget af det fynske kloakfirma kontra lokale 

entreprenører og arbejdspladser 

2. Hvordan har Forsyningen beregnet, at det fremtidige administrationsbidrag skal være 312,50 kr. 

pr. tømning 

• Vi beder om en klar specifikation af det samlede administrationsbeløb på 312,50 kr.  

• Såfremt der indgår en gangs investeringer i teknik, er der så forventninger om at bidraget fremover 

bliver billigere 



3. Kræver den nye styring af tømningsordning øgede krav til lokale kloakentreprenører for at kunne 

håndtere fremtidige tømninger  

• pålægger Forsyningen disse entreprenører nye investeringer eller kan hidtidig teknik forsat 

anvendes 

4. Har Forsyningen nye planer eller planlægges der nye tiltag med hensyn til spildevand og 

kloakering 

• Spørgsmålet er ikke irellevant, idet vi har erfaringer for, at der hurtigt igangsættes nye tiltag også 

uden orientering eller i dialog med borgerne 

5. Hvordan kan Forsyningen erklære indgåede aftaler med andre entreprenører i 2012 for værende 

ulovlige 

 

Da ovennævnte materiale er naturlige dokumenter i forbindelse med licitationen, beregning af 

administrationsbidraget og beslutningen, mener vi, at Forsyningen hurtigt vil kunne fremskaffe 

dette, som vi forventer at have modtaget senest den 17. januar 2013. Foreningerne skal så bruge lidt 

tid til at læse og orientere os om dette og forventer, at være klar til et møde i uge 5 med deltagelse 

af kompetente repræsentanter fra Forsyningen. Vi beder derfor Forsyningen finde en dato til et 

sådan møde og melde ud med en tid. 

 

Har vi ikke modtaget materialet som anført, forventer vi, at Forsyningens deadline, den 15. februar 

2013 forlænges tilsvarende. 

Er der spørgsmål til det fremsendte er vi gerne til tjeneste med yderligere.  

Med venlig hilsen 

Kristian Hansen 

 

på vegne af 

Samarbejdende Grundejerforeningeri Frederikshavn Kommune (ca. 1.300 fritidshuse): 

Bratten Grundejerforening, Sommerhusforeningen Hedehusene, Grundejerforeningen Fred og 

Rovej, Grundejerforeningen Sønderklit, Grundejerforeningen Klitten, Grundejerforeningen 

Emmasvej, Grundejerforeningen Nø'rklit 

 


