
Pressemeddelelse 

Samarbejdende Grundejerforeninger i Frederikshavn Kommune, som p.t. udgør Grundejerforeninger med samlet ca. 

1.500 medlemmer har den 4. februar 2013 afholdt møde hos Frederikshavn Forsyning vedr. delelementer i 

tømningsordningen for septiktanke og trixtanke m.m. i Frederikshavn Kommune. På mødet deltog fra Forsyningen: 

Bestyrelsesformand Brian Pedersen, administrerende direktør Claus Reimann og afdelingschef René Hansen. Fra 

Grundejerforeningerne deltog Kristian Hansen og Vagn Kraglund. 

Emnet for mødet var primært det meget høje administrationsbidrag (kr. 312.50 incl. moms), som Forsyningen vil 

opkræve, uanset om den enkelte af i alt 5.605 husejere vælger at lade sin tank tømme af den virksomhed, der havde 

vundet licitationen for området – FSKSlamson (Fyensk Kloakservice) – eller man vælger en lokal entreprenør. Prisen 

for at lade tanken tømme af FSKSlamson, der anvender polymer under tømningen udgør i alt kr. 672.50 – incl. kr. 

312,50, som forsyningen opkræver til administration af ordningen. Grundejerforeningerne havde på forhånd ønsket 

aktindsigt – og havde baseret på det tilsendte materiale – en række uddybende spørgsmål til afklaring af størrelsen af 

administrationsbidraget, der er større end selve beløbet til tømning af septiktanken. 

På mødet blev det meddelt fra bestyrelsesformand og direktion at administrationsbeløbet på kr. 312.50 var vedtaget 

af bestyrelsen som en fast størrelse i 2013. Såfremt det ”budgetterede” beløb ikke blev anvendt til administration i 

2013, ville der kunne blive tale om en mindre nedsættelse af administrationsbidraget i 2014. Det blev samtidig 

klarlagt, at der gennem de første år, hvor tømningsordningen blev administreret af Forsyningen og hvor virksomheden 

Stæten forestod tømningerne var oparbejdet et driftsunderskud på kr. 1.934.000,- som skal ”afdrages” . Dette beløb 

er og vil fremadrettet være en del af det administrationsbidrag, som septiktankejerne vil blive opkrævet for de næste 

mange år. Kristian Hansen og Vagn Kraglund var fortsat uforstående for, at det årligt kunne koste 754.347,- kr. + 

moms, at administrere max. 22 daglige septiktanktømninger. 

Forsyningen beklagede i øvrigt, at informationen til borgerne havde været villedende og mangelfuld, hvilket havde 

bevirket mange forespørgsler og utilfredshed fra borgerne omkring den nye ordning og det pålagte 

administrationsbidrag 

 

Misinformering 

Der blev også fokuseret på valgfriheden mellem at tilslutte sig tømningsordningen med den virksomhed, der havde 

vundet licitationen –FSKSlamson – og valget af en lokal entreprenør, der kunne tømme septiktankene uden 

anvendelse af polymer, som kan have en uheldig indflydelse på sivedrænet. Her udtrykte Grundejerforeningernes 

repræsentanter stor utilfredshed med, at bestyrelsesformand for Forsyningen og formand for Teknisk Udvalg Brian 

Pedersen på Byrådsmødet den 30. januar havde meddelt Byrådet og offentligheden, at mere end 80 % af de 5605 

septiktankejere havde valgt FSKSlamson ordningen med polymer teknologi. De 80% er et fuldstændigt forkert, 

usandfærdigt og vildledende tal, idet det dækker over, at 20% har valgt en alternativ entreprenør – og de øvrige 80% 

endnu ikke har tilkendegivet noget valg. Sidste frist for at vælge entreprenør er 15. februar. Her kan det teoretisk 

tænkes at ingen vælger FSKSlamson. Derfor er udmeldingen på Byrådsmødet helt ude af trit med virkeligheden. 

På mødet konstateredes det også at dele af det udleverede materiale i.f.m. aktindsigten var fejlbehæftet. Materiale, 

der var udarbejdet af Forsyningens økonomiafdeling direkte i tilknytning til aktindsigten havde sammenblandet tal fra 

forskellige kalenderår.  

Afsluttende på mødet blev det aftalt, at Forsyningen for regnskabsåret 2013 ville fokusere på at styre omkostninger og 

holde Grundejerne opdateret på resultatet for administrationsomkostninger i relation til tømningsordningen. Da der 

ikke kunne ændres på administrationsbidraget for 2013, blev det aftalt, at man ville holde hinanden opdateret på 



henholdsvis oplevelsen som kunde hos Forsyningen og Forsyningens evne til at bringe administrationsomkostningerne 

ned i de kommende regnskabsår – selv om der først skal gnaves kr. 1.934.000,- af de gamle driftsunderskud. Dette ud 

fra Byrådets beslutning om, at administration af en tømningsordning skal kunne hvile i sig selv. 

Grundejerforeningernes bestyrelser har efterfølgende erfaret at enkelte af de lokale godkendte entreprenører tilbyder 

traditionel tømning med slamsuger til samme pris, som der beregnes af FSKSlamson – kr. 360,- kr. incl. moms. 


