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Sebahat Turan

ST

Høje-Taastrup Kommune

NOTATETS FORMÅL

ST har bedt om en økonomisk sammenligning mellem kloakering i det åbne land ved et tryksat system
og etablering af minirenseanlæg som tilbudt af WS Bioclean.
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FORUDSÆTNINGER FOR SAMMENLIGNINGEN

Prissammenligningen er baseret på ”reguleret tilbud” fra WS Bioclean, dateret 28. april 2009 , for etablering af 30 minirenseanlæg og på vores eget detaljerede overslag for etablering af 81 tryksatte systemer,
dateret 29. maj 2009. Driftsudgifterne er baseret på tilbuddet fra WS Bioclean, og på oplysninger fra
Munck-Forsyning om deres driftsaftale med en nabokommune.
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ANLÆGSPRIS

For minirenseanlægget anvendes prisen i post 2.01 i tilbuddet fra WS Bioclean, svarende til et anlæg på
5 pe, hvor der bestilles 10 eller færre anlæg ad gangen. Til prisen lægges 1/30 af de øvrige poster i tilbuddet (arbejdsplads, ledninger, el mm.), 15% til projekt og tilsyn, samt 15 % til administration mm.
For tryksatte systemer anvendes gennemsnitsprisen for de 81 ejendomme som er gennemregnet. Prisen indeholder 30 % tillæg for uforudsete udgifter, projektering, tilsyn og administration. Prisen pr. ejendom i de enkelte områder varierer fra kr. 102.000 til kr. 207.000. Gennemsnitsprisen som bruges i dette
notat er kr. 153.000.
Baseret på disse forudsætninger er priserne i 2009 kr.:
Minirenseanlæg
Tryksat system

MOE & BRØDSGAARD A/S
Rådgivende ingeniører
CVR nr.: 64 04 56 28
E-mail: info@moe.dk
www.moe.dk

kr. 109.000 pr. ejendom
kr. 153.000 pr. ejendom

RØDOVRE
Tørringvej 7
DK-2610 Rødovre
Telefon 44 57 60 00

ANDRE ADRESSER
Århus
Oslo
Fredericia
Aalborg
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DRIFT

I tilbuddet fra WS Bioclean, indgår prisen på en serviceaftale, kr. 1.395 pr. år. Hertil skal lægges kr.
2000 pr. år for 2 tømninger af bundfældningstank. (Vedr. tømningsfrekvens se vedlagte artikel)
For tryksat system har vi fået opgivet en pris på en serviceaftale på kr. 379 pr. år pr. pumpestation. Prisen indeholder alm. service, udkald og reservedele.
For begge systemer har jeg kalkuleret strømforbrug baseret på en kWh pris på kr. 1,73 og et vandforbrug på 150 m3.
Herved fås pr. ejendom:
Minirenseanlæg.:
Serviceaftale
Tømning af bundfældningstank
Elforbrug (betales af lodsejer)
Drift i alt

1.395
2.000
779
3.395

Tryksat system:
Serviceaftale
Elforbrug
Drift i alt

379
130
509

Hvis der ikke regnes med forrentning af den investerede kapital, vil merudgiften ved etablering af det
tryksatte system være tjent ind i sparede driftsudgifter efter 15 år.
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ANDRE FORHOLD

Ud over ovenstående vil lodsejerne også have etableringsudgifter.
For minirenseanlæggenes vedkommende skal der sikres et forsvarligt afløb.
Langt hovedparten af de berørte ejendomme har også privat vandboring, eller er på anden vis berørt af
beskyttelseszone for drikkevandsinteresser. Nedsivning af det rensede vand kan derfor ikke komme på
tale. Hvis der er et eksisterende afløb til dræn eller vandløb må det forventes ikke at opfylde tæthedskravene. Der skal derfor som gennemsnit indregnes udgifter til etablering af tætte afløbsledninger på 75
m, svarende til radius på beskyttelseszonen ved enkeltindvinding. Udgiften hertil er, uden retablering af
beplantning overslagsmæssigt, kr. 37.500.
Ved det tryksatte system skal der etableres en ledning fra det nuværende afløbssystem til pumpen. I
gennemsnit antages det at der skal lægges 20 m afløbsledning, svarende til kr. 10.000.
Administrativt er løsningen med minirenseanlæg noget mere kompliceret end det tryksatte system. Både
ved etablering og drift. Se vedhæftede artikel fra danskVAND, august 2009.

www.moe.dk
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