
Dom i sag om tilslutningsbidrag for tilslutning 

til offentligt spildevandsanlæg.  

10-04-2015   

Ved dom den 10. april 2015 er 3 sommerhusejere blevet tilpligtet at betale tilslutningsbidrag for 

tilslutning til offentligt spildevandsanlæg. 

Sagen drejede sig om offentlig kloakering af et sommerhusområde, hvor afledning af spildevand 

hidtil er sket ved private sandmiler, som tømmes årligt. Tilslutninger til spildevandsanlægget vil 

opfylde anvisninger efter Dansk Standard 432, hvis blot ét at ejendommens toiletter omstilles til 

højt skyl (6 henholdsvis 3 liter), men ikke hvis der udelukkende anvendes toiletter med lavt skyl (4 

henholdsvis 2 liter). Grundene er efter lokalplanen på mindst 5.000 kvadratmeter, og sommerhusene 

ligger så langt fra grundgrænsen, at tilslutningsledningerne som følge af for lavt fald, for lang 

ledning og for mange retningsændringer ikke vil opfylde anvisningerne i DS 432. Sagen angår, om 

to grundejere under disse omstændigheder har pligt til at betale tilslutningsbidrag for tilslutning til 

offentligt spildevandsanlæg.  

Grundejer 1 og 2 (som sammen ejer to grunde) og grundejer 3 (som ejer en grund) havde påstået, at 

Forsyningsselskabet skulle anerkende, at der ikke nu måtte opkræves tilslutningsbidrag. 

Forsyningsselskabet havde påstået dom for, at grundejerne skulle betale tilslutningsbidrag, som 

tidligere var opkrævet. 

Der er afgivet forklaring af sagens parter og flere vidner. 

Regelgrundlag  

[Forsyningsselskabet]s betalingsvedtægt: 

"Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når [Forsyningsselskabet] har ført stikledning frem til 

ejendommens grundgrænse - dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen 

til spildevandsanlægget."  

Bygningsreglement 2010, pkt. 8, stk. 3 og 4: 

"Afløbsinstallationer skal dimensioneres og udføres, så der opnås en tilfredsstillende bortledning af 

det tilførte afløbsvand under hensyntagen til tilslutningsforholdene og omgivelserne samt til 

installationens, grundens og bygningens forudsatte anvendelse: 

Afløbsinstallationer skal dimensioneres og udføres, så der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke 

forekommer: 

1) Oversvømmelser, 

2) Lugtgener, 

3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten." 

I bygningsreglementet er henvist til DS 432:2009, hvoraf bl.a. fremgår: 

  



”1.4.4 Dispensation 

Bygningsreglementet henviser vejledende til DS 432, Norm for afløbsinstallationer, som giver 

eksempler på udførelsesmåder, der opfylder de funktionelle krav, og som kan anvendes uden 

nærmere dokumentation. 

Andres udførelsesmåder, der opfylder de funktionelle krav, godkendes i hvert enkelt tilfælde hos 

kommunalbestyrelsen. 

Hvis omstændighederne gør det nødvendigt at udføre arbejdet på anden måde – hvor det altså ikke 

kan dokumenteres, at funktionskravene er overholdt – kræves en særlig tilladelse hertil – en 

dispensation. Dispensationen meddeles af kommunalbestyrelsen.” 

Teknologisk Institut har beskrevet disse krav i DS 432, pkt. 4.10.2, til liggende samleledninger i 

forbindelse med anvendelse af wc med 4 liter skyllevandsmængde: 

·    Ledningerne skal have et minimumsfald på 20 promille. 

·    Ledninger, der alene fører spildevand fra WC'er, må højst være 3 m lange målt fra WC'et til 

tilslutning til anden ledning, der fører spildevand fra anden installationsgenstand end et WC med 4 

liter skyllevandsmængde. 

·    Ledninger, der fører spildevand fra en bolig, må være højst 25 m lange, målt vandret fra sidste 

WC's tilslutning og indtil tilslutning til ledninger, der fører spildevand fra andre boliger. 

·    På ledninger, der fører spildevand fra WC'er alene eller fra en bolig, må der maksimalt være 2 

retningsændringer på hver 45 grader. Retningsændring ved grenrør til anden ledning medregnes 

ikke. 

  

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det følger af miljølovens § 28, stk. 4, og betalingslovens § 2, stk. 10, sammenholdt med 

Forsyningsselskabets betalingsvedtægt, at tilslutningsbidrag forfalder, når stikledning er ført frem 

til grundgrænsen, og ejendommens afløbsinstallation kan tilsluttes kloakken. 

Der er enighed om, at stikledning er ført frem til grundgrænsen for grundejernes ejendomme. Sagen 

angår herefter, om afløbsinstallationerne kan tilsluttes kloakken.  

Grundejerne har anført, at afløbsinstallationerne på deres ejendomme ikke kan tilsluttes til 

stikledningerne, da tilslutningen ikke kan opfylde anvisningerne i DS 432, Norm for 

afløbsinstallationer, hvis man anvender lavtskyllende (4 henholdsvis 2 liter) toiletter. 

Forsyningsselskabet har anført, at grundejerne ikke har krav på udelukkende at bruge lavtskyllende 

toiletter, og at tilslutningen derfor ikke vil være i strid med anvisningerne i DS 432. 

Retten finder, at grundejere ved pligt til tilslutning til offentligt spildevandsanlæg har en berettiget 

forventning om at kunne aflede spildevand fra stueplan ved, at spildevandet løber af sig selv 

(gravitation) og om, at udgift til nødvendig afhjælpning, herunder etablering og drift af pumpe, 

afholdes af kommunen, hvis afledning ved gravitation ikke kan lade sig gøre. Grundejerne har ikke 

herved et krav om at kunne benytte en særlig type toiletter, men de må kunne forvente at bruge 

toiletter, som er gængse og i handel, og hvis brug ikke påfører grundejerne omkostninger af 

uforholdsmæssigt omfang. 



Det lægges efter bevisførelsen til grund, at installationerne på grundejernes ejendomme ikke vil 

stride mod anvisningerne i DS 432, hvis blot ét toilet på ejendommen omstilles til højt skyl (6 

henholdsvis 3 liter).  

 Grundejerne har herefter ikke ved den omstændighed, at afløbsinstallationerne ikke opfylder de 

specifikke anvisninger i DS 432 for ejendomme, hvor der udelukkende anvendes lavtskyllende 

toiletter, bevist, at anvendelsen af installationerne efter tilslutning til det nye spildevandsanlæg vil 

medføre tilstopning eller anden ulempe.  

Retten lægger efter bevisførelsen, herunder forklaringer fra Vidne 1 og Vidne 2, videre til grund, at 

lavtskyllende toiletter kan omstilles til at være højtskyllende, at højtskyllende toiletter fortsat 

sælges, og at vandforbruget ved brug af disse ikke er uforholdsmæssigt større end forbruget ved 

brug af lavtskyllende toiletter.  

Navnlig under disse omstændigheder har grundejerne ikke bevist, at det ikke er muligt at tilslutte 

deres afløbsinstallationer til den offentlige kloak. Forsyningsselskabet frifindes herefter for 

grundejernes anerkendelsespåstande.  

Tilslutningsbidrag er derfor forfaldne, og Forsyningsselskabets fuldbyrdelsespåstande tages til 

følge.  

Sagsomkostninger 

Grundejer1 og 2 samt grundejer 3 skal efter sagens samlede værdi, udfald og forløb til 

Forsyningsselskabet sammen betale sagsomkostninger med i alt 21.400 kr., heraf 20.000 kr. til 

dækning af advokatudgift og 1.400 kr. til dækning af udgifter til bevisførelse. I det indbyrdes 

forhold skal grundejer 1 og 2 sammen betale to tredjedele, og grundejer 3 skal betale en tredjedel. 

  

Thi kendes for ret: 

Forsyningsselskabet frifindes. 

Grundejer 1 og 2 skal til Forsyningsselskabet betale 70.520 kr. med procesrente af 70.420 kr. fra 15. 

november 2013.  

Grundejer 3 skal til Forsyningsselskabet betale 35.310 kr. med procesrente af 35.210 kr. fra 15. 

november 2013. 

Grundejer 1 og 2 samt grundejer 3 skal sammen betale 21.400 kr. i sagsomkostninger til 

Forsyningsselskabet. 

De idømte beløb skal betales inden 14 dage.  

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. 

   

Christian Schou 

 

 
 


