
I en principiel dom fra 2013 fastslog Højesteret, at et spildevands forsyningsselskab 
ikke kan opkræve supplerende tilslutnings bidrag ved udstykning af bolig ejendomme 
fra en tidligere erhvervsejendom, hvis ejendommen tidligere er blevet pålignet 
tilslutningsbidrag efter betalingsloven som erhvervsejendom. Dommen rejser det 
spørgsmål, om det har betydning for selskabernes forsyningspligt til de nyud-
stykkede boligparceller, at der ikke er mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag?

HØJESTERETS DOM OM TILSLUTNINGS -
BIDRAG
Det afgørende for, om der kan opkræves 
tilslutningsbidrag ved udstykning af 
boligparceller fra en tidligere erhvervs
ejendom, er om ejendommen tidligere 
har været tilsluttet spildevands selskabet 
som erhvervsejendom. Er det tilfældet, er 
retstilstanden efter Højesterets dom i 
sagen vedrørende Kolding Business Park 
(UfR 2013.1332 H, Højesterets dom af 14. 
februar 2013), at der ikke kan opkræves 
tilslutningsbidrag for de nye bolig

matrikler, idet der i så fald vil være tale 
om dobbeltbetaling. 
 
Med Højesterets dom ligger det således 
fast, at der ikke kan opkræves 
tilslutningsbidrag ved omdannelse af 
tidligere erhvervsejendomme til 
boligformål; i hvert fald ikke, når 
erhvervsejendommen er opkrævet 
tilslutningsbidrag efter betalingsloven.

Højesterets dom er principiel ved 
denne forståelse af betalingslovens 

muligheder for at opkræve supplerende 
tilslutningsbidrag ved omdannelse af 
tidligere erhvervsejendomme til 
boligformål, og afgør mange års 
uenighed om forståelsen af 
betalingsloven på dette punkt. 
 
Højesterets dom afklarer ikke 
spørgsmålet, om tilsvarende også 
gælder i en situation, hvor den 
oprindelige tilslutning er sket i henhold 
til landvæsenskommissionskendelser 
og altså ikke efter betalingsloven. 
Påligning af bidrag før betalingsloven 
blev således ofte beregnet på 
baggrund af de faktiske udgifter til 
opførelse af det nødvendige spilde
vandsanlæg samt under forudsætning 
af, at der kunne pålignes yderligere 
bidrag, såfremt udnyttelsen af den 

konkrete ejendom gav anledning til 
yderligere udgifter for spildevands
forsyningen, f.eks. ved en ændret 
anvendelse.

HVILKEN BETYDNING HAR  
DOMMEN FOR SPILDEVANDS-
SELSKABERNES FORSYNINGS-
PLIGT?
Højesterets dom om mulighederne 
for at opkræve supplerende 
tilslutningsbidrag rejser dog et nyt 
og lige så relevant og principielt 
spørgsmål, som det Højesteret 
har afklaret ved dommen; nemlig 
om det forhold, at den 
pågældende ejendom i relation 
til tilslutnings bidrag anses for 
fuldt ud tilsluttet også betyder, 
at spilde vandsselskabets 
forsynings pligt i relation til den 

pågældende ejendom er opfyldt? 
Eller om spildevandsselskabet for at 
opfylde forsyningspligten må føre stik 
frem til de enkelte nyudstykkede 
boligparceller. Da der ikke kan 
opkræves tilslutnings bidrag vil det i 
givet fald være en udgift, som må deles 
af alle spilde vands selskabets forbrugere, 
og er det lovligt?
 
Rækkevidden af spildevands
selskabernes forsyningspligt er ikke 
reguleret som et lovfastsat krav, 
hverken i miljøbeskyttelsesloven eller 
betalingsloven. Der er altså ikke i 
gældende regler taget stilling til 
rækkevidden af spildevands
selskabernes forsyningspligt. 

Traditionelt er forsyningspligten dog 
blevet forstået som en pligt til at føre 
stik frem til grundgrænsen til ejendomme 
inden for kloakopland – også i forbindelse 
med udstykninger. Det vil sige, at når 
der udstykkes nye parceller fra en 
allerede tilsluttet ejendom, er forsynings
pligten traditionelt blevet forstået 
således, at spildevandsselskabet som 
en del af sin forsyningspligt er 
forpligtet til at føre stik frem til 
grundgrænsen for de nye parceller.

Det er også denne forståelse af 
forsynings pligten, som findes i Miljø
styrelsens forslag til betalings vedtægt i 
vejledning 3/2001 om betalingsregler 

for spildevandsanlæg, hvor netop 
forpligtelsen til at føre stik frem til 
grundgrænsen er gengivet (s. 73).

Er der en tilsvarende bestemmelse i det 
enkelte spildevandsselskabs betalings
vedtægt, vil denne bestemmelse være 
bestemmende for afgrænsning af 
selskabets forsyningspligt. Men hvis 
sætningen om forsyning frem til grund
grænsen stryges eller modificeres, er 
retstilstanden uklar.

Der er således ikke i de gældende 
regler taget stilling til, hvilke forpligtelser 
der gælder for de enkelte spildevands
selskaber i en situation, hvor der 
ud stykkes nye parceller fra en allerede 
tilsluttet ejendom, uden at der er 
mulighed for at påligne tilslutnings
bidrag for tilslutning af de nye parceller.  

Det kan hævdes, at forsyningen i en 
sådan situation, hvor der ikke kan 
op kræves yderligere tilslutningsbidrag, 
er berettiget til at anse den fulde ejendom 
for forsynet. Det er ud fra den tanke, at 
forsyningen – i lighed med at hele 
ejendommen anses for tilsluttet i relation 
til tilslutningsbidrag – er berettiget til at 
anse sin forsyningspligt for opfyldt ved 
fremføring af stik til den samlede ejendom. 
 
Det vil sige, at interne ændringer, der 
ikke udløser mulighed for tilslutnings
bidrag, heller ikke udløser krav på 
yderligere fremføring af stik til nye 
udstykninger. 
 
Dette er en praksis, der svarer til den, 
som er anvendt af mange spildevands
selskaber både før og efter Højesterets 
dom om mulighederne for at påligne 
tilslutningsbidrag. Det er herefter 
bygherre, der opfører og bekoster det 
nødvendige kloakanlæg til forsyning af 
de nye boligparceller. Kloakanlægget 
kan efter opførelsen overdrages 
vederlagsfrit til forsyningen, som står 
for fremtidig drift og vedligeholdelse. 
Alternativt drives det nye kloakanlæg 
som et privat anlæg ved oprettelsen af 
et privat spildevandslaug. 
 
Om forsyningspligten kan afgrænses på 
denne måde er ikke prøvet under en 
retssag, og der foreligger heller ikke 

myndighedsudtalelser om spørgsmålet. 
Løsningen står i modsætning til den 
traditionelle opfattelse af, at der er 
forsyningspligt frem til grundgrænsen.

Når det er sagt, synes særligt de 
økonomiske konsekvenser af, at der 
ikke kan opkræves tilslutningsbidrag at 
være et væsentligt argument til støtte 
for at anse forsyningerne for berettigede 
til at foretage en sådan afgrænsning af 
forsyningspligten.

Omdannelsen af tidligere erhvervs
ejendomme til nye boligparceller 
indebærer således typisk en væsentlig 
udgift til etablering af kloakanlæg med 
henblik på forsyning af de enkelte nye 
boligparceller. En udgift som skal 
afholdes af spildevandsselskaberne og i 
sidste ende alle tilsluttede forbrugere, 
såfremt forsyningspligten ikke anses for 
opfyldt ved spildevandsselskabets 
forsyning af den samlede ejendom. 

På nuværende tidspunkt må rets
tilstanden dog som nævnt anses for 
uafklaret. n

FORSYNINGSPLIGT 
VED OMDANNELSE AF 
ERHVERVSEJENDOMME TIL 
BOLIGFORMÅL
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