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 Side 3 

 1. BAGGRUND 

Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017 fastsætter, at ejen-
domme der er beliggende i fælles- eller separatkloakerede områder, 
kan udtræde af kloakforsyningen for regnvand, hvis regnvandet kan 
håndteres lokalt på grunden. 

Tilladelse til håndtering af regnvandet lokalt på grunden meddeles af 
Gribskov Kommunes Miljømyndighed. Tilbagebeting af tilslutningsbidrag 
ved udtrædelse, reguleres af Gribvand Spildevand A/S via nærværende 
bilag til betalingsvedtægten. 

2. ”LOV OM BELINGSREGLER FOR SPILDEVANDSANLÆG” 

”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg” fastsætter, at tilbagebe-
taling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse af kloakforsyningen for regn-
vand, kun kan ske i det omfang, at forsyningens økonomi ikke forrin-
ges. 

Størrelsen af tilbagebetalingen fastsættes af kloakforsyningen og kan 
maksimalt udgøre 100% af det til enhver tid gældende tilslutningsbi-
drag for regnvand. 

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse for regnvand kan 
ikke finde sted hvor der er tale om ejendomme, der er beliggende i op-
lande med privat udledning af regnvand/opspædet spildevand. 

3. HENSYNET TIL KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 

Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand kan ske i alle regnvands-
kloakerede oplande – dvs. alle fælles- og separatkloakerede oplande. 

Der vil dog kun være en fordel (mulig besparelse) for forsyningen, hvis 
udtrædelsen sker i oplande, der endnu ikke er forsynet med bassiner på 
udløbene/overløbene. Besparelsen opnås ved lavere udgifter til mindre 
bassiner.  

Beløbet der tilbagebetales, må, jf. loven, maksimalt ansættes til den 
opnåede besparelse. 

Ved udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand fastsættes derfor: 

 I oplande, der på tidspunktet for udtrædelse er forsynet med 
bassiner, vil der ikke blive tilbagebetalt tilslutningsbidrag ved 
udtrædelse. 

 Udtrædelse i oplande, der på udtrædelsestidspunktet ikke er for-
synet med bassiner, kan ske mod tilbagebetaling af en andel af 
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 tilslutningsbidraget, der modsvarer den opnåede besparelse ved 
at der skal etableres mindre bassinvolumen. 
 
En ejendom opnår dog først tilbagebetalingen i det år som bas-
sinet skal etableres. Udtrædelse kan godt ske tidligere, men af 
hensyn til kloakforsyningens likviditet, kan tilbagebetaling først 
ske samme år som bassinet etableres. 

4. STØRRELSE AF TILBAGEBETALING 

Separatkloakerede oplande 

Ejendomme der udtræder af kloakforsyningen i separatkloakerede om-
råder, kan opnå en tilbagebetaling på 30,- kr./m2 areal der frakobles. 

For at forenkle reglerne fastsættes: 

 Enfamiliehuse, herunder rækkehuse, kan opnå en tilbagebetaling 
på 3.000,- kr. ekskl. moms. Hvis arealet der frakobles er mindre 
end 80 m2, afregnes dog pr. m2. 

 Etageejendomme og erhvervsvirksomheder mv. kan opnå en til-
bagebetaling på 30,- kr./m2 areal der frakobles – dog maksimalt 
tilslutningsbidraget for regnvand. 

Fælleskloakerede oplande 

Ejendomme der udtræder af kloakforsyningen i fælleskloakerede områ-
der, kan opnå en tilbagebetaling på 60,- kr./m2 areal der frakobles. 

For at forenkle reglerne fastsættes: 

 Enfamiliehuse, herunder rækkehuse, kan opnå en tilbagebetaling 
på 6.000,- kr. ekskl. moms. Hvis arealet der frakobles er mindre 
end 80 m2, afregnes dog pr. m2. 

 Etageejendomme og erhvervsvirksomheder mv. kan opnå en til-
bagebetaling på 60,- kr./m2 areal der frakobles – dog maksimalt 
tilslutningsbidraget for regnvand. 

 Tæt-lav bebyggelse følger reglerne for etageejendomme, hvis 
der er tale om matrikler med mere end en bolig pr. matrikel og 
reglerne for enfamiliehuse, hvis der er tale om udmatrikulerede 
bebyggelser med en bolig pr. matrikel. 

Generelle bestemmelser gældende for både separatkloakerede og fæl-
leskloakerede oplande 

Det bemærkes, at såfremt der er tale om delvis udtrædelse (der ud-
trædes kun med en del af det samlede befæstede areal), henvises sa-
gen til individuel sagsbehandling. 
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 Det bemærkes endvidere, såfremt ejendommen ønsker at etablere 
overløb til kloakken, henvises sagen ligeledes til individuel sagsbehand-
ling. 

Sager der henvises til individuel sagsbehandling, kan afvises som beret-
tigede til at opnå tilbagebetaling. 

5. KORT OVER OPLANDE HVOR DER ENDNU IKKE ER ETABLERET 
BASSINER 

Nedenstående kort viser de kloakoplande, hvor der endnu ikke er etab-
leret bassinet og hvor det vil være muligt, jf. ovenstående bestemmel-
ser, at opnå delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand. 

 

 

 




































