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NOTAT 

DATO: 4. FEBRUAR 2020  

PROJEKTNR.: 2006  

JPL/HKA 

Vedr.: Frakobling af dræn fra kloaksystemet – 
diverse vurderinger 

 

 

1. Kommunen har kompetencen til at afgøre, om drænvand skal tilkobles el-

ler frakobles et kloaksystem 

Kommunens kompetence til at afgøre, hvad der må tilsluttes kloaksystemet, frem-

går af § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven (nr. 1218, 2019) og § 13, stk. 1 i spilde-

vandsbekendtgørelsen (nr. 951, 2019). Det fremgår af afsnittene 2.1.1 Spildevand 

og 2.1.3 Tag- og overfladevand i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen (nr. 

28, 2018), at en kommune kan meddele tilladelse til tilslutning af drænvand til et 

kloaksystem.  

 

Vi vurderer, at kommunen kan kræve frakobling af drænvand efter miljøbeskyttel-

seslovens bestemmelser. Der må i den forbindelse skelnes mellem frakobling af 

ulovlige tilslutninger og frakobling af lovlige tilslutninger. 

 

Hvis der er tale om en ulovlig tilslutning forstået på den måde, at drænejeren ikke 

har fået tilladelse til tilslutning fra den kompetente myndighed (i dag kommunen), 

er kommunen efter vores vurdering forpligtet til at sørge for, at der sker en frakob-

ling jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 65 og § 68. Drænejeren eller ejerne må så 

håndtere drænvandet på anden vis; eventuelt ved at rejse en sag efter vandløbslo-

vens regler. Alternativet er retlig lovliggørelse ved at kommunen giver tilslutnings-

tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Men der skal meget tungtve-

jende grunde til, hvis der skal ske retlig lovliggørelse, da det jo dels skal tages i be-

tragtning, at tilkoblingen har været ulovlig, dels at drænvand som udgangspunkt 

ikke må afledes til et kloaksystem. Det kan i den forbindelse efter omstændighe-

derne tillægges betydning, om spildevandsselskabet er indforstået med den fort-

satte tilledning ud fra betragtninger om, at der er tilstrækkelig kapacitet i lednings-

nettet, men i så fald skal man være opmærksom på præcedensvirkningen. 

 

Ved en lovlig tilslutning, hvor drænejer eller ejerne har fået tilladelse til afledning til 

kloaksystemet, vurderer vi, at kommunen afhængigt af de konkrete omstændighe-

der kan give påbud om frakobling efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1 jævnfør 

afsnit 7.5 i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen og punkt 2 herunder. Vi 

kender dog ikke til eksempler fra praksis, hvor miljøbeskyttelseslovens § 30 er ble-

vet anvendt i forbindelse med påbud om frakobling af hverken ulovligt eller lovligt 

tilsluttede dræn fra kloaksystemet. 

 

 

2. Drænvand må som udgangspunkt ikke afledes til et kloaksystem 

Problemet med afledning af drænvand til kloaksystemet har været kendt længe. 

Flemming Tolstrup skriver blandt andet det følgende om problemet på henholdsvis 

side 73 og side 74 i bogen ”Vandløbs- og vandforsyningsloven” fra 1975: 

 

"I bymæssige områder giver afgrænsningen af spildevandsanlæg næppe anledning 

til tvivlspørgsmål; men i landlige områder kan der opstå vanskeligheder, fordi 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210019
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/jun/spildevandsvejledningen-til-bekendtgoerelse-om-spildevandstilladelser-mv-efter-miljoebeskyttelseslovens-kapitel-3-og-4/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/jun/spildevandsvejledningen-til-bekendtgoerelse-om-spildevandstilladelser-mv-efter-miljoebeskyttelseslovens-kapitel-3-og-4/
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mange ejendomme har kombineret afledning af spildevand, fornemmelligst "hus-

spildevand", med den kulturtekniske afvanding, dræningen. Disse rørledninger skal 

efter Miljøbeskyttelsesloven og den omtalte bekendtgørelse nu behandles som spil-

devandsanlæg, og problemet er, om de uden videre kan benyttes til yderligere kul-

turteknisk afvanding. 

… …  

Den opståede vanskelighed må teoretisk løses på den måde, at fremtidig tilslutning 

af drænvand til enhver spildevandsledning er forbudt; men i praksis kan det føre til 

urimelige resultater, lige som man kan vente, at forbuddet ikke bliver overholdt. 

Det rimeligste vil være, at Miljøministeriet tillader vandløbsretterne at afgøre 

spørgsmål om kulturteknisk tilslutning, men kræve den godkendt af kommunalbe-

styrelsen, idet denne må have adgang til at skønne over den øgede afstrømnings 

indvirkning på recipienten." 

 

Det vil være op til kommunen at vurdere, om drænvand i en konkret situation skal 

tilsluttes/fortsat være tilsluttet et kloaksystem. Som nævnt er udgangspunktet, at 

drænvand ikke skal være tilsluttet kloaksystemet. Så der skal altså tungtvejende 

grunde til, før en kommune bør tillade dræn at blive/være tilsluttet et kloaksystem. 

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at tilslutning af dræn til et kloaksystem 

ikke er omfattet af den frie dræningsret efter vandløbslovens (nr. 1217, 2019) § 3, 

stk. 1 og stk. 2, da den frie dræningsret kun gælder tilledning af drænvand til et 

vandløb og ikke til et kloaksystem. 

 

At drænvand kun undtagelsesvist må afledes til et kloaksystem fremgår også af af-

snit 2.1.8 Forholdet til vandløbsloven i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen:  

 

Som nævnt i kapitel 2.1.1 anses drænvand generelt ikke for at være spildevand og 

bør derfor som udgangspunkt ikke ledes til spildevandsledninger, bortset fra om-

fangsdræn ved bygninger. Der findes dog mange kloakoplande, hvor drænvand i 

henhold til f.eks. tidligere landvæsenskommissionskendelser er tilsluttet kloakker. 

Det vil særligt være steder, hvor der reelt ikke har været andre nærliggende mulig-

heder for tilslutning af dræn, eller hvor der er kloakeret vandløb. Hvis kommunal-

bestyrelsen ønsker at optage et vandløb i spildevandsplanen, vil det være i over-

ensstemmelse med god forvaltningsskik, at evt. eksisterende drænrettigheder bli-

ver afviklet. Det kan f.eks. ske ved, at den eksisterende lovlige drænledning afkob-

les ved gennemførelse af en reguleringssag efter vandløbslovens § 17 samtidig 

med anlæg af et nyt vandløb/dræn efter vandløbslovens § 21. Det kan ikke udeluk-

kes, at kommunalbestyrelsen pådrager sig et erstatningsansvar, hvis det ikke sker. 

 

Følgende fremgår af afsnit 1.3.2. Drænvand i vejledningen til betalingsloven (nr. 

12414, 2001). 

 

Det er dog et erkendt problem, at drænledninger ofte tidligere og mere sjældent i 

dag, er blevet tilsluttet et spildevandsanlæg. Dette kan være sket i forbindelse med 

kloakeringsprojekter, hvor drænledningen i forbindelse med kloakeringen er blevet 

afskåret/inddraget som en del af spildevandsanlægget og tilsluttet det nye offent-

lige spildevandsanlæg for fortsat at kunne tilgodese den ret, lodsejerne, der afleder 

drænvand til drænledningen, har til fortsat at kunne bortskaffe drænvandet. Tilslut-

ningen kan også være sket ud fra en økonomisk betragtning om rentabilitet. 

Endelig kan det ikke udelukkes, at enkelte borgere egenmægtigt har tilsluttet en 

drænledning til det offentlige spildevandsanlæg. 

 

Uanset om der er tale om en ulovlig eller en lovlig tilslutning af dræn til kloaksyste-

met, må kommunen gå ind konkret og vurdere, om der skal ske en frakobling. Når 

der er tale om en ulovlig tilslutning må udgangspunktet være, at der skal ske en 
frakobling. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209504
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12723
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12723
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Vores vurdering er, at hvis der reelt er mulige alternativer, skal afledning af dræn-

vand til et kloaksystem afkobles, også selv om der tidligere er givet tilladelse til til-

slutning. Er der tale om en tidligere tilladt tilslutning til kloaksystemet, må der ved 

vurderingen af, om der foreligger reelle alternativer for afledning, indgå en hensyn-

tagen til de skønnede omkostninger forbundet med etablering af en sådan alterna-

tiv afledning. Dette for at sikre, at kommunens afgørelse om afkobling af drænet 

lever op til det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. 

 

Frakobling kan således ikke alene undlades, fordi det kan give omkostninger for en 

kommune eller for lodsejere at frakoble drænet fra kloaksystemet, således at 

drænvandet i stedet afledes på anden vis til eksempelvis et nyt vandløb/dræn, men 

hensyntagen til udgifterne forbundet hermed må ved oprindeligt tilladte eller accep-

terede tilledninger til kloaksystemet indgå ved vurderingen af, om der skal træffes 

afgørelse om frakobling af disse.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at en grundejer ud fra hævdsbetragtninger kan have ret til 

at fortsætte en ellers ulovlig tilledning af drænvand til et spildevandssystem. For at 

vinde hævd er det i udgangspunktet et krav, at den pågældende brug eller råden 

har været udøvet åbenlyst i mindst 20 år. Tilledning af drænvand til kloakken vil 

ofte ikke opfylde dette krav om en åbenlys råden eller brug, da der ofte vil være 

tale om drænledninger, der er tilsluttet i jorden og således ikke har karakter af syn-

bare indretninger. Udgangspunktet vil derfor være, at betingelserne for hævd ikke 

er opfyldt ved tilledninger af drænvand til spildevandsnettet. Er der indretninger, 

hvor tilledningen til spildevandsnettet er helt åbenlys, kan det ikke afvises, at der 

kan være indtrådt hævd i forhold til disse tilledninger. 

 

For ikke synbare indretninger er der mulighed for at vinde hævd efter reglerne om 

alderstidshævd. Denne form for hævd kan vindes, selvom den uretmæssige råden 

ikke er synbar, men forudsætter, at den uretmæssige råden har pågået i mindst 

45-50 år, og at den uretmæssige råden rækker så langt tilbage i tid, at ingen nule-

vende personer har erindring om andet.  

 

Om der er indtrådt ret til fortsat afledning til spildevandsnettet ud fra betragtninger 

om hævd må vurderes konkret i den enkelte situation på baggrund af oplysninger 

om varigheden af tilledningen samt synbarheden af de aktuelle tilledningsforhold. 

 

 

3. Det er omtvistet, om der må opkræves vandafledningsbidrag for afledning 

af vand fra markdræn 

Mogens Moe og Alex Puggaard vurderer, at der må opkræves vandafledningsbidrag 

ved afledning fra dræn, jævnfør side 73 i deres bog ”Spildevandsbetalingsloven – 

en kommentar” fra 2015. Men Naturstyrelsen (i dag er Energistyrelsen den kompe-

tente myndighed) vurderer i en udtalelse ligeledes fra 2015, at der ikke kan opkræ-

ves vandafledningsbidrag for drænvand, der lovligt er koblet på kloaksystemet, da 

der efter betalingslovens § 2 a. alene er hjemmel til at opkræve bidrag for spilde-

vand. DANVA kender ikke til domme el. lignende, der har taget stilling til spørgs-

målet. 

 

Retsstillingen må på den baggrund anses for uafklaret. Ud fra det gældende regel-

grundlag anser vi det for ganske usikkert, om der er hjemmel til at opkræve vand-

afledningsbidrag for drænvand, der ledes til kloaksystemet. 
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4. Ved kommunal afgørelse om afkobling af drænvand fra kloaksystemet er 

spildevandsselskabet hverken forpligtet til at bekoste et alternativ eller til 

at dække omkostningerne for drænejerne 

Det er forudsætning for en afkobling, at der efter kommunens vurdering er reelle 

alternativer til afledning af drænvandet til kloaksystemet, jævnfør DANVAs betragt-

ninger under punkt 1 og 2. Ved vurderingen af, om der foreligger reelle alternativer 

for afledning i forhold til de dræntilledninger, der lovligt er koblet på kloaksystemet, 

skal der af hensyn til overholdelsen af det forvaltningsretlige proportionalitetsprin-

cip indgå en hensyntagen til omkostningerne forbundet med en sådan alternativ af-

ledning. Omkostningerne forbundet med den alternative afledning vil således have 

en betydning for vurderingen af, om der kan ske en frakobling af eksisterende til-

ladte og accepterede dræntilledninger til kloaksystemet. 

 

Hvis en sådan vurdering viser, at der er reelle alternative afledningsmuligheder, 

mener vi ikke, at drænejerne har krav på, at et spildevandsselskab afholder de om-

kostninger, der er forbundet med etablering af den alternative afledningsmulighed, 

herunder etablering af vandløb eller udledning til vandløb som erstatning for den 

hidtidige afledning til kloaksystemet. Det vil være drænejerne, der har interesse 

i/nytte ved at få afledt deres drænvand, og derfor skal de afholde udgifterne for-

bundet hermed i henhold til vandløbslovens princip om betaling efter nytte ("nytte-

princippet"). Det vil derfor være drænejerne - eller eventuelt kommunen i sin egen-

skab af vandløbsmyndighed - der i en sådan situation skal afholde omkostningerne 

til etablering af et nyt vandløb/dræn i henhold til reglerne herom i vandløbsloven 

(nr. 1217, 2019). 

 

Omkostningerne til etablering af en alternativ afledningsmulighed for dræntillednin-

ger, der lovligt er tilsluttet kloaksystemet, kan være af en sådan størrelse, at der 

ikke umiddelbart kan træffes beslutning om frakobling. For ulovlige dræntillednin-

ger er der ikke ved beslutning om frakobling samme krav til vurdering af udgifterne 

forbundet med en alternativ afledning. 

 

 

5. Under visse omstændigheder kan spildevandsselskabet bekoste nye vand-

løb mv. 

 

a) Klimatilpasning efter medfinansieringsreglerne 

Spildevandsselskaber må deltage i finansiering af etablering, regulering og drift af 

vandløb i forbindelse med klimatilpasning, jævnfør §§ 2 – 5 i bekendtgørelse om 

spildevandsforsyningsselskabets medfinansiering af kommunale og private projek-

ter vedrørende tag- og overfladevand (nr. 159, 2016). 

 

b) I andre tilfælde end efter medfinansieringsreglerne 

Det er ikke i vandløbsloven eller de tilhørende bekendtgørelser, herunder bekendt-

gørelse om vandløbsregulering og –restaurering (nr. 834, 2016), reguleret, hvem 

der kan tage initiativ til at anmode vandløbsmyndigheden om at opstarte en vand-

løbsreguleringssag eller et projekt med anlæg af et nyt vandløb. Vi kender ikke til 

eksempler fra praksis på, at spildevandsselskaber har taget initiativ hertil. 

 

Et spildevandsselskab kan alene tage initiativ til eller deltage i en vandløbsregule-

ringssag og/eller bekoste etablering af et vandløb efter vandløbsreglerne, hvis spil-

devandsselskabet har en interesse i dette, som udspringer af de opgaver, selskabet 

efter gældende love og regler skal varetage. 

 

Et eksempel på en sådan interesse kunne være, at en regulering af et eksisterende 

vandløb er en billigere løsning til at aflede tag- og overfladevand fra et regnvands-
kloakeret opland end at foretage en opdimensionering af de eksisterende regn-

vandsledninger i området.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209504
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177793
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181967
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I denne situation har spildevandsselskabet nytte af den pågældende vandløbsregu-

lering og vil derfor kunne pålægges bidrag til projektet i overensstemmelse med 

det efter vandløbsloven gældende nytteprincip. Er der andre grundejere eller aktø-

rer i området, som ligeledes drager nytte af reguleringsprojektet, skal de på tilsva-

rende vis bidrage hertil i overensstemmelse med nytteprincippet. 

  

I forhold til den efterfølgende vedligeholdelse af vandløbet er det efter vandløbslo-

ven udgangspunktet, at vandløbsmyndigheden står for vedligeholdelse af offentlige 

vandløb, mens bredejerne er ansvarlige for vedligeholdelsen af private vandløb. Et 

spildevandsselskab vil efter omstændighederne kunne bidrage til vedligeholdelse af 

et vandløb efter gennemførelsen af en reguleringssag på vandløbet eller anlæg af 

et nyt vandløb, hvis vedligeholdelsesbyrden forøges som følge af reguleringen eller 

nyanlægget. Dette følger af vandløbslovens § 35, stk. 2, hvorefter de grundejere, 

der er pålagt udgifter ved reguleringen eller nyanlægget, skal afholde de forøgede 

vedligeholdelsesudgifter fordelt efter nytteprincippet.   

 

Der er ikke efter vandløbslovgivningen eller de regler, der regulerer spildevandssel-

skaber, herunder vandsektorloven, bekendtgørelse om vandselskabers tilknyttede 

virksomhed, miljøbeskyttelsesloven, betalingsloven eller andre regler hjemmel til, 

at et spildevandsselskab kan deltage i en vandløbsreguleringssag eller etablere et 

vandløb, hvis selskabet ikke har en interesse i det pågældende vandløb, som ud-

springer af de opgaver, selskabet efter gældende love og regler skal varetage. Det 

vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt et spildevandsselskab har en sådan inte-

resse i et bestemt vandløbsprojekt. 

 

I den konkrete situation, hvor et dræn lovligt har været koblet på et spildevands-

selskabs spildevandsledning, og kommunen når frem til, at drænet skal frakobles, 

fordi det er muligt og hensigtsmæssigt, at drænvandet i stedet afledes til et eksi-

sterende eller nyt vandløb, har spildevandsselskabet efter vores vurdering ikke en 

legitim interesse i at påtage sig forpligtelser eller på anden måde bidrage økono-

misk til det pågældende vandløb. 

 

Spildevandsselskabet kan således kun afholde omkostningerne til etablering af en 

ny afledning til vandløbet i den situation, hvor kommunen vurderer, at der ud fra 

proportionalitetsbetragtninger eller af andre grunde ikke er grundlag for at træffe 

afgørelse om en afkobling af drænet. 

 

I en sådan situation vil spildevandsselskabet kunne deltage i finansieringen af en 

alternativ afledning forudsat, at der er en spildevandsteknisk interesse for selska-

bet herved. 

 

I situationer, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for en afgørelse om af-

kobling af drænet, vil det efter vores vurdering være ejeren af drænene, som vil 

skulle afholde de dermed forbundne omkostninger til sikring af alternativ afledning 

af drænvandet. 

  

Udover ovennævnte situationer, hvor spildevandsselskabet deltager i finansieringen 

af reguleringssager eller nyanlæg af vandløb ud fra nytteprincippet, vil udgangs-

punktet efter vandløbslovgivningen være, at spildevandsselskabet alene kan pålæg-

ges at bidrage til vedligeholdelse mv. af vandløb,  hvis et spildevandsselskab ved 

sine udledninger til et vandløb forøger en stofmæssig eller hydraulisk belastning af 

vandløbet, jf. vandløbslovens § 68, stk. 1 og stk. 2 og punkt 2.1.6.2 i vejledningen 

til betalingsloven.  
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Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det er frivilligt for spildevandsselskaber 

at vælge at deltage i vandløbsprojekter med henblik på klimatilpasning efter medfi-

nansieringsreglerne. 


